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RESUMO 
 

UMA ABORDAGEM HÍBRIDA PARA O PROBLEMA DE SELEÇÃO DE 
FORNECEDORES EM CADEIAS DE SUPRIMENTOS 

 

Autor: Éverton Santi 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Ferreira 

 

Este trabalho apresenta uma abordagem híbrida para o problema de 

seleção de fornecedores em cadeias de suprimentos geridas com base na 

metodologia SCM (do inglês, Supply Chain Management). Busca-se combinar as 

filosofias de avaliação tradicionalmente adotadas pelos pesquisadores oriundos 

da escola de negócios e pelos pesquisadores oriundos da área de engenharia, 

esta última baseada em otimização, para o trato do problema. Para tal, utilizam-se 

técnicas multicritérios tradicionais, como os métodos AHP e TOPSIS para avaliar 

as alternativas segundo a preferência dos decisores. Ambas as técnicas são 

modeladas de maneira a suportar definições da Teoria dos Conjuntos Fuzzy, 

tratando-se assim informações imprecisas. Adicionalmente, apresenta-se um 

algoritmo GRASP, com base em múltiplos objetivos, para a alocação de pedidos 

entre as alternativas pré-selecionadas por meio dos métodos supracitados. Este 

algoritmo, por sua vez, apresenta tempos de CPU relativamente baixos para cinco 

instâncias pseudo-aleatórias, contendo entre 20 e 1000 alternativas, bem como 

valores próximos aos valores mínimos para cada um dos objetivos considerados. 

Destaca-se que o modelo proposto se mostrou apropriado para a avaliação de 

fornecedores no contexto apresentado, podendo-se auxiliar os decisores na 

redução de lead times, custos e riscos de sua cadeia de suprimentos, bem como 

na melhoria da eficiência desta estrutura em relação à sua visão de negócios, 

mesmo quando um número elevado de alternativas é considerado, diferentemente 

dos modelos clássicos apresentados na literatura. 

 

Palavras-chave: Problema de Seleção de Fornecedores, Supply Chain 

Management, Lógica Fuzzy, AHP, TOPSIS, GRASP  
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ABSTRACT 
 

A HYBRID APPROACH FOR THE SUPPLIER SELECTION PROBLEM IN 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 

Author: Éverton Santi 

Advisor: Prof. PhD. Luciano Ferreira 

 

 

This work presents a hybrid approach for the supplier selection problem in 

Supply Chain Management. We joined decision-making philosophy by researchers 

from business school and researchers from engineering in order to deal with the 

problem more extensively. We utilized traditional multicriteria decision-making 

methods, like AHP and TOPSIS, in order to evaluate alternatives according 

decision maker’s preferences. The both techiniques were modeled by using 

definitions from the Fuzzy Sets Theory to deal with imprecise data. Additionally, 

we proposed a multiobjetive GRASP algorithm to perform an order allocation 

procedure between all pre-selected alternatives. These alternatives must to be 

pre-qualified on the basis of the AHP and TOPSIS methods before entering the 

LCR. Our allocation procedure has presented low CPU times for five pseudo-

random instances, containing up to 1000 alternatives, as well as good values for 

all considered objectives. This way, we consider the proposed model as 

appropriate to solve the supplier selection problem in the SCM context. It can be 

used to help decision makers in reducing lead times, cost and risks in their supply 

chain. The proposed model can also improve firm’s efficiency in relation to 

business strategies, according decision makers, even when a large number of 

alternatives must be considered, differently from classical models in purchasing 

literature. 

 

Keywords: Supplier Selection Problem, Supply Chain Management, Fuzzy Logic, 

AHP, TOPSIS, GRASP  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução vivida pelos processos de produção ao longo dos séculos, do 

ateliê do artesão às grandes fábricas em tempos de globalização, resultou na 

ligação das partes envolvidas na produção de bens e serviços na forma de 

cadeias de produção e distribuição. Esta forma de organização das empresas é 

conhecida como Cadeia de Suprimentos (CS) (PIRES, 2009). Lambert e Cooper 

(2000) sugerem que seu advento é uma das características mais marcantes no 

mercado moderno, substituindo-se a tradicional competição direta entre empresas 

pela competição entre cadeias de suprimento. 

A metodologia denominada como Gestão das Cadeias de Suprimentos, 

mais conhecida do inglês Supply Chain Management (SCM), emerge, neste 

contexto, como alternativa para a gestão das operações em rede, buscando-se 

aumentar a eficiência destas operações. Thomas e Griffin (1996) e Bhattacharya 

(2010) definem também a SCM como um conjunto de práticas para o 

gerenciamento do fluxo de materiais e informações ao longo de uma CS. 

 Considera-se que a adoção da SCM é apropriada face ao ambiente 

comercial vislumbrado atualmente, pois cada vez mais as margens de lucro são 

limitadas e há crescente expectativa dos clientes em relação à qualidade dos 

produtos e aos prazos de entrega. Aissaoui et al. (2007) salientam que este 

ambiente impõe a necessidade da utilização de procedimentos eficientes para 

buscar fornecedores, pois este processo é vital à sobrevivência das empresas.  

Corroborando com essa afirmação, Mafakheri et al. (2011), Slack et al. 

(2002) e De Boer et al. (2001) destacam que as operações de compra devem ser 

consideradas prioritárias quando comparadas aos demais processos de uma CS. 

Bowersox et al. (2002), por exemplo, demonstram que os gastos com estas 

operações chegam a comprometer cerca de 60% do total dos lucros das 

empresas. Números semelhantes também são apresentados por De Boer et al. 

(2001).  

Face à importância atribuída ao processo de seleção de fornecedores, 

vislumbram-se grandes oportunidades de melhoria quanto ao nível de eficiência 

da CS como um todo. Wang (2010) e Wang e Yang (2009), por exemplo, 
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destacam que a escolha dos fornecedores certos pode levar a um aumento de 

competitividade, possibilitando não só a redução dos custos de compra, mas 

também de lead times, além de poder aumentar o nível de satisfação dos clientes.  

Do ponto de vista gerencial, no entanto, a tarefa de escolher um conjunto 

eficiente de fornecedores é complexa. Desta maneira, De Boer et al. (2001) 

destacam como apropriada a aplicação de técnicas baseadas em Pesquisa 

Operacional (PO) para o trato deste problema, considerando-se que tal 

abordagem permite: (1) resolver o problema certo, (2) considerar as alternativas e 

critérios que são de fato relevantes e, por fim, (3) modelar mais precisamente a 

situação em que a decisão deve ser tomada. 

A modelagem multicritérios, por sua vez, apresenta-se como um dos 

métodos mais utilizados nos trabalhos relacionados a esta problemática (HO et 

al., 2010; DE BOER et al., 2001). Adicionalmente, pode-se classificar grande 

parte destes modelos de seleção de fornecedores com base em seu tipo de 

informação de saída, como (1) métodos de classificação e como (2) métodos 

alocação de quantidades ótimas. Por fim, podem-se relacionar estes tipos de 

modelagem às abordagens qualitativa e quantitativa, respectivamente. 

Huang e Keskar (2007), por exemplo, sugerem que é prudente a adoção 

de ambas as abordagens, qualitativa e quantitativa, de forma integrada. No 

entanto, os autores destacam que há grande carência por trabalhos que explorem 

tal estratégia, afirmativa comprovada a partir da revisão de literatura apresentada 

na Subseção 3.7 deste texto. Os autores definem, ainda, que estes paradigmas 

são complementares ao invés de competitivos, atendo-se à idéia de que, 

enquanto o pensamento estratégico é incapaz de prover uma solução quantitativa 

e prática, uma solução matemática ótima não apresenta sentido quando não 

reflete as necessidades estratégicas da empresa compradora. 

Considerando-se a problemática apresentada, este trabalho apresenta um 

modelo sistemático de seleção de fornecedores, cujo objetivo é a integração entre 

estas duas abordagens dadas ao problema. Parte-se do princípio que esta 

integração tem potencialidades para suprir algumas das deficiências observadas 

nos métodos tradicionais encontrados na literatura, assim como busca contemplar 

importantes requisitos pertinentes à metodologia SCM em relação ao processo de 

seleção de fornecedores.  
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A apresentação deste estudo considera a seguinte estruturação: a Seção 

2 apresenta a definição dos objetivos desta pesquisa. A Seção 3 apresenta a 

fundamentação teórica necessária ao entendimento e justificativa deste trabalho.  

A Seção 4 descreve o método científico considerado para sua realização. A 

Seção 5 apresenta a abordagem proposta, assim como os resultados obtidos a 

partir de testes computacionais, além de discussões sobre estes resultados. Por 

fim, Seção 6 apresenta as considerações finais para esta pesquisa, bem como 

direções para estudos futuros. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste na elaboração de um modelo 

híbrido de seleção de fornecedores. Este modelo deverá suportar os decisores no 

processo de avaliação de alternativas, baseando-se nos requisitos de SCM 

destacados ao longo do processo de revisão de literatura apresentado. Busca-se 

considerar ainda a estruturação deste modelo de acordo com framework de apoio 

à decisão de De Boer (1998), incluindo-se em sua modelagem a avaliação 

qualitativa e quantitativa dos fornecedores de forma eficiente, obtendo-se assim 

um modelo que ofereça soluções de fácil interpretação aos decisores e em 

concordância com suas definições de preferência.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar deficiências na maneira como o problema de seleção de 

fornecedores é modelado no contexto das cadeias de suprimentos; 

 Identificar quais são as abordagens mais propícias para a 

elaboração de um modelo de seleção de fornecedores eficiente no 

contexto apresentado; 

 Verificar se a hibridização entre avaliações qualitativas e 

quantitativas é positiva no sentido de facilitar a interpretação de 

resultados e tomada de decisão; 

 Formalizar o modelo proposto em notação apropriada; 

 Resolver computacionalmente o modelo proposto; 

 Validar o modelo proposto por meio do uso de instâncias pseudo-

aleatórias, e; 

 Avaliar o nível de contribuição do trabalho em relação ao atual 

estado da arte.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Cadeias de Suprimentos e SCM  

 

Segundo Lambert e Cooper (2000), uma cadeia de suprimentos é uma 

rede de múltiplos negócios e relacionamentos. Nesta rede, as relações entre os 

elos não são, necessariamente, do tipo um para um ou empresa a empresa, 

introduzindo-se a necessidade de se adotar uma visão global quando do seu 

mapeamento. Beamon (1998), por sua vez, sugere a classificação dos tipos de 

processos presentes neste ambiente, buscando-se facilitar a identificação dos 

membros e papéis que estes desempenham. A autora considera a existência de 

(1) processos de planejamento da produção e controle de estoque e (2) 

processos de distribuição e logística, como mostra a FIGURA 1. 

Considerando-se esta classificação, diversos autores associam a gestão 

das operações em rede à metodologia SCM. Bhattacharya et al. (2010), Lambert 

e Cooper (2000) e Thomas e Griffin (1996), por exemplo, definem que a SCM é 

uma metodologia destinada ao gerenciamento dos relacionamentos ao longo de 

uma cadeia de suprimentos, tendo como objetivo primário o alinhamento de todas 

as atividades de produção de maneira a reduzir custos, minimizar ciclos e 

maximizar o valor agregado dos produtos finais. 

Li et al. (2005) sugerem, ainda, que a aplicação da metodologia deva 

considerar atingir dois principais objetivos. O primeiro destes é o melhoramento 

do desempenho individual das organizações. O segundo objetivo consiste no 

aumento do desempenho de toda a cadeia, como uma única entidade global. 

Segundo Lambert e Cooper (2000), a SCM se baseia em um conjunto de práticas 

de gerenciamento. Estas práticas, se consideradas de forma integrada, 

possibilitam a maximização da eficiência das operações. As práticas descritas 

pelos autores incluem: 

  

 Gerenciamento das relações com consumidores; 

 Gerenciamento de serviços ao consumidor; 

 Gerenciamento da demanda; 
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 Atendimento de pedidos; 

 Gerenciamento do fluxo de produção; 

 Gerenciamento das relações com fornecedores; 

 Comercialização e desenvolvimento de produtos, e; 

 Gerenciamento dos retornos. 

 

 
FIGURA 1: Processos em uma cadeia de suprimentos. Adaptado de Beamon (1998) 

 

3.2 Requisitos para a Modelagem do Problema de Seleção de Fornecedores 
Segundo a Metodologia SCM 

 

Vislumbram-se, na literatura, diversos trabalhos quem ligam o problema 

seleção de fornecedores à metodologia SCM. Tradicionalmente, cada trabalho 

considera um reduzido conjunto de aspectos pertinentes ao problema. Pode-se, 

portanto, sugerir que há considerável espaço para aprimorar esta concepção. 

Tem-se, como ponto inicial desta discussão, a tarefa relacionada a gerir os riscos 

pertinentes às operações de compra, pois há consenso entre autores, como por 

exemplo, Yücel e Güneri (2011), Slack et al. (2006) e Mummalaneni et al. (1996), 

de que a manutenção de relações próximas e duradouras com poucos 

fornecedores é a chave para a redução de riscos. 

 De acordo com os autores, os fornecedores considerados para o 

estabelecimento destas relações de parceria devem apresentar elevado grau de 

confiabilidade. A avaliação deste grau de confiabilidade, no entanto, implica na 

necessidade de se avaliar qualitativa e quantitativamente as alternativas 

Fornecedores 

Unidades de 

Manufatura 

Unidades de 

Armazenamento 

Varejistas Transporte 

Centros de 

Distribuição 

Planejamento da Produção e 

Controle do Estoque 
Distribuição e Logística 
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disponíveis (AZADEH e ALEM, 2010). Porém, o tratamento de ambas as 

abordagens de forma simultânea é tida como conflitante na literatura. Para Huang 

e Keskar (2007), existem duas correntes filosóficas distintas quanto à maneira de 

tratar o Problema de Seleção de Fornecedores (PSF): 

 

1. Pesquisadores oriundos das escolas de negócios preferem a 

abordagem qualitativa, pois estão focados principalmente na 

experiência de seus decisores;  

2. Pesquisadores oriundos das áreas de engenharia preferem a 

utilização de modelos de otimização de variáveis. 

  

Apesar desta separação, os autores sustentam a premissa de que a 

avaliação de fornecedores deve considerar ambas as perspectivas, pois esta 

visão possibilita uma representação mais fidedigna do problema em relação a um 

cenário real. Segundo Talluri e Narasinham (2004), a aplicação de uma avaliação 

qualitativa possibilita incorporar a estratégia empresarial à decisão, permitindo-se 

obter respostas para algumas questões-chave, como por exemplo: 

  

 Quais fornecedores devem ser considerados como parceiros 

estratégicos? 

 Quais fornecedores devem participar de iniciativas de 

desenvolvimento? 

 Quais fornecedores devem ser eliminados da base de dados da 

empresa?  

 Como fornecedores ineficazes podem melhorar seu desempenho?  

 Quais fornecedores devem ser considerados em processos futuros 

de avaliação?  

 Como as empresas podem alocar recursos de forma efetiva para 

programas de melhoria de fornecedores? 

 

Sabe-se, do ponto de vista estratégico, que as empresas tendem a seguir 

ou se antecipar ao mercado, portanto, destaca-se que a busca estratégica por 

suprimentos é um processo contínuo que deve ser revisto periodicamente. 
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Beamon (1999), no entanto, destaca que somente a avaliação estratégica das 

alternativas não é capaz de refletir as reais necessidades de uma cadeia de 

suprimentos. A autora sugere também o uso de indicadores de cunho 

operacional, classificados como (1) recursos, (2) saídas e (3) flexibilidade, pois 

estes indicadores possibilitam a medição do nível de eficiência da CS de forma 

mais prática.  

Na percepção da autora, há a necessidade da adoção de critérios 

pertinentes a todos estes grupos quando da formulação de um modelo de seleção 

de fornecedores dito eficiente. De acordo com a categorização sugerida, medir o 

desempenho dos recursos inclui analisar níveis de estoques, de utilização de 

equipamentos, de uso de energia e de custos, entre outros. Medir saídas, por sua 

vez, refere-se a analisar os resultados percebidos principalmente pelos 

consumidores finais, como por exemplo, qualidade, resposta e quantidade de 

produto produzido. Finalmente, a avaliação da flexibilidade está ligada à forma 

como a cadeia de suprimentos gerencia a flutuação da sua demanda, sua 

capacidade de se adequar ao ambiente incerto e sua capacidade de adaptação 

ao consumidor.  

Ho et al. (2010), adicionalmente, apresentam um estudo do tipo survey, 

considerando uma amostra de 78 artigos sobre modelos de seleção de 

fornecedores. O resultado deste estudo corrobora com a proposição apresentada 

por Beamon (1999), pois indica que critérios relacionados à qualidade, custos e 

entrega são os mais populares na literatura de compras. Weber et al. (1991), em 

um trabalho anterior, haviam observado estes mesmos resultados.  

Os indicadores destacados são extremamente relevantes em um 

ambiente de CS. Christopher (2005) e Treville et al. (2004), por exemplo, 

salientam a competição entre cadeias de suprimentos com base no tempo, 

sugerindo que a redução de lead times é uma das metas de melhoria em nível de 

competitividade, pois proporciona não apenas aumento da satisfação dos clientes, 

como também um melhor aproveitamento do ciclo de vida dos produtos no 

mercado. 

O conceito de lead time definido pelos autores remete ao tempo 

despendido entre o momento em que o pedido por um produto ou serviço é 

realizado e o momento em que o pedido é entregue. Assim, dado que o lead time 

relativo à aquisição de matérias primas, segundo os autores, é o mais longo em 
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uma cadeia de suprimentos, fornecedores com alto nível de confiabilidade, alta 

flexibilidade e prazos de entrega curtos são extremamente desejáveis. 

Ao encontro desta definição, Sawik (2011a) e Constantino e Pellegrino 

(2010) destacam que o uso de mais de um fornecedor para um mesmo item pode 

ser benéfico, dado que um fornecimento em paralelo possibilita à empresa 

compradora a redução do tempo necessário para aquisição do montante de 

materiais, aumentando-se, assim, a flexibilidade no atendimento à demanda. 

Pode-se também reduzir o grau de dependência das empresas com relação aos 

fornecedores por meio desta estratégia.  

Tang (2006) destaca ainda o fator de risco associado à interrupção no 

fornecimento de matérias-primas como de extrema relevância, pois são inúmeros 

os agentes causadores de falhas no processo de abastecimento. Para o autor, 

deve-se ponderar a ocorrência de desastres naturais e provocados pelo homem 

quando do projeto de um sistema de produção tolerante a falhas, adotando-se um 

sistema multi-fornecedores. 

Dadas as definições apresentadas nesta seção, considera-se que estas 

idéias configuram requisitos de fundamental importância no trato do problema de 

seleção de fornecedores. Desta forma, define-se que estes requisitos (veja a 

FIGURA 2) constituem a base teórica deste estudo, tanto para analisar modelos 

existentes na literatura, quanto para compor um modelo diferenciado, visando-se 

conceber uma abordagem eficiente para o problema de seleção de fornecedores 

em relação aos princípios de gestão da metolodologia SCM.  

 

 
 

FIGURA 2: Requisitos de SCM para a seleção de fornecedores. 
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3.3 Teoria dos Conjuntos Fuzzy  

 

As primeiras publicações sobre a Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF) 

datam da década de 60. De acordo com Zimmerman (1992), em tais trabalhos, 

pesquisadores como Zadeh e Goguen demonstravam a intenção de generalizar a 

teoria clássica dos conjuntos de maneira a prover suporte ao trato de informações 

imprecisas. O autor relaciona o termo “imprecisão” às situações em que não se 

tem conhecimento sobre o valor exato de algum parâmetro e, nestes casos, 

destaca a validade dos conceitos da TCF.  

No que tange ao problema de seleção de fornecedores, a lógica fuzzy é 

uma das abordagens mais utilizadas. Santi e Ferreira (2011), por exemplo, 

constatam empiricamente esta predominância da aplicação ao problema. Os 

resultados da análise dos autores demonstram que a maioria dos modelos de 

seleção de fornecedores revisados utiliza conceitos oriundos desta teoria, tanto 

de forma isolada quanto de forma conjunta a outras abordagens. 

Dada a importância do entendimento desta teoria, para os propósitos 

deste estudo, esta seção introduz a notação matemática necessária ao seu 

entendimento, baseando-se em definições de autores como Chen (2000), Mendel 

(1995) e Zimmerman (1992). As operações aritméticas fuzzy definidas nesta 

seção são exemplificadas na Subseção 3.3.2. 

 

Definição 1 

 

Se 푋 é uma coleção de objetos não discretos, denotados genericamente 

por 푥, um conjunto fuzzy 퐴 definido em 푋 é um conjunto de pares ordenados 

denotados por 

 

퐴 = 푥, 휇 (푥)  | 푥 ∈ 푋  (1) 

  

onde 휇 (푥) é a função que define o grau de pertinência de 푥 em 퐴 no intervalo 

[0,1].  
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Definição 2 

 

Um número fuzzy trapezoidal 푛 é definido como uma quádrupla 푛 =

(푛 ;푛 ;푛 ; 푛 ), em que 푛 ,푛 , 푛 , 푛 ∈ ℝ. O valor da função de pertinência 휇 (푥) 

pode ser calculado como 
 

휇 (푥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 푥 < 푛 ,
푥 − 푛
푛 − 푛 ,푛 ≤ 푥 ≤ 푛 ,
푥 − 푛
푛 − 푛 ,푛 ≤ 푥 ≤ 푛 ,

0,푥 > 푛 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 (2) 

 

Nos casos em que  푛 = 푛 , 푛 é definido como um número fuzzy 

triangular. 

 

Definição 3 

 

A soma (⊕) e a subtração (⊖) de dois números fuzzy trapezoidais 

resultam num terceiro número fuzzy trapezoidal. Desta forma, dados 푎 =

(푎 ;푎 ; 푎 ;푎 ) e 푏 = (푏 ; 푏 ; 푏 ; 푏 ), tem-se:  

 

푎⊕ 푏 = (푎 + 푏 ;푎 + 푏 ;푎 + 푏 ;푎 + 푏 ) (3) 

 

푎⊖ 푏 = (푎 − 푏 ;푎 − 푏 ;푎 − 푏 ;푎 − 푏 ) (4) 

 

Definição 4 

 

A multiplicação de dois números fuzzy trapezoidais, dada pelo produto 

vetorial 푎 ⊗ 푏, resulta em um terceiro número fuzzy, também trapezoidal, porém 

de valor aproximado. Considerando-se 푎 = (푎 ;푎 ;푎 ;푎 ) e 푏 = (푏 ;푏 ; 푏 ; 푏 ), 

tem-se:  

 

푎⊗ 푏 ≅ (푎 푏 ; 푎 푏 ;푎 푏 ;푎 푏 ) (5) 
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Esta definição é uma simplificação do procedimento de multiplicação 

fuzzy. Chen et al. (2006) e Chen (2000), por exemplo, consideram-na como 

válida, dado que esta operação simplicada não causa uma perda de precisão 

significativa para os propósitos de seu modelo, bem como pelo fato de que os 

métodos, cujos resultados são exatos, têm computação complexa, demandando 

considerável esforço computacional. A descrição de alguns dos métodos exatos 

para esta operação fuzzy pode ser encontrada em Zhang e Cao (2009).  

 
Definição 5 

 

Uma variável lingüística é uma variável cujo valor é expresso por meio de 

um termo lingüístico, como por exemplo, “baixo”, “médio” ou “alto”. Desta forma, 

podem-se utilizar estes termos para se expressar qualquer valor real contido em 

um intervalo numérico (veja a FIGURA 3).  

 

 
 

FIGURA 3: Termos linguísticos 

 

A adoção de termos linguísticos em detrimento de valores exatos é válida 

no sentido de minimizar a complexidade do processo de julgamento subjetivo. Por 

exemplo, suponha que um gerente necessita avaliar um funcionário quanto ao 

seu nível de desempenho. De maneira a facilitar a tarefa do decisor, os 

consultores em Pesquisa Operacional da empresa poderiam definir uma escala 

fuzzy idêntica à apresentada na FIGURA 3.  

Neste caso, supondo-se que o decisor não esteja completamente certo de 

que nota deve atribuir ao funcionário, mas tenha uma idéia de que este valor seja 

algo entre 7,5 e 10, este poderá utilizar o termo “alto” para representar seu 

julgamento, pois seu valor fuzzy engloba todos os números reais contidos no 

intervalo [6, 10]. Portanto, pode-se dizer que o termo lingüístico “alto” é capaz de 

0
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1
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representar o julgamento do decisor, apesar de sua incerteza. O mesmo não seria 

possível caso valores exatos fossem exigidos. 

  

Definição 6 

 

A distância entre dois números fuzzy trapezoidais 푎 = (푎 ;푎 ,; 푎 ;푎 ) e 

푏 = (푏 ; 푏 ; 푏 ; 푏 ) é dada por  

 

훿 푎, 푏 =
1
4 [(푎 − 푏 ) + (푎 − 푏 ) + (푎 − 푏 ) + (푎 − 푏 ) ] (6) 

 

Similarmente, a distância entre dois números fuzzy triangulares 푎 =

(푎 ;푎 ; 푎 ) e 푏 = (푏 ; 푏 ; 푏 ) é dada por 

 

훿 푎, 푏 =
1
3 [(푎 − 푏 ) + (푎 − 푏 ) + (푎 − 푏 ) ] (7) 

 

Definição 7 

 

O valor recíproco (푎 ) de um número fuzzy trapezoidal 푎 = (푎 ;푎 ;푎 ;푎 ) 

é calculado como 

 

푎 =
1
푎 ;

1
푎 ;

1
푎 ;

1
푎  (8) 

 

3.3.1 Exemplos Numéricos  
 

De maneira a exemplificar as operações fuzzy apresentadas na Subseção 

3.3, consideram-se dois números fuzzy trapezoidais 푚 = (1;  2;  3;  4) e  푛 =

(4;  5;  6;  7). Ambos os números são ilustrados na FIGURA 4.  
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FIGURA 4: Números fuzzy trapezoidais 

 

Supondo-se que há a necessidade de se calcular o valor das funções de 

pertinência 휇 (3) e 휇 (6,5), têm-se como resultados as Equações 9 e 10, 

respectivamente: 

 

휇 (3) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0;  3 < 1
3 − 2
2 − 1 ;  1 ≤ 3 ≤ 2
ퟑ − ퟒ
ퟑ − ퟒ ;  ퟑ ≤ ퟑ ≤ ퟒ

0; 3 > 4 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

=
3 − 4
3 − 4 = 1 (9) 

 

휇 (6,5) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0;  6,5 < 4
6,5− 4
5 − 4 ; 4 ≤ 6,5 ≤ 5

ퟔ,ퟓ − ퟕ
ퟔ − ퟕ ;  ퟔ ≤ ퟔ,ퟓ ≤ ퟕ

0; 6,5 > 7 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

=
6,5 − 7
6 − 7 = 0,5 (10) 

 

Adicionalmente, os valores calculados para as funções de pertinência 

휇 (3) e 휇 (6,5) são ilustrados na FIGURA 5. 

 
FIGURA 5: Valores calculados para funções de pertinência 

 

A soma (⊕), subtração (⊖) e multiplicação fuzzy (⊗) entre 푚 e 푛 

resultam, respectivamente, em: 
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푚⊕푛 = (1 + 4; 2 + 5; 3 + 6; 4 + 7) = (5; 7; 9; 11) (11) 

 

푚⊖푛 = (1 − 7; 2− 6; 3 − 5; 4 − 4) = (−6;−4;−2; 0) (12) 

 

푚⊗푛 ≅ (1 × 4; 2 × 5; 3 × 6; 4 × 7) = (4; 10; 18; 28) (13) 

 

A FIGURA 6 ilustra as operações apresentadas. Analogamente, o valor 

recíproco de 푚, ou seja 푚 , é mostrado na FIGURA 7. 

  

 
FIGURA 6: Operações aritméticas fuzzy 

 

 
FIGURA 7: Número fuzzy recíproco 

 

Por fim, o cálculo da distância entre dois números fuzzy trapezoidais, 

considerando-se 푚 e 푛 como pontos de referência, é exemplificado a seguir: 

 

훿(푚, 푛) =
1
4

[(1 − 4) + (2 − 5) + (3 − 6) + (4 − 7) ]

=
1
4

[(−3) + (−3) + (−3) + (−3) ]

=
1
4

[9 + 9 + 9 + 9] =
1
4

[36] = √9 = 3 

(14) 
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3.4 Problema de Otimização Multi-Objetivo e Otimalidade de Pareto 

 

Modelos de seleção de fornecedores baseados em algoritmos de 

alocação de pedidos, embora pouco observados na literatura, podem ser 

formulados como problemas de otimização multi-objetivo. Nestes casos, a tarefa 

de maior complexidade é a geração de soluções que melhorem alguns dos 

objetivos considerados, sem que para isso se reduza a eficiência dos demais. 

 Bazgan et al. (2009) sintetizam que a meta em um problema multi-

objetivo é encontrar um “conjunto eficiente”, que contenha todas as “soluções 

eficientes”, e, então, encontrar um conjunto “eficiente reduzido”, que contenha 

somente uma solução para cada vetor de critérios não dominados. Chu e Allstot 

(2005) discutem, além da definição apresentada, o fato de que problemas multi-

objetivo não apresentam uma solução ótima, ou seja, não existe uma solução que 

otimize todos os objetivos simultaneamente.  

Tradicionalmente, esta busca por soluções eficientes é conduzida à luz 

dos conceitos de Otimalidade e Dominância de Pareto. Desta forma, o restante 

desta seção apresenta as definições necessárias ao entendimento de ambos os 

conceitos, sendo consideradas, para tal, as obras de Jaszkiewicz (2002) e Farina 

e Amato (2004). 

 

Definição 1 

 

Um problema de otimização multi-objetivo pode ser definido como 

 

maximize {푓 (γ) = 푧 ,푓 (γ) = 푧 … , 푓 (γ) = 푧 } (15) 

 

sujeito a 

 

γ ∈ 퐵 (16) 

 

onde uma solução γ = [γ , γ , … , γ ] é um vetor de 휓 variáveis de decisão 

discretas e 퐵 é o conjunto de soluções viáveis. 
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Definição 2 

 

A imagem  de uma solução γ no espaço objetivo é um ponto 푐 =

푐 , … , 푐 = 푓(γ),  de forma que 푐 = 푓(γ), 휄 = 1, … ,휔. 

 
Definição 3 

 

Um ponto 푐  domina outro ponto 푐 , isto é, 푐 ≻ 푐 , se 푐 ≥ 푐   ∀휄 e 

푐 > 푐  para ao menos um 휄. Ou seja, uma solução γ  domina outra solução γ , 

γ ≻ γ , se a imagem de γ  domina a imagem de γ .  

 

Definição 4 

 

Uma solução γ ∈ 퐵 é dita eficiente, ou Pareto-Ótima, se não existir uma 

solução γ  de maneira que γ ≻ γ.   

 

3.5 Métodos Heurísticos e Metaheurísticos 
  

Algoritmos com complexidade não polinomial, como por exemplo, que 

apresentam uma cota assintótica O(2 ), de acordo com Toscani e Veloso (2001), 

apresentam um tempo de execução que cresce demasiadamente rápido em 

função do tamanho da entrada a ser processada. Desta forma, a computação de 

dado problema cujo algoritmo exato apresenta complexidade não polinomial pode 

se tornar inviável em termos práticos, uma vez que, dependendo do tamanho do 

conjunto de dados de entrada a ser processado, o tempo necessário para realizar 

esta computação pode se tornar um limitante quanto à sua utilização.   

O problema do caixeiro viajante, de coloração de grafos, do clique 

máximo e o problema da mochila são alguns dos mais clássicos exemplos, dentre 

os problemas da área de PO, cujos algoritmos exatos são de complexidade não 

polinomial. Garey e Johnson (1979) os definem como NP-difíceis, o que, em 

outras palavras, significa dizer que não são conhecidos algoritmos capazes de 

resolver estes problemas de maneira exata em tempo polinomial. 

No entanto, visando-se obter boas soluções para estes problemas, 

pesquisadores da área de PO recorrem à aplicação de métodos aproximados, 
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denominados métodos heurísticos. Goldbarg e Luna (2005) definem estes 

métodos como qualquer procedimento que visa alcançar uma boa solução para 

um dado problema por meio de razoável esforço computacional. Desta forma, 

tem-se que heurísticas são métodos de busca de soluções aproximadas, sobre as 

quais não existem garantias quanto à otimalidade, porém sua qualidade é 

considerável. 

Neste contexto, de forma complementar, métodos metaheurísticos 

também são considerados. Jones et al. (2002) definem metaheurísticas como 

procedimentos que vão além de apenas buscar uma boa solução para um dado 

problema. Estes métodos, adicionalmente, podem incorporar idéias oriundas de 

outras áreas do conhecimento, como por exemplo, a Física, a Biologia e a 

Genética com o objetivo de aprimorar o modo como o problema é resolvido. 

Metaheurísticas, geralmente, introduzem estratégias de busca diferenciadas e 

com caráter aleatório, a fim de escapar de ótimos locais (LEE e GEEM, 2005), 

que são pontos do espaço de soluções, a partir dos quais, os procedimentos 

heurísticos tradicionais não conseguem melhorar a solução corrente. 

Informações complementares a esta seção, assim como exemplos e 

aplicações de métodos heurísticos e metaheurísticos, podem ser encontrados em 

López e Beasley (2011), Tempelmeier (2011), Goldbarg e Luna (2005), Storn e 

Price (1997) e Dorigo et al. (1996). A Subseção 3.5.1 descreve a metaheurística 

GRASP em mais detalhes, uma vez que esta é utilizada neste trabalho. 

 

3.5.1 A Metaheurística GRASP 

 

A metaheurística GRASP foi originalmente proposta por Feo e Resende 

(1989) para o problema de cobertura de conjuntos. Resende et al. (1996) a 

definem como um método iterativo de amostragem para problemas de otimização 

combinatória, onde um número finito de iterações é executado, produzindo-se 

uma solução aproximada, para o problema considerado, em cada uma destas 

iterações. Ao final da execução do algoritmo, a melhor solução obtida é retornada. 

Cada iteração do método é constituída de duas fases distintas: (1) fase de 

construção e (2) fase de busca local. Na primeira fase, constrói-se uma solução 

viável para o problema por meio de uma função gulosa. Esta função, por sua vez, 

está atrelada a um coeficiente guloso 훼 ∈ [0, 1], o qual, quanto mais próximo de 
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zero é seu valor, mais gulosa é esta função. Por fim, a fase de busca local 

consiste em explorar a vizinhança da solução obtida na primeira fase em busca 

de melhoria. 

Nos últimos anos, vários trabalhos utilizando a metaheurística foram 

publicados. Destacam-se, dentre algumas das aplicações dadas ao método, o 

problema de designação quadrática densa (RESENDE et al., 1996), o problema 

de empacotamento de tiras (strip-packing problem) (ALVAREZ-VALDES et al., 

2008), o problema de diversidade máxima (DUARTE E MARTÍ, 2007), o problema 

do caixeiro viajante (MARINAKIS et al., 2005), o problema de designação 

multidimensional (ROBERTSON, 2001), o problema de Steiner em grafos 

(MARTINS et al., 2000) e o problema de cobertura máxima (RESENDE, 1998), 

entre outros.  

Jones et al. (2002) destacam, ainda, a importância de se explorar a 

aplicação do método GRASP para problemas com múltiplos objetivos. De acordo 

com os autores, assim como outros métodos heurísticos mais recentes, a 

metaheurística GRASP é pouco explorada para problemas deste tipo. 

Adicionalmente, destaca-se que não é observada aplicação do método ao 

problema de seleção de fornecedores, considerando-se, para tal afirmação, a 

análise dos trabalhos correlatos, apresentados na Subseção 3.7.  

  

3.6 Métodos Multicritérios de Suporte à Decisão 

 

O problema de seleção de fornecedores é tratado, tradicionalmente, como 

um problema de decisão envolvendo a avaliação de múltiplos critérios. 

Malczewski (1999) sugere que um problema desta natureza engloba: (1) um 

objetivo, (2) um conjunto de decisores, (3) um conjunto de critérios de decisão, (4) 

um conjunto de alternativas, (5) um conjunto de estados da natureza e (6) um 

conjunto de consequências acerca das decisões que são tomadas. 

Para Winston (2004), conduzir a avaliação de alternativas, com base em 

múltiplos critérios, consiste em ponderar o efeito de mais de uma ação sobre um 

determinado resultado ou objetivo. Este processo é, essencialmente, uma tarefa 

gerencial de natureza humana, na qual a aplicação de métodos jamais substituirá 

a expertise de um decisor. Porém, assim como salienta Stewart (1992), é 



34 
 

prudente a utilização de técnicas apropriadas no sentido de auxiliar aos 

envolvidos no processo decisório.  

Considerando-se estas definições, as Subseções 3.6.1 e 3.6.3 

apresentam dois dos principais métodos multicritérios, oriundos da literatura de 

PO, o método AHP (Analytical Hierarquical Process) de Saaty (1985) e o método 

TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) de 

Hwang e Yoon (1981).  Estes métodos são utilizados na composição da 

abordagem proposta neste trabalho. No entanto, destaca-se que, para tal 

modelagem, são consideradas suas versões fuzzy, denominadas FAHP e 

FTOPSIS, respectivamente.  

De forma complementar, a Subseção 3.6.5 apresenta uma síntese de 

alguns dos trabalhos mais recentes envolvendo seleção de fornecedores e 

abordagens multicritérios. Nesta revisão, é possível identificar quais são as 

características mais marcantes em cadas um destes trabalhos, bem como avaliar 

a contribuição potencial do modelo proposto. 

 
3.6.1 A Metodologia FAHP 

 

Saaty (1990) sugere que a tarefa mais criativa relacionada a tomar uma 

decisão é escolher os fatores que são importantes para esta decisão. Desta 

forma, a aplicação de um método apropriado para definir o nível de importância 

relativa dos critérios de avaliação é plenamente justificável e deve ser entendido 

como uma boa prática em um processo de decisão, principalmente porque nem 

sempre os decisores estão completamente convictos ou são consistentes em 

seus julgamentos. 

O método AHP, segundo Saaty (2005), auxilia os decisores na 

modelagem dos aspectos subjetivos presentes em um processo de tomada de 

decisão. Isto é possível por meio da construção de uma estrutura hierárquica, cujo 

objetivo principal é aguçar a percepção dos elementos do problema. O método 

também utiliza matrizes de comparação par a par, que permitem a realização de 

cálculos a partir dos critérios de avaliação de forma a obter um indicador definido 

como Razão de Consistência (푅퐶), cujo valor aponta incoerências no julgamento 

dos decisores. 
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 Adicionalmente, o método prevê o uso de uma Escala Fundamental, que 

é exemplificada em Saaty (2005), para a realização do processo de comparação 

entre os critérios de avaliação. Estas comparações, por sua vez, são expressas 

na forma de matrizes recíprocas positivas (푃 = [푝 ] × ) (veja a TABELA 1 para a 

notação utilizada), onde o valor 푝  deve ser igual ao valor recíproco de 푝 , ou 

seja, 푝 , ∀푖 e ∀푙. O valor de 푅퐶, relativo a cada matriz de decisão, é calculado 

como: 

 

푅퐶 = 퐶퐼/푅퐼 (17) 

 

onde 

 

퐶퐼 = (휆 − 푁)/(푁 − 1) (18) 

 
Índices 

푖, 푗, 푙  = critérios, 퐶 ,퐶 ,퐶 (푖, 푗, 푙 = 1, … ,푁) 

푘 = decisores, 퐷 (푘 = 1, … ,퐾) 

Parâmetros 

푝  = valor de comparação par a par do critério 푖 em relação ao critério 푗 

푝  = valor de comparação par a par do critério 푖 em relação ao critério 푙 dado pelo decisor 푘 

푤  = peso relacionado ao critério 푖 

 

TABELA 1: Notação FAHP 

 

Na formulação apresentada, 푅퐼 é definido como um índice de consistência 

média randômica (SAATY, 2005) e 휆  como o máximo autovalor da matriz 푃, 

dado pela seguinte equação:  

 

푃푤 = 휆 푤 (19) 

 

onde 푤 corresponde ao vetor de pesos relativos aos critérios de avaliação 

utilizados. Todos os julgamentos contidos na matriz 푃 são considerados 

aceitáveis quando o valor de 푅퐶 desta matriz for menor ou igual a 0,10. Caso 

contrário, todos os julgamentos deverão ser revistos. 
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O método AHP genuíno, proposto por Saaty (1990), é baseado em 

cálculos com números reais. No entanto, trabalhos publicados recentemente 

apresentam a hibridização do método com a TCF, como por exemplo, Zhu et al. 

(2000), Yang et al. (2008), Yen et al. (2011), Deng (1999) and Büyüközkan et al. 

(2011). 

O uso da lógica fuzzy permite uma melhor representação do caráter 

impreciso da informação, principalmente pela possibilidade do uso de termos 

lingüísticos para realização das comparações par a par. Esta possibilidade 

motivou vários autores a desenvolver métodos complementares para tornar mais 

robusta a utilização do método original, por Saaty.  

Estes complementos são dedicados, principalmente, ao cálculo de pesos 

fuzzy, cálculo da razão de consistência a partir de números fuzzy e estimação de 

rankings. Maiores detalhes, sobre alguns dos principais métodos complementares 

vislumbrados na literatura, podem ser encontrados em Huang (2011), Duran 

(2011), Wang and Chin (2006), Wang et al. (2006), Csutora and Buckley (2001), 

Wang et al. (2005) e Buckley et al. (2001). 

Neste sentido, Wang et al. (2005) apresentam um método robusto para a 

análise de consistência em julgamentos fuzzy. Neste método, primeiramente, 

considera-se que uma matriz fuzzy recíproca de comparação par a par 푃 =

[푝 ] × , onde  푝 = (푝 ; 푝 ;푝 ;푝 ), deve ser construída, consultando-se para 

isto os decisores. Por fim, define-se que esta matriz é consistente se, e somente 

se, a seguinte condição for satisfeita: 

 

max(푝 푝 ) ≤min(푝 푝 ),∀ 푖, 푡, 푙 = 1, … ,푁  (20) 

 

A equação apresentada é utilizada quando da consideração de 푝  como 

um número fuzzy trapezoidal. Caso o número 푝  seja triangular, ou seja 푝 =

(푝 ;푝 ;푝 ), então o elemento 푝  deverá ser considerado ao invés de 푝 .  

Uma vez que as matrizes de comparação sejam consideradas 

consistentes, pode-se realizar o cálculo dos valores para os pesos fuzzy de cada 

alternativa, agregando-se os julgamentos de todos os decisores. Para tal, Wang 

et al. (2006) propõem um método denominado Método dos Mínimos Quadrados 

Logarítmicos Fuzzy. Este método é mais conhecido por seu nome original em 

língua inglesa, Fuzzy Logarithmic Least Squares Method (FLLSM), e consiste em 



37 
 

um problema restrito e não linear de otimização. As principais vantagens em sua 

utilização são listadas a seguir: 

  

 Retorno de valores normalizados; 

 Retorno de números fuzzy mais precisos; 

 Consideração de vários decisores simultaneamente; 

 Eliminação de métodos adicionais para a agregação de 

julgamentos; 

 Pode ser resolvido de maneira aproximada e rápida por meio de 

pacotes comerciais de otimização. 

 

Para definir formalmente o FLLSM, considera-se 푤 = (푤 ;푤 ;푤 ) como 

a variável de decisão que representa o peso do 푖-ésimo critério de avaliação. 

Desta forma, tem-se o seguinte modelo não-linear a ser resolvido: 

 

푀푖푛 푈 =

⎝

⎜
⎛

(ln푤 − ln푤 − ln푝 )
+

(ln푤 − ln 푤 − ln푝 )
+

(ln푤 − ln푤 − ln푝 ) ⎠

⎟
⎞

,

 (21) 

 

sujeito a 

 

푤 + 푤 ≥ 1
,

,∀ 푖 = 1, . . ,푁  (22) 

 

푤 + 푤 ≤ 1
,

, ∀ 푖 = 1, … ,푁  (23) 

 

(푤 + 푤 + 푤 ) = 3  (24) 

 

푤 ≥ 푤 ≥ 푤 > 0, ∀ 푖 = 1, … ,푁 (25) 
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Na formulação apresentada, as restrições dadas pelas Equações 22, 23 e 

24 são restrições de normalização. A restrição dada pela Equação 25 garante que 

o vetor solução contenha apenas números fuzzy triangulares padronizados e 

generalizados. O método apresentado é exemplificado na Subseção 3.6.2. 

 

3.6.2 Exemplo Numérico 
 

Esta seção apresenta uma situação hipotética, na qual três decisores 

(퐷 ,퐷  e 퐷 ) devem julgar três critérios de avaliação (퐶 , 퐶  e 퐶 ) com relação ao 

seu nível de importância, visando-se a exemplificar o método FAHP, apresentado 

na Subseção 3.6.1. Para tal, considera-se que estes decisores deverão utilizar o 

conjunto de termos linguísticos fuzzy dado na TABELA 2. Este conjunto 

representa uma versão “fuzificada” da Escala Fundamental de Saaty (SAATY, 

2005). Destaca-se que, para este exemplo, o método FLLSM (Equações 21-25) 

foi resolvido por meio do software Microsoft Excell©. Os tempos de CPU 

observados para esta resolução, assim como previsto por Wang et al. (2006),  

foram insignificantes.  
 

Termo Abreviatura Valor Valor Recíproco 

Igual importância EI 1 =  (1;  1;  1) 1 = (1;  1;  1) 

Intermediário entre EI e SI IT 2 =  (1;  2;  3) 2 = (
1
3 ;

1
2 ;  1) 

Moderadamente forte SI 3 =  (2;  3;  4) 3 =  (
1
4 ;

1
3 ;

1
2) 

Intermediário entre SI e ST IF 4 =  (3;  4;  5) 4 =  (
1
5 ;

1
4 ;

1
3) 

Forte ST 5 =  (4;  5;  6) 5 =  (
1
6 ;

1
5 ;

1
4) 

Intermediário entre ST e VS IS 6  =  (5;  6;  7) 6 =  (
1
7 ;

1
6 ;

1
5) 

Muito forte VS 7 =  (6;  7;  8) 7 =  (
1
8

;
1
7

;
1
6

) 

Intermediário entre VS e XS IE 8 =  (7;  8;  9) 8 = (
1
9

;
1
8

;
1
7

) 

Extremamente forte XS 9  =  (8;  9;  9) 9 =  (
1
9

;
1
9

;
1
8

) 

  
TABELA 2: Termos linguísticos para a avaliação de critérios 
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Baseando-se na escala apresentada, considera-se que os julgamentos 

dos decisores 퐷 , 퐷  e 퐷  foram efetuados, compondo-se assim a matriz fuzzy de 

comparação par a par (푃 = [푝 ] × × ), como mostrado na TABELA 3 . 

 
 푪ퟏ 푪ퟐ 푪ퟑ 

푪ퟏ EI IS 

EI 

SI 

EI 

IS 

EI 

푪ퟐ  EI SI-1 

IE 

SI-1 

푪ퟑ   EI 

 
TABELA 3: Matriz fuzzy de comparação par a par 

 

Antes de se submeter a matriz obtida, como entrada para o modelo de 

otimização, sua consistência deve ser checada. A TABELA 4 apresenta os 

resultados obtidos para este processo por meio do método de verificação definido 

na Equação 20. Neste exemplo, os resultados indicam que a matriz é consistente 

com relação ao julgamento de todos os decisores. Caso o método indique que o 

julgamento de algum dos decisores está inconsistente, o julgamento deste decisor 

deverá ser revisto. 

Por fim, submetendo-se os valores da matriz de comparação ao método 

FLLSM (Equações 21-25), são obtidos como resultado os valores apresentados 

na TABELA 5. Como destacado anteriormente, estes valores estão normalizados 

e representam a agregação dos julgamentos dos três decisores considerados 

neste exemplo. Estes pesos fuzzy são utilizados, ainda, como parâmetros para o 

exemplo numérico do método FTOPSIS, apresentado na Subseção 3.6.3, para a 

demonstração da obtenção de um ranking entre alternativas.   
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Decisor 푫ퟏ 

푖 푡 max(푝 푝 ) min(푝 푝 ) Consistente 

1 2 5 7 Sim 

1 3 1 1 Sim 

2 3 0,14 0,2 Sim 

Decisor 푫ퟐ 

푖 푡 max(푝 푝 ) min(푝 푝 ) Consistente 

1 2 1 1 Sim 

1 3 7 7 Sim 

2 3 7 7 Sim 

Decisor 푫ퟑ 

푖 푡 max(푝 푝 ) min(푝 푝 ) Consistente 

1 2 2 4 Sim 

1 3 1 1 Sim 

2 3 0,25 0,25 Sim 

 

TABELA 4: Verificação de consistência 

 

Critério 푤  

퐶  (0,49;  0,51;  0,53 ) 

퐶  (0,17; 0,19;  0,22) 

퐶  (0,27; 0,28;  0,29) 

 
TABELA 5: Pesos 

 

3.6.3 A Metodologia FTOPSIS 

 
O método TOPSIS (Hwang and Yoon, 1981), assim como o método AHP, 

é um dos métodos mais tradicionais em Análise de Decisão. Seu princípio é 

baseado na definição de que a alternativa que apresenta, simultaneamente, a 

menor distância em relação a uma solução ideal positiva (퐴∗) e a maior distância 

em relação a uma solução ideal negativa (퐴 ) é dita a mais eficiente em relação 

ao conjunto de critérios de avaliação. 
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Por definição, 퐴∗ e 퐴  devem ser calculadas com base em uma matriz de 

decisão normalizada (푅 = [푟 ] × ) (veja a TABELA 6 para a notação) e seus 

valores mínimos e máximos, para cada um dos 퐿 critérios de avaliação. Alguns 

autores, como por exemplo, Chen and Tzeng (2004) e Opricovic and Tzeng 

(2004), sugerem ainda a consideração de algumas etapas básicas, de maneira a 

facilitar o cálculo dos resultados para o método. 

 
Índices 

푗 = alternativa, 푆 (푗 = 1, … ,푁) 

푖 = critério, 퐶 (푖 = 1, … , 퐿) 

푘 = decisor, 퐷 (푘 = 1, … ,퐾) 

Parâmetros 

푤  = peso fuzzy relativo ao critério 푖 

푣  = julgamento de performance do decisor 푘 para o fornecedor 푗 em relação ao critério 푖 

푟  = valor agregado da performance do fornecedor 푗 em relação ao critério 푖 

퐶퐶 = desempenho do fornecedor 푗 em relação aos critérios de avaliação 

 
TABELA 6: Notação FTOPSIS 

 

Estas etapas podem ser sumarizadas como: (1) cálculo da matriz de 

decisão normalizada, (2) cálculo da matriz de decisão normalizada e ponderada, 

(3) determinação das soluções ideais negativas e positivas, (4) cálculo das 

distâncias Euclidianas 푛-dimensionais com relação às soluções ideais e, por fim, 

(5) cálculo de um coeficiente de proximidade com relação à solução ideal para 

cada uma das alternativas. Este coeficiente permite o estabelecimento de uma 

ordem linear entre as alternativas.  

Atualmente, há um grande número de trabalhos publicados que utilizam o 

método TOPSIS de forma conjugada à TCF, como por exemplo, Afshar et al. 

(2011), Awasthi et al. (2011), Aydogan (2011), Chamodrakas e Martakos (2011), 

Liao e Kao (2011), Rostamzadeh e Sofian (2011), Singh e Benyoucef (2011), 

Torlak et al. (2011), Vahdani et al. (2011), Yu et al. (2011) e Sun (2010). Pode-se, 

inclusive, considerar que a hibridização de métodos clássicos de suporte à 

decisão é uma tendência nesta área de pesquisa. Santi e Ferreira (2011) 

constatam a tendência no uso de abordagens híbridas, em recente de revisão da 

literatura relacionada ao PSF. Como complemento ao resultado observado pelos 
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autores, a maioria dos trabalhos correlatos, apresentados na Subseção 3.7 deste 

texto, também são caracterizados por esta abordagem.  

A variação FTOPSIS considera a presença de todos os elementos do 

método original. Porém, alguns destes elementos, senão todos, dependendo da 

aplicação, são expressos na forma de números e operações fuzzy. O método 

FTOPSIS, apresentado por Chen et al. (2006), para a seleção de fornecedores, 

considera esta definição, de modo a representar mais fidedignamente situações 

reais onde a imprecisão da informação se faz presente. O autor sugere também a 

utilização de termos linguísticos nas etapas onde há necessidade de se extrair 

julgamentos a partir da opinião humana.  

O modelo de Chen et al. (2006) é baseado em um trabalho prévio, por 

Chen (2000). Neste trabalho original, o método denominado “método do vértice” é 

proposto para o cálculo de distâncias entre números fuzzy triangulares. Chen et 

al. (2006) complementam a definição inicial do método, extendendo-o também 

para o cálculo de distâncias entre números fuzzy trapezoidais. O cálculo das 

distâncias do vértice foi apresentado na Subseção 3.3. 

Considera-se modelo de Chen et al. (2006) como base deste trabalho 

para a estimação de ranking entre alternativas, dada sua grande relevância na 

literatura, sendo um dos trabalhos mais citados atualmente. No entanto, alguns 

cálculos e passos definidos no método original do autor são suprimidos, em razão 

de algumas de suas limitações. Estas limitações são melhor explicadas na Seção 

5.  

A variação FTOPSIS, basicamente, pode ser projetada de maneira similar 

ao método TOPSIS tradicional. Primeiramente, deve-se obter uma matriz de 

decisão fuzzy (푅 = [푟̃ ] × ). Os valores contidos em 푅 podem ser derivados a 

partir da “fuzificação” de dados da base da empresa compradora ou diretamente 

na forma de termos linguísticos, com base no julgamento dos decisores. No caso 

de vários decisores serem considerados no processo de avaliação, uma matriz de 

decisão intermediária (푉 = [푣 ] × × ) deve ser obtida. Desta forma, cada 

elemento 푟̃ = (푟̃ ; 푟̃ ; 푟̃ ; 푟̃ ) deverá ser calculado com base em um 

procedimento de agregação, como definido a seguir: 

 

푟 = min 푣  (26) 
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푟 =
1
퐾 푣  (27) 

 

푟 =
1
퐾 푣  (28) 

 

푟 = max 푣  (29) 

 

Uma vez que a matriz 푅 seja estimada, a matriz de decisão fuzzy 

ponderada (푍 = [푧̃ ] × ) deve ser calculada. Neste trabalho, assume-se que o 

vetor 푊 = [푤 ] , contendo os pesos relativos aos critérios de avaliação são 

computados pelo método FAHP, definido anteriormente na Subseção 3.6.1. O 

valor de cada elemento 푧̃  é calculado por meio da operação de multiplicação 

fuzzy, definida na Equação 5. Portanto, tem-se: 

  

푧̃ = 푣 ⊗푤  (30) 

 

Baseando-se nos valores contidos em 푍, as soluções ideais 퐴∗ e 퐴  são 

definidas como: 

 

퐴∗ = {푣∗, 푣∗ , … ,푣∗} (31) 

 

퐴 = {푣 ,푣 , … ,푣 } (32) 

 

onde 

 

푣∗ = max 푧̃ , (33) 

 

푣 = 푚푖푛 푧̃   (34) 
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Uma vez que 퐴∗ e 퐴  são estimadas, as distâncias 푑∗ e  푑 , em relação a 

퐴∗ e 퐴 , respectivamente, podem ser calculadas para cada fornecedor 푗 como: 

 

푑∗ = 훿 푧̃ , 푣∗  
(35) 

 

 푑 = 훿 푧̃ ,푣  
(36) 

 

Finalmente, o coeficiente de proximidade 퐶퐶  para cada fornecedor 푗 é 

calculado por meio da seguinte equação: 

 

퐶퐶 =
푑

푑∗ + 푑  
(37) 

 

Quanto maior é o valor do coeficiente 퐶퐶 , maior é o desempenho da 

alternativa 푗 em relação ao conjunto de critérios de avaliação. Em outras palavras, 

o fornecedor com o maior valor para 퐶퐶  representa, na concepção da 

metodologia TOPSIS, a melhor alternativa para o problema, pois apresenta a 

menor distância em relação à solução positiva e a maior distância em relação à 

solução negativa. Um exemplo numérico para o método apresentado nesta seção 

é dado na Subseção 3.6.4. 

 
3.6.4 Exemplo Numérico 

 

Esta seção exemplifica a composição de um ranking entre alternativas por 

meio do método FTOPSIS, descrito na Subseção 3.6.3 deste texto. Para tal, 

assume-se que, analogamente ao exemplo hipotético apresentado na Subseção 

3.6.2, para o método FAHP, três decisores (퐷 , 퐷  e 퐷 ,) deverão avaliar dois 

fornecedores (푆  e 푆 ) com base em três critérios de avaliação (퐶 , 퐶  e 퐶 ). 

Consideram-se, como valores dos pesos destes três critérios, os valores 

푤 , obtidos como resultado para o método FAHP no exemplo dado na Subseção 

3.6.2, apresentados na TABELA 5. A TABELA 8, por sua vez, apresenta os 
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valores considerados como resultados para a composição matriz de decisão 

intermediária (푉 = [푣 ] × × ), a qual representa o julgamento dos três decisores 

em relação ao desempenho dos candidatos a fornecedor. Consideram-se como 

valores possíveis para estes julgamentos os termos linguísticos apresentados na 

TABELA 7. 

 
Termo Abreviatura Valor 

Muito Baixo VL (0;  0;  0,1;  0,2) 

Baixo L (0,1;  0,2;  0,3;  0,4) 

Médio A (0,3;  0,4;  0,5;  0,6) 

Alto H (0,5;  0,6;  0,7;  0,8) 

Muito Alto VH (0,7; 0,9;  1;  1) 

 
TABELA 7: Termos linguísticos para avaliação de fornecedores 

 

Critério 푫ퟏ  푫ퟐ  푫ퟑ 
 푆  푆   푆  푆   푆  푆  

푪ퟏ A H  H H  A A 
푪ퟐ VH VH  H VH  H H 
푪ퟑ VL L  L L  L L 

 
TABELA 8: Matriz de decisão intermediária 

 

Com base nos dados apresentados na TABELA 8 e nas Equações 26-29, 

pode-se calcular a matriz de decisão (푅 = [푟̃ ] × ). Uma vez que 푅 tenha sido 

calculada, calcula-se, então, a matriz de decisão ponderada (푍 = [푧̃ ] × ) com 

base na Equação 30. Os resultados para estes cálculos são mostrados na 

TABELA 9.  

Utilizando-se das definições dadas pelas Equações 31 e 32, podem-se 

estimar a solução ideal positiva fuzzy (퐴∗) e a solução ideal negativa fuzzy (퐴 ), 

obtendo-se, assim, os resultados mostrados na TABELA 10. 
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푣  푤  푧̃  

Fornecedor 푆  

퐶  (0,3;  0,466;  0,566;  0,8) (0,49;  0,51;  0,53 ) (0,147;  0,238;  0,289;  0,424) 

퐶  (0,5;  0,7; 0,799;  1) (0,17; 0,19; 0,22) (0,085;  0,133;  0,152; 0,22) 

퐶  (0; 0,133;  0,233;  0,4) (0,27;  0,28;  0,29) (0;  0,0373;  0,065;  0,115) 

Fornecedor 푆  

퐶  (0,3; 0,533;  0,633;  0,8) (0,49;  0,51;  0,53 ) (0,147; 0,272;  0,323;  0,424) 

퐶  (0,5;  0,799;  0,9;  1) (0,17;  0,19;  0,22) (0,085;  0,152;  0,171;  0,22) 

퐶  (0,1;  0,2; 0,3;  0,4) (0,27;  0,28;  0,29) (0,027;  0,056;  0,084; 0,115) 

 
TABELA 9: Matrizes fuzzy de decisão 

 
Critério 퐴∗ 퐴  

퐶  ( 0,424;  0,424;  0,424;  0,424) ( 0,147;  0,147;  0,147;  0,147) 

퐶  (0,22;  0,22;  0,22;  0,22) (0,085;  0,085;  0,085;  0,085) 

퐶  (0,115;  0,115;  0,115;  0,115) ( 0,0;  0,0;  0,0;  0,0) 

 
TABELA 10: Soluções ideais 

 

Por fim, utilizam-se os valores referentes a 퐴∗ e 퐴  como base para o 

cálculo do coeficiente 퐶퐶  para cada fornecedor. Estes valores são mostrados na 

TABELA 11. Os valores apresentados na TABELA 11 fornecem o indicativo de 

que o fornecedor 푆  é preferível em relação ao fornecedor 푆 , ou seja, 푆 ≻ 푆 . 

Portanto, assume-se, segundo as definições da metodologia TOPSIS, que o 

fornecedor 푆  apresenta maior grau conformidade em relação aos valores ideais 

esperados para cada critério de avaliação. No entanto, destaca-se que há a 

necessidade de prudência na escolha das alternativas, dado que valores muito 

próximos para 퐶퐶  podem representar empate técnico. 

 
 훿 푧̃ ,푣∗  훿 푧̃ , 푣  푑∗ 푑  퐶퐶  

Fornecedor 푆  
퐶  0,179 0,162 

0,341 0,310 0,475 퐶  0,087 0,079 
퐶  0,074 0,069 
Fornecedor 푆  
퐶  0,165 0,175 

0,301 0,340 0,530 퐶  0,079 0,086 
퐶  0,056 0,0780 

TABELA 11: Distâncias 

 



47 
 

3.7 Trabalhos Correlatos 

 

Esta subseção sintetiza os trabalhos mais recentes e importantes 

relacionados ao problema de seleção de fornecedores encontrados na literatura. 

A Subseção 3.7.1 apresenta as principais idéias contidas no framework de 

suporte de decisão proposto por De Boer (1998), trabalho que sugere a adoção 

de um conjunto de etapas para facilitar a modelagem do processo de avaliação de 

fornecedores. A Subseção 3.7.2, adicionalmente, apresenta trabalhos envolvendo 

a modelagem do problema com base em múltiplos critérios. Estes trabalhos foram 

publicados entre os anos de 2009 e 2011 em periódicos internacionais. Como 

fecho a esta revisão, a Subseção 3.7.3 apresenta uma análise dos trabalhos 

revisados, confrontando-os com os requisitos de SCM destacados na Subseção 

3.2. 

 
3.7.1 O framework de apoio à decisão de De Boer (1998) 

 

A tese de doutorado apresentada por De Boer (1998) é considerada uma 

das obras de maior relevância no cenário relativo à literatura de compras. Esta 

constatação é baseada no número de citações observado para o artigo publicado 

por De Boer et al. (2001), no periódico European Journal of Purchasing & Supply 

Management. Atualmente, segundo consulta realizada nas ferramentas de busca 

Google Scholar© e Web Of Science©, este número chega a aproximadamente 270 

citações.  

A revisão apresentada pelos pesquisadores utiliza como base um 

framework de apoio à decisão, desenvolvido ao longo da tese de doutorado de De 

Boer (DE BOER, 1998). Nesta obra, a palavra framework, em concordância com a 

definição dada no dicionário da Cambridge University (2010), denota um sistema 

de idéias, regras ou crenças que são aplicadas no planejamento ou decisão de 

algo.  

De Boer (1998) utiliza o termo para se referir ao conjunto de etapas e 

premissas desenvolvidas no intuito de nortear decisores no processo de avaliação 

de fornecedores. Para o autor, as empresas estão cada vez mais dependentes de 

seus fornecedores, o que implica na necessidade da tomada de boas decisões. 
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Para tal, o autor define as seguintes etapas a serem seguidas, visando-se a 

reduzir a complexidade no processo de tomada de decisão: 

 

1. Formulação do problema: consiste em investigar se dado 

problema dentro da empresa ou cadeia de suprimentos pode ser 

resolvido ou não por meio da seleção de um ou mais 

fornecedores; 

2. Definição dos critérios de avaliação: consiste em definir os critérios 

que serão adotados na avaliação dos fornecedores de maneira a 

possibilitar a solução do problema identificado na etapa anterior; 

3. Qualificação: consiste em identificar quais, dentre todos os 

fornecedores conhecidos, devem participar de um processo de 

avaliação mais apurado, reduzindo-se, assim, o conjunto de 

alternativas e a complexidade da avaliação final, e; 

4. Seleção final: para o autor, selecionar significa classificar o 

conjunto reduzido de fornecedores com base nos critérios 

definidos, a fim de estabelecer qual ou quais alternativas deverão 

ser escolhidas.  

 

A revisão apresentada por De Boer et al. (2001) indicou, ainda, que a 

maioria dos modelos encontrados na literatura são focados apenas à etapa final 

do framework, concentrando-se somente em estabelecer uma simples medida de 

comparação das alternativas. Este dado é considerado preocupante, uma vez que 

o resultado da seleção final dos fornecedores, de acordo com os autores, é 

extremamente dependente das decisões tomadas nas etapas anteriores.  

De forma a complementar a análise dos autores, bem como para 

identificar possíveis lacunas a serem tratadas em trabalhos futuros, a próxima 

seção deste texto apresenta uma revisão em modelos de seleção de 

fornecedores publicados recentemente. Consideram-se, nesta revisão, apenas 

trabalhos publicados em periódicos internacionais entre os anos de 2009 e 2011.  
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3.7.2 Modelos de Seleção de Fornecedores 

 

Wu et al. (2010) apresentam um modelo baseado em lógica fuzzy e 

programação multi-objetivo. Os autores utilizam indicadores de risco referentes ao 

ambiente econômico e aos próprios fornecedores. Também utilizando a TCF, 

Wang e Yang (2009) avaliam fornecedores em ambientes de compra de grande 

volume. A obra considerada dois aspectos importantes: (1) escolha de mais de 

um fornecedor para atender a demanda e (2) o ganho de descontos em razão de 

grandes quantidades. 

Ordoobadi (2009) apresenta um modelo baseado na TCF estruturado em 

etapas. Razmi et al. (2009) apresentam um modelo híbrido, usando a TCF e ANP 

(Analytic Network Process), acrescentando ao seu modelo a capacidade de 

estabelecer uma inter-relação entre os critérios de avaliação. Outro modelo 

híbrido, porém quanto às capacidades de avaliação, é descrito em Shen e Yu 

(2009), onde a estratégia da empresa e fatores operacionais são considerados. O 

modelo também considera avaliação de riscos.  

Wang (2010) propõe um modelo baseado em lógica fuzzy, aplicando-o 

em uma indústria de alta tecnologia. No modelo, o destaque é a consideração da 

tomada de decisão em grupo e procura de fornecedores para fixação de 

parcerias. Yeh e Chuang (no prelo) apresentam um modelo baseado em 

Algorítmos Genéticos (AG) para a seleção de fornecedores, utilizando-se do 

conceito de Otimalidade de Pareto para avaliar soluções a partir de critérios 

conflitantes. O trabalho possui considerações e restrições importantes para a 

seleção de parceiros, visando uma cadeia de suprimentos comprometida com 

questões ambientais. 

Um modelo baseado em programação inteira mista é descrito em Kheljani 

et al. (2009). O objetivo do modelo é reduzir o custo total da cadeia de 

suprimentos por meio da alocação de quantidades ótimas para compra de 

matérias primas. Mafakheri et al. (2011) apresentam um modelo que hibridiza o 

método AHP com programação dinâmica. Regras de associação, utilizadas em 

data mining, juntamente com a teoria de conjuntos são utilizadas por Lin et al. 

(2009). O modelo dos autores visa categorizar fornecedores como primários e 

secundários. Zhao e Yu (2011) também apresentam um modelo baseado em data 

mining, porém os autores hibridizam a técnica com um sistema baseado em CBR. 
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Lee (2009) apresenta um modelo baseado em AHP que considera custos 

e riscos na seleção de fornecedores. O autor também utiliza a TCF para tratar 

dados imprecisos. Lee et al. (2009a) usa AHP para a seleção de fornecedores 

com a avaliação de critérios relevantes à proteção do meio ambiente. 

Bhattacharya (2010) também apresenta um modelo baseado em AHP. Liao e Kao 

(2011) modelam o problema de seleção de fornecedores integrando a TCF com 

programação baseada em metas e múltipla escolha. O modelo também utiliza o 

método do vértice de Chen (2000). 

Saen (2010) propõe um modelo baseado em análise envoltória de dados. 

O autor também utiliza fatores de dupla influência, interagindo com entradas e 

saídas simultaneamente. Azadeh e Alem (2010) propõem um modelo flexível, 

utilizando três variações da análise envoltória de dados e incluindo variáveis 

fuzzy. Yücel e Güneri (2011) apresentam um modelo baseado na TCF e 

programação linear. O modelo utiliza o método do vértice, proposto por Chen 

(2000), para calcular os pesos dos critérios. Como saída o modelo produz um 

ranking das alternativas com base em quantidades ótimas de compras. 

Redes Neurais Artificias (RNA) são utilizadas por Shih e Lin (2009) em 

uma abordagem híbrida que utiliza métodos estatísticos para uma validação do 

modelo. Golmohammadi et al. (2009) usa RNA e a TCF. O autor também utiliza 

AG para o cálculo de pesos para as camadas da rede neural a fim de acelerar o 

processo de aprendizagem. Kuo et al. (2010) apresentam um modelo utilizando 

redes neurais, análise envoltória de dados e processo analítico em rede para a 

seleção de fornecedores ecologicamente corretos. Lee e Ou-Yang (2009) 

propõem um modelo que difere dos mais tradicionais, utilizando-se de redes 

neurais para predizer preços em um processo de negociação eletrônica B2B 

(Business to Business), a fim de escolher fornecedores por meio da busca de um 

consenso com relação a preços. 

Zolghadri et al. (2011) hibridizam conceitos oriundos da Teoria da 

Utilidade Multiatributo com regras de agregação para determinar o poder, ou 

capacidade de barganha, dos fornecedores em um processo de negociação. O 

método dos autores provê como resultado um ranking entre as alternativas. Glock 

(2011) considera um modelo baseado em controle e planejamento de estoques 

para selecionar fornecedores. Kuo et al. (2010) cria um modelo baseado em RNA, 

agregando a ele a análise envoltória de dados e o processo analítico em rede. Um 
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dos diferenciais para o modelo, apontado pelos autores, é a consideração de 

fatores ambientais. 

Keskin (2010) propõe um modelo baseado na Teoria da Ressonância 

Analítica e na TCF, uma abordagem não vista nos demais trabalhos revisados. Os 

autores destacam que essa abordagem é uma alternativa a outros mecanismos 

de inteligência artificial. Sawik (2011a e 2011b) apresenta um modelo baseado 

em programação inteira para selecionar fornecedores em cadeias de suprimentos 

mediante a ocorrência de falhas. Chen (2011) desenvolve um modelo de 

otimização de cadeia de suprimentos, onde o processo de seleção de 

fornecedores configura uma das etapas principais. O autor realiza uma 

hibridização entre a análise envoltória de dados, TCF e o método Delphi (Dalkey e 

Helmer, 1963).  

Trabalhos adicionais de revisão de literatura podem ser encontrados em 

Ho et al. (2010), De Boer et al. (2001), Degraeve et al. (2000) e Weber et al. 

(1991).  

 
3.7.3 Análise dos Trabalhos Correlatos 

 

A revisão da literatura relativa ao processo seleção de fornecedores e à 

metodologia SCM, apresentada nas Subseções 3.1 e 3.2 deste texto, elencou 

fatores importantes a serem considerados na modelagem da problemática 

apresentada: 

 

(1) Gestão de riscos; 

(2) Consideração de indicadores operacionais; 

(3) Consideração de indicadores estratégicos; 

(4) Integração entre práticas de SCM; 

(5) Procura por novos fornecedores; 

(6) Preocupação com a melhoria de nível global da cadeia de 

suprimentos; 

(7) Flexibilidade de adequação do processo de seleção; 

(8) Busca estratégica por fornecedores para o estabelecimento de 

relações de parceria. 
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Destaca-se, porém, que os trabalhos citados na Subseção 3.7.3 deste 

texto não consideram muitos destes requisitos de forma simultânea. Sugere-se 

que um modelo dito ideal, no contexto de cadeias de suprimentos, considerando-

se ainda a aplicação efetiva da metodologia SCM, deveria englobar o maior 

número possível destes requisitos. Esta característica, na perspectiva deste 

trabalho, colocaria a abordagem em concordância com esta metodologia e seus 

princípios de gestão. 

 Com relação à maneira como o problema é modelado, analogamente à 

análise apresentada por De Boer et al. (2001), destaca-se que a grande maioria 

dos modelos analisados dá ênfase apenas à etapa de seleção final do processo 

de avaliação, que é descrita no framework do autor. Portanto, percebe-se a 

ausência de modelos eficientes em relação à definição do objetivo almejado pela 

empresa compradora com relação ao processo de seleção dos fornecedores, 

definição de critérios de avaliação e etapa de qualificação. 

A etapa de definição do problema, como apresentado, consiste em definir 

o porquê de se estar selecionando fornecedores. Desta maneira, deve-se, em 

concordância com o objetivo dado ao processo, definir a abordagem que será 

aplicada ao problema, assim como definir quais critérios irão permitir avaliar as 

alternativas de forma adequada. Nota-se, em alguns trabalhos, a ausência de um 

objetivo em termos práticos, indicando para quais situações o modelo é mais 

apropriado, como por exemplo: 

  

 Redução do lead time de toda a cadeia de suprimentos; 

 Redução dos atrasos nas entregas de matérias-primas; 

 Aumento da qualidade dos produtos, e; 

 Redução do custo de fornecimento. 

 

 Pelo estudo realizado ao longo deste trabalho, sugere-se que não é 

suficiente justificar um modelo de seleção de fornecedores utilizando o argumento 

de que o problema em si é relevante, pois esta é uma definição unânime na 

literatura. Deve-se, portanto, definir claramente os propósitos para os quais o 

modelo poderá ser utilizado.  

A etapa relativa à definição de critérios, por sua vez, é pouco aproveitada 

no sentido de otimizar o processo de avaliação. Não são observados na literatura 
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trabalhos que façam menção à otimização do número de critérios utilizados. Esta 

é uma consideração importante, pois, caso haja a necessidade de se avaliarem 

muitas alternativas, o número de critérios poderá acrescer demasiadamente o 

tempo e a complexidade do problema quando da coleta e processamento de 

dados. 

Embora não esteja no escopo deste trabalho, esta definição de critérios é 

tradicionalmente baseada apenas na opinião dos envolvidos na tomada de 

decisão, não sendo observada a aplicação de métodos sitemáticos para a 

resolução desta etapa. Portanto, destaca-se que este é um tema relevante para 

pesquisas futuras, carecendo de maior atenção no sentido de tornar o trato do 

PSF mais eficiente. Como sugerido por Hair et al. (2005), a otimização do número 

de critérios pode ser realizada por meio da aplicação de métodos estatísticos 

apropriados, como exemplo, métodos de análise multivariada de dados. 

 Ainda com relação a esta etapa de apoio à decisão, percebe-se outro 

problema com relação à forma como os níveis de importância dos critérios de 

avaliação são atribuídos. Em alguns dos trabalhos não é aplicada nenhuma 

metodologia para a verificação da consistência do julgamento dos decisores. No 

entanto, algumas exceções podem ser destacadas, como por exemplo, os 

modelos apresentados em Golmohammadi et al. (2010), Lee (2009) e Lee et al. 

(2009), além de outros que se valem do método AHP (Saaty, 1980) para o 

processamento desta tarefa. 

Analogamente ao número de critérios como agravante de complexidade 

em termos de tempo, o número de fornecedores a ser considerado também pode 

comprometer a utilização de um modelo em particular. O tamanho da entrada a 

ser processada pode gerar dois problemas para os decisores. O primeiro deles, 

no caso de métodos que trabalham com sistemas rankings, é discutido em Santi 

et al. (2011). Os autores mostram que, para um conjunto de dados de entrada 

relativamente grande, considerando-se uma margem de diferença de pontuação 

pequena, podem existir muitas alternativas disponíveis, caracterizando-se assim 

um empate técnico, ou seja, o modelo não poderá fornecer argumentos 

suficientes para se decidir qual é a melhor alternativa. 

O segundo ponto remete à complexidade em tempos de execução de 

alguns modelos, afetando sua viabilidade computacional. Destacam-se, para esta 

situação, modelos que trabalham com atribuição de quantidades ótimas para 
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compras a partir de múltiplos fornecedores. Alguns autores preferem trabalhar 

com pacotes comerciais de otimização em função de facilidades de 

implementação. Porém, na apresentação de seus resultados computacionais são 

utilizadas instâncias com poucos dados de entrada, como por exemplo, em 

Kheljani et al. (2009), onde os autores utilizam três fornecedores como 

alternativas. Questiona-se, portanto, do ponto de vista computacional, se em um 

cenário real de decisão, no qual uma empresa de grande porte necessita avaliar 

uma base de dados relativamente grande, estes modelos seriam viáveis. 

Quanto à consideração apresentada por Huang e Keskar (2007), discutida 

na Subseção 3.2 do texto, observa-se que ainda há uma grande distância entre 

as filosofias com as quais o problema de seleção de fornecedores é tratado. Não 

são observados modelos que consigam abordar o problema de maneira 

qualitativa e quantitativa de uma forma integrada e adequada, considerando-se 

para isto modelos de otimização e modelos multicritérios tradicionais.  

Portanto, trabalhar neste sentido, no intuito de se desenvolverem 

abordagens híbridas quanto à natureza da avaliação, é ainda um tema atual e de 

relevância. Deve-se atentar para o fato que a maioria dos trabalhos apresentados 

na literatura considera uma perspectiva diferente quanto à hibridização qualitativa-

quantitaviva. Os autores classificam seu modelo como híbrido em função de que a 

abordagem é capaz de gerar rankings de fornecedores com base em métricas 

qualitativas e quantitativas simultaneamente, ou seja, apenas pela inclusão de 

ambos os tipos de critérios.  

Esta segunda visão de hibrização é também positiva, mas pode produzir 

informações de saída com caráter pouco prático aos decisores, como discutido 

anteriormente, pois é incapaz de demonstrar numericamente o quão positiva é a 

utilização de dado fornecedor em termos operacionais na cadeia de suprimentos, 

como por exemplo, em quanto se pode reduzir custos e prazos.  

Fato é que uma modelagem diferenciada do problema, visando-se sua 

integração com outras práticas de SCM, pode contribuir no sentido de otimizar o 

funcionamento e o gerenciamento de uma cadeia de suprimentos. Desta forma, 

modelos que apresentam resultados em termos práticos podem facilitar a análise 

dos decisores. Esta discussão é apresentada por Santi e Ferreira (2011), trabalho 

no qual os autores sugerem que os fornecedores devem ser testados pelo modelo 
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da empresa compradora no sentido de avaliar seu impacto quantitativo nos vários 

níveis e processos da cadeia de suprimentos. 

O grande desafio diante desta definição está relacionado à funcionalidade 

da abordagem, pois é preferível se saber em quantos dias selecionar um dado 

fornecedor reduzirá o lead time da CS ao invés de se saber qual a posição desta 

alternativa em um ranking, por exemplo. Destaca-se que muitos modelos 

quantitativos apresentam respostas neste formato, porém, não são capazes de 

lidar com o processo em termos qualitativos e, desta forma, falham no sentido de 

considerar integralmente as definições de estratégia e preferência dos decisores. 

De forma semelhante à hibridização qualitativa-quantitativa destacada, a 

gestão de riscos a partir do processo de seleção de fornecedores também pode 

ser analisada, pois atualmente o procedimento padrão para se tratar esta questão 

é a inclusão de critérios para representar o risco relativo a cada uma das 

alternativas, influenciando-se por meio destes valores a classificação destas 

alternativas em no ranking final. No entanto, assim como apresentado na 

Subseção 3.3, sugere-se, também, a utilização de uma estratégia de fornecimento 

tolerante a falhas.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste na apresentação de uma modelagem alternativa 

para o problema de seleção de fornecedores, visando-se a suprir algumas das 

deficiências observadas nos modelos encontrados atualmente na literatura. 

Destaca-se que a pesquisa aqui apresentada tem caráter experimental, incluindo-

se em sua execução a resolução computacional do modelo matemático que é 

proposto, afim de que se possam analisar resultados.  

Utiliza-se a metodologia de Pesquisa Operacional, apresentada por 

Wagner (1986), de forma a sistematizar o processo de investigação científica em 

quatro etapas (veja a FIGURA 8). Desta forma, as subseções que seguem 

descrevem o planejamento adotado de acordo com esta segmentação. 

  

 
FIGURA 8: Sequência de atividades 
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4.1 Estágio 1  

 

Esta etapa do trabalho consiste no processo de revisão da literatura 

relacionada ao problema de seleção de fornecedores em cadeias de suprimentos. 

Assume-se que, apesar de esta ser considerada a etapa inicial da pesquisa, este 

processo de revisão é contínuo. Portanto, será realizado durante todo o 

andamento do trabalho. Define-se, ainda, que esta etapa tem como principal 

objetivo identificar quais são as abordagens dadas ao problema pelos diversos 

autores, bem como identificar quais características podem ser agregadas aos 

modelos já propostos, no sentido de aumentar sua eficiência perante às 

necessidades da metodologia SCM, discutidas na Subseção 3.7.3 deste texto. 

 
4.2 Estágio 2 

 

A segunda etapa deste trabalho considera a concepção e resolução 

computacional do modelo de suporte à decisão objetivado. Desta forma, definem-

se três tarefas principais a serem realizadas durante este estágio, como segue: 

 

 Definição das abordagens a serem utilizadas na elaboração do 

modelo de seleção de fornecedores; 

 Formalização do modelo proposto em notação apropriada; 

 Resolução computacional do modelo proposto na linguagem de 

programação Java™. 

 

Destaca-se que esta etapa da pesquisa somente é considerada a partir 

do momento em que se possa julgar o estágio de revisão da literatura como em 

nível avançado.  

 
4.3 Estágio 3 

 

Esta etapa do trabalho de pesquisa consiste na validação do modelo 

proposto. Desta forma, baseando-se nas definições dos objetivos deste trabalho, 

considera-se a verificação das hipóteses apresentadas a seguir: 
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 Hipótese 1: O modelo elaborado é capaz de anteder a todos ou 

grande parte dos requisitos de SCM, sumarizados na FIGURA 2, 

de maneira simultânea. 

 

 Hipótese 2: O modelo elaborado permite uma representação mais 

realista do cenário no qual as decisões sobre escolha de 

fornecedores devem ser tomadas, possibilitando-se a consideração 

de um número elevado de alternativas quando comparado ao 

número de alternativas utilizadas nos trabalhos acadêmicos 

revisados, considerando-se ainda um baixo custo computacional. 

  

 Hipótese 3: O modelo elaborado apresenta soluções que facilitam 

a interpretação pelos decisores para situações em que há um 

número elevado de alternativas, diferentemente dos métodos 

tradicionais de ranking. 

 

 Hipótese 4: O modelo elaborado pode ser utilizado como 

mecanismo de redução de lead times em cadeias de suprimentos. 

 

 Hipótese 5: O modelo elaborado trata de maneira eficiente o risco 

associado à seleção de fornecedores e aquisição de matérias-

primas, considerando-se a possibilidade da ocorrência de 

interrupções no fornecimento por parte de alguns dos 

fornecedores. 

 

 Hipótese 6: O modelo elaborado permite realizar uma avaliação 

qualitativa e quantitativa de fornecedores de forma integrada, 

respeitando-se as definições de preferência dos decisores; 

 

Com a finalidade de se analisar resultados numéricos, adicionalmente, 

consideram-se as instâncias geradas de forma pseudo-aleatória por Santi et al. 

(2011), trabalho no qual um ensaio desta pesquisa é apresentado.  
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4.4 Estágio 4 

 

Este estágio da pesquisa consiste na avaliação dos resultados obtidos a 

partir do modelo criado, ponderando-se suas contribições face aos objetivos 

definidos, bem como suas limitações e necessidades de aprimoramento, 

elaborando-se assim um indicativo de quais objetivos deverão ser buscados em 

pesquisas futuras. 
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5 A ABORDAGEM PROSPOSTA  

 

Este capítulo apresenta a descrição do modelo proposto, bem como os 

resultados obtidos, para demonstrar sua aderência aos objetivos deste trabalho. 

Descreve-se, inicialmente, o modelo proposto para o trato do problema. 

Posteriormente, apresentam-se os resultados computacionais obtidos a partir da 

resolução deste modelo. Por fim, utilizando-se destes resultados, o restante do 

capítulo é destinado a apresentar a discussão relativa à validação da abordagem 

elaborada, visando-se a verificar se há consistência em relação às hipóteses 

definidas.  

 

5.1 O Modelo Proposto 

 

O modelo proposto para o trato do problema apresentado consiste na 

hibridização entre um processo de avaliação qualitativo e outro quantitativo, 

sendo este último baseado em otimização de variáveis. Busca-se, portanto, 

conjugar as filosofias de tomada de decisão, estratégica e operacional, 

analogamente à idéia apresentada por Huang e Keskar (2007), como discutido na 

Subseção 3.7.3. 

Primeiramente, considera-se o estabelecimento de um ranking entre as 

alternativas disponíveis, baseando-se em critérios tanto qualitativos quanto 

quantitativos, expressos na forma de termos linguísticos. Este ranking, por sua 

vez, deverá ser obtido por meio da utilização da metodologia FTOPSIS, seguindo-

se a definição do método dada na Subseção 3.6.3. Desta forma, deve-se utilizar 

também a metodologia FAHP apresentada na Subseção 3.6.1 como método 

complementar para o processo de definição dos critérios de avaliação e seus 

respectivos pesos.  

Utiliza-se, no modelo proposto, o coeficiente de proximidade (퐶퐶 ), obtido 

a partir do método FTOPSIS, como parâmetro indicador do desempenho de cada 

uma das 푁 alternativas face às preferências dos decisores em um algoritmo 

baseado na metaheurística GRASP (FEO E RESENDE, 1989) para a alocação de 

quantidades a serem compradas, podendo-se, desta maneira, considerar um 
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conjunto seleto de fornecedores previamente filtrado em relação às necessidades 

da empresa compradora. A formalização deste procedimento de alocação é 

apresentada na Subseção 5.1.4. Sua notação é dada na TABELA 12. 

 
Índices 

푗 = fornecedor, 푆 (푗 = 1, … ,푁) 

Parâmetros 
퐶퐶 = desempenho do fornecedor 푗 em relação ao conjunto de 

critérios qualitativos 

푦  = indica se o fornecedor 푗 está sendo utilizado 

푥  = quantidade comprada do fornecedor 푗 

푐  = capacidade diária do fornecedor 푗 

푝푢 = custo unitário do fornecedor 푗 

퐷=demanda da empresa compradora 

 
TABELA 12: Notação da abordagem proposta 

 

Visando-se a estruturar o modelo proposto, considera-se o framework de 

suporte à decisão de De Boer et al. (2001). Esta sistematização do processo de 

tomada de decisão tem como objetivo facilitar o entendimento e a resolução da 

abordagem. Divide-se, desta forma, o problema original em quatro subproblemas.  

A FIGURA 9 relaciona cada um destes subproblemas às abordagens utilizadas 

para resolvê-los. Assume-se, portanto, que há um nível de suporte à decisão para 

cada subproblema e, quanto mais próximo se está do último nível, mais clara é a 

informação de saída. 

Destaca-se que, apesar de haver um nível específico para a definição do 

problema a ser considerado, direciona-se o modelo à estratégia de múltiplos 

fornecedores. Considera-se que esta estratégia é vantajosa no contexto das 

cadeias de suprimentos, pois permite que a empresa compradora tenha maior 

flexibilidade com relação à gestão de sua demanda, previna-se quanto ao risco de 

desabastecimento e encurte o lead-time relativo à aquisição de matérias primas, 

como apresentado na Subseção 3.2 deste texto. 
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FIGURA 9: Modelo proposto 

 

Baseando-se na descrição prévia dada, sintetizam-se as características 

da abordagem proposta como:  

 

 Capacidade de recomendação de um conjunto restrito de 

fornecedores que possa contribuir para aumento do nível de 

competitividade da empresa compradora;  

 Capacidade de recomendação de fornecedores que estejam em 

concordância com as políticas e estratégia da organização; 

 Capacidade de realizar a avaliação das alternativas mesmo 

quando bases de dados relativamente grandes estão sendo 

utilizadas; 

 Facilitação da tarefa de julgamento dos decisores mediante a 

incerteza; 

 Fornecimento de informação de saída de fácil interpretação aos 

decisores. 

Decisores & 
Especialistas 

Definição de 
Critérios 

FLLSM 

FTOPSIS 

Seleção Final 

GRASP Base de 
Dados 

Definição do 
Poblema 

Nível 1 

Nível 2 

Pré-Qualificação 

Nível 4 

Fuzzificação 

Fluxo de Informação 

Nível 3 
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O restante desta Subseção apresenta a descrição dos quatro níveis de 

suporte à decisão considerados. 

  

5.1.1 Nível 1: Definição do Problema 

 

Neste nível, atribui-se a tarefa da definição do problema a ser solucionado 

a partir da escolha de fornecedores única e exclusivamente aos decisores 

envolvidos neste processo. Portanto, uma vez que seja feita a opção pela 

abordagem proposta e sua filosofia baseada em múltiplos fornecedores, os 

decisores deverão definir claramente quais são as necessidades de sua empresa 

ou cadeia de suprimentos. Deve-se associar o termo “necessidades” à resolução 

de problemas, como por exemplo: 

 

 Atrasos nas entregas; 

 Gastos excessivos; 

 Baixa qualidade de materiais; 

 Limitações técnicas; 

 Contribuição negativa dos fornecedores com relação à imagem da 

empresa perante seus clientes, e; 

 Divergências estratégicas, entre outros. 

 

Sugere-se que o próximo nível do modelo, o nível de definição de 

critérios, deve ser considerado somente a partir da definição de objetivos, pois a 

ausência de metas claramente estipuladas poderá dificultar a tarefa de definição, 

ou identificação, de quais critérios são realmente necessários para classificar as 

alternativas de uma maneira adequada.   

 

5.1.2 Nível 2: Definição de Critérios 

 

Consideram-se dois grupos diferenciados de critérios de avaliação no 

modelo proposto. O primeiro grupo é constituído de critérios que podem ser tanto 

qualitativos quanto quantitativos. Neste grupo, os decisores deverão elicitar 

indicadores que lhes permitam avaliar as alternativas com relação às 

necessidades de sua empresa, ou CS, e em concordância com a definição do 
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problema (Nível 1 do modelo). Destaca-se que a inclusão de critérios quantitativos 

neste grupo impõe a necessidade de que os possíveis valores reais, utilizados na 

avaliação das alternativas, sejam convertidos, ou então julgados, como termos 

linguísticos. Maiores informações sobre este procedimento podem ser 

encontradas em Zimmerman (1992).  

De maneira a facilitar a definição do grupo de critérios destacado, bem 

como a definição do nível de importância de cada um dos critérios, deve-se 

considerar a aplicação da metodologia FAHP, como revisado na Subseção 3.6.1. 

A vantagem na adoção deste método advém do fato de que os critérios podem 

ser agrupados de acordo com sua natureza em níveis e sub-níveis, como por 

exemplo, nível estratégico, financeiro e social, entre outros. Adicionalmente, a 

decomposição do problema em uma estrutura hierárquica facilitará a ligação entre 

as métricas de avaliação e o problema como um todo. A FIGURA 10 apresenta as 

etapas sugeridas para a utilização desta metodologia. 

Diferentemente, o segundo conjunto de critérios adotado contém apenas 

indicadores quantitativos e estas métricas são pré-definidas. Desta forma, 

considerando-se que um dos objetivos da abordagem proposta é formação de 

uma base multi-fornecedores, cria-se a necessidade de tornar o procedimento de 

alocação de pedidos eficiente quanto à avaliação dos fornecedores face aos 

benefícios desta política, os quais incluem (1) redução de lead-times, (2) redução 

custos de compra, (3) redução de riscos e (4) melhoria da eficiência da cadeia de 

suprimentos. 
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FIGURA 10: Etapas do método FAHP 

 

Portanto, consideram-se como critérios quantitativos neste trabalho: (1) 

capacidade diária de produção ou entrega de cada fornecedor (푐 ), (2) seu preço 

unitário (푝푢 ) e, por fim, (3) seu desempenho com relação ao primeiro conjunto de 

critérios (퐶퐶 ). A obtenção do indicador de desempenho 퐶퐶  é descrita no Nível 3 

do modelo proposto. Destaca-se, também, que a estes três critérios não são 

associados, a priori, níveis de importância diferenciados.  

 

5.1.3 Nível 3: Pré-Classificação 

 

A pré-classificação das alternativas consiste na aplicação do método 

FTOPSIS para a construção de um ranking. Assim como apresentado na seção 

de revisão de literatura, este método irá auxiliar na identificação daqueles 

fornecedores que têm um desempenho superior em relação às preferências dos 

decisores. Deve-se utilizar nesta avaliação o primeiro conjunto de critérios 

definido, cuja metodologia de elicitação é descrita no Nível 2 do modelo proposto. 

Definição de uma estrutura hierárquica 

Definição de um conjunto de termos linguísticos fuzzy para a 

avaliação do nível de importância relativo de cada critério 

Composição de matrizes fuzzy de comparação para a par 

(푃 = [푝 ] × ) 

Verficação da consistência das matrizes fuzzy de 

comparação par a par (Equação 20) 

Agregação e cálculo dos pesos fuzzy de cada critério por meio 

do método FLLSM (Equações 21-25) 
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Desta forma, uma vez que os pesos relativos a cada critério são previamente 

calculados pelo método FAHP, pode-se simplificar o método FTOPSIS de Chen et 

al. (2006), considerando-se os passos apresentados na FIGURA 11. 

  

 
 

FIGURA 11: Etapas do método FTOPSIS 

 

O coeficiente de proximidade obtido (퐶퐶 ) permite ordenar as alternativas 

em ordem crescente, do pior para o melhor, ou em ordem decrescente, do melhor 

para o pior. Na composição do modelo proposto, 퐶퐶  é considerado como 

parâmetro para a resolução do próximo nível, representando o desempenho de 

cada fornecedor em relação às preferências dos decisores.  

 

 

 

 

Definição de um conjunto de termos lingüísticos 

fuzzy para a avaliação das alternativas 

Obtenção da matriz fuzzy de decisão (푅 = [푟̃ ] × ) 

(Equações 26-29) 

Cálculo da matriz fuzzy de decisão ponderada (푍 = [푧̃ ] × ) 

(Equação 30) 

Estimação das soluções ótimas (퐴∗ e 퐴 ) (Equações 31 e 32) 

Cálculo das distâncias 푑∗ e 푑  

(Equações 35 e 36) 

Cálculo do coeficiente 퐶퐶  (Equação 37) 
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5.1.4 Nível 4: Seleção Final 

 

Este último nível do modelo proposto consiste na aplicação de um 

algoritmo baseado no método GRASP, buscando-se formar conjuntos de 

fornecedores, nos quais, para cada elemento, é atribuída uma parcela inteira (푥 ) 

menor ou igual à demanda total da empresa compradora (퐷). Assume-se que 

estes conjuntos, ou soluções, devem estar em concordância com os objetivos do 

processo de seleção de fornecedores, definidos em seu primeiro nível. 

Consideram-se, neste procedimento de alocação, os seguintes objetivos: 

 

min 퐹 = 푥 푝푢 , 
(38) 

 

max 퐺 =  퐶퐶
푥
퐷 , 

(39) 

 

min 퐻 =  max
푥
푐 , 푗 = 1,2, … ,푁, (40) 

 

sujeitos a 

 

푥  = 퐷,   (41) 

 

푦  ≤ 푇, (42) 

 

푥 ≤ 푦 퐷,           ∀푗 (43) 

 

푥 ∈ ℤ ,           ∀푗 (44) 
 

 

 

푦 ∈ {0,1}, ∀푗 (45) 
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onde 푇 é o número máximo de fornecedores que podem ser utilizados na 

operação de compra. Este valor deverá ser definido pelos próprios decisores. 

Na formulação apresentada, considera-se que 퐹 (Equação 38) representa 

o custo total da compra, pois seu valor é obtido pela multiplicação do custo 

unitário (푝푢 ) associado a cada alternativa 푗, pela quantidade de itens que lhes 

foram designados (푥 ). O valor de 퐺 (Equação 39) representa o desempenho 

médio do grupo reduzido de alternativas estabelecido, baseando-se no nível de 

participação que cada alternativa 푗 tem com relação ao somatório total de itens. 

Finalmente, o valor de 퐻 (Equação 40) indica qual o tempo necessário, ou lead 

time, em dias, para que o conjunto formado atenda à demanda total.   

A restrição dada pela Equação 41 garante que toda a demanda seja 

alocada na operação de compra. A restrição imposta pela Equação 42, por sua 

vez, limita o número de fornecedores que podem ser utilizados nesta operação. A 

restrição dada pela Equação 43 garante que seja alocada a cada fornecedor uma 

parcela no máximo igual à demanda total. O algoritmo GRASP implementado 

para a resolução do problema descrito é apresentado nas Subseções 

subseqüentes. 

  

5.2 A Metaheurística Proposta 

 

O problema de otimização considerado para a alocação da demanda 

(Equações 38-45) consiste em uma variação do problema da mochila, tradicional 

problema da área de PO. Em sua formulação original, com único objetivo, 

segundo Garey e Johnson (1979), este problema é classificado como NP – difícil. 

Justifica-se, desta forma, a utilização de métodos aproximados para sua solução 

nos casos em que suas instâncias apresentam tamanhos significativos, pois não 

são conhecidos algoritmos que resolvam problemas NP – difíceis de maneira 

exata em tempo polinomial.  

Adicionalmente, dado que se tem um problema de otimização 

combinatória que considera múltiplos objetivos, deve-se considerar, 

analogamente à definição dada por Chu e Allstot (2005), que não há solução 

ótima para problemas deste gênero. Portanto, a aplicação de métodos heurísticos 

é aceitável, uma vez que uma solução ótima global do problema não pode ser 
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alcançada. Mais detalhes sobre o problema da mochila e problemas NP – árduos 

podem ser encontrados em Rezaei e Davoodi (2011), Zang et al. (2010), Deb et 

al. (2002),  Cotta e Troya (1998) e Chu e Beasley (1998). 

O método GRASP proposto é estruturado de acordo com sua definição 

original, dada por Feo e Resende (1989). As etapas de construção da solução 

inicial e de busca local são descritas nas próximas subseções do. 

  

5.2.1 Fase Construtiva 

 

Deve-se constituir, primeiramente, uma Lista Restrita de Candidatos 

(LRC) ordenada, utilizando-se para isto um fator guloso, expresso como 훼 ∈ [0,1]. 

O valor de 훼 deve ser definido de acordo com o nível de tolerância dos decisores 

em relação ao desempenho dos fornecedores, dado pelo coeficiente 퐶퐶 . A partir 

do valor de 훼, calcula-se o limitante inferior 휑 ∈ ℝ, podendo-se, desta forma, 

definir quais, dentre todas as alternativas contidas na base de dados, estão aptas 

a participar do processo de alocação. A formulação a seguir define o cálculo de 휑: 

  

휑 = max(퐶퐶 ) − 훼 max(퐶퐶 ) − min 퐶퐶  (46) 

 

Para exemplificar a definição apresentada, suponha que dada alternativa 

푆  possua um coeficiente de proximidade igual a 0,45, isto é 퐶퐶 = 0,45, e que um 

limite de absorção igual a 0,50 (휑 = 0,50) esteja sendo considerado. Neste caso, 

diz-se que 푆  não está apta a integrar o conjunto solução, pois, de acordo com a 

percepção dos decisores, não satisfaz seu nível mínimo de exigência.  

Uma vez construída a LRC, um elemento 푗 desta lista deverá ser 

escolhido de maneira pseudo-aleatória e, então, uma parcela 푥 ≤ 퐷 lhe será 

atribuída. O valor de 푥  deverá ser calculado de acordo com a iteração corrente do 

procedimento de construção. Desta forma, dado que este procedimento considera 

푇 iterações, para cada iteração 휏 (휏 = 1,2, … , 푇), 푥  é calculado como:         

 

푥 =
퐷 − 훽
푇 − 휏 + 휗, se 휏 < 푇  

퐷 − 훽,   caso contrário
 (47) 
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onde 훽 é a soma de todas as parcelas já alocadas nas iterações anteriores a 휏 

atual e 휗 é um número inteiro gerado de forma pseudo-aleatória, cujo valor deve 

estar no intervalo [0, (퐷 − 훽) (푇 − 휏)⁄ ]. Assume-se que todas as operações 

aritméticas do algoritmo de alocação são inteiras, com exceção do cálculo do 

valor do objetivo 퐺, dado pela Equação 39. 

O procedimento descrito deverá ser repetido até que as restrições do 

problema sejam satisfeitas. Podem-se considerar, ainda, várias repetições deste 

algoritmo, visando-se obter soluções de melhor qualidade para posterior aplicação 

do procedimento de busca local. 

Diferentemente da definição clássica da teoria da Otimalidade de Pareto, 

dada na Subseção 3.4, assume-se que uma solução 훾  dominará outra solução 훾, 

isto é 훾 ≻ 훾, se, e somente se, 훾  é melhor que 훾 em relação a todos os objetivos. 

No caso do modelo proposto, esta definição é necessária, dado que se quer 

atingir alta eficiência do conjunto-solução em relação ao coeficiente 퐶퐶 , pois seu 

valor representa o resultado da avaliação dos fornecedores com base nas 

preferências dos decisores. Utilizando-se desta definição de dominância, portanto, 

o valor do objetivo 퐺 jamais será decrementado em razão do acréscimo nos 

outros objetivos, e vice-versa.  

Sugere-se, no entanto, que sejam adotados critérios relacionados aos 

demais objetivos do procedimento de alocação, 퐹 e 퐻, na etapa de avaliação 

qualitativa. Podem-se, desta forma, ponderar todos os objetivos do problema 

quando da construção da solução inicial por meio do valor de 퐺.  

  

5.2.2 Fase de Busca Local 

 

A fase de busca local do algoritmo proposto consiste na exploração de 

soluções vizinhas à solução corrente.  Esta busca se dá por meio da avaliação de 

novas soluções que deverão ser geradas a partir de procedimentos de troca de 

parcelas das quantidades alocadas (푥 ) entre todos os elementos da solução 

corrente. Considera-se para este algoritmo que um número finito de iterações 

deverá ser definido pelo usuário, sendo que, no início de cada iteração da busca 

local, um coeficiente de troca, denotado por 휂 deverá ser inicializado como 

휂 = 100%. A FIGURA 12 apresenta o pseudo-código para o procedimento.  
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Define-se, também, um fator de redução denotado por 휂 . Este fator é 

utilizado para decrementar o valor de 휂 a cada iteração executada e, 

analogamente ao valor de 휂, o valor de 휂  é definido pelo usuário do modelo. 

Finaliza-se uma iteração da fase de busca local quando 휂 atingir um valor menor 

ou igual a zero. Cada uma destas iterações, por sua vez, é composta por três 

subrotinas: (1) perturbação, (2) seleção randômica de um ponto de início e (3) 

busca pela melhor aprimorante. 

 

 
FIGURA 12: Pseudo-código para o procedimento de  busca local 

 

A subrotina de perturbação, por sua vez, considera a avaliação das 

seguintes sentenças: 

 

 O valor de 휂 é igual a 100; 

 Um número pseudo-aleatório qualquer, gerado em um intervalo 

[0, 1], é um número par; 

 Existem fornecedores ainda não testados pelo método heurístico 

na base de dados. 

 

Uma vez que estas três proposições sejam verdadeiras, deve-se substituir 

a alternativa contida na solução corrente cujo valor 푥  é o valor mínimo. A 

alternativa substituta deverá ser selecionada dentre todas aquelas ainda não 

testadas na base de dados, seguindo-se o mesmo critério de seleção definido 

Busca_Local: 

 Enquanto Iter < max_iterações faça 

    휂 ← 100; 

    Enquanto 휂 > 0 faça 

       Perturbação(); 

       Seleção_randomica(); 

       Busca_melhor_aprimorante(); 

           휂 ←  휂 − 휂 ; 
    Fim_Enquanto; 

    Iter  ← Iter + 1; 

Fim_Enquanto  
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para a fase construtiva do método, considerando-se, portanto, uma nova LRC 

ordenada. Este novo elemento deverá receber arbitrariamente a parcela 푥  

relativa à alternativa removida. 

A subrotina de escolha de um ponto de partida, ou pivô, a partir do qual 

será iniciada a busca pela melhor aprimorante, consiste na geração de um 

número pseudo-aleatório no intervalo [1,푇], cujo valor corresponde à posição do 

elemento pivô na solução corrente. Partindo-se deste pivô, realizam-se trocas 

entre este elemento e todas as demais alternativas 푗 da solução corrente, 

modificando-se seus respectivos valores de 푥 . Basicamente, adiciona-se uma 

fração inteira da quantidade alocada ao elemento-pivô a cada um dos demais 

elementos do conjunto solução, um de cada vez, verificando-se se a nova solução 

gerada domina a solução anterior. A FIGURA 13 apresenta o pseudo-código para 

o procedimento de busca pela melhor aprimorante. 

 

 
FIGURA 13: Pseudo-código para o procedimento de busca pela melhor aprimorante 

 

O valor da parcela de troca é calculado com base no coeficiente 휂, cujo 

valor varia no intervalo [1,100]. Finaliza-se a execução deste procedimento uma 

vez que todos os elementos do conjunto solução tenham sido utilizados como 

pivô.  

Busca_Melhor_Aprimorante: 

 Trocar_quantia ← 푥 ô ; 

Solução_temporária ← Solução_corrente; 

  Enquanto iter < 푇 faça 

       푥 ←  푥 + Trocar_quantia; 

  푥 ô ←  푥 ô − Trocar_quantia; 

  Atualiza(Nova_solução); 

  Restaura(Solução_Corrente); 

  Se Nova_solução domina Solução_temporária então 

   Solução_temporária ← Nova_solução;  

  Fim_Se; 

  iter ←iter + 1; 
  Fim_Enquanto; 

Solução_corrente ← Solução Temporária; 
Fim_Busca_Melhor_Aprimorante; 
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5.2.3 Resultados Computacionais 

 

Uma vez que a descrição completa do modelo proposto foi dada, 

apresentam-se, nesta Subseção, os resultados computacionais obtidos a partir de 

sua implementação por meio da linguagem de programação JavaTM. Foram 

utilizadas, como cenários de teste para o método GRASP, cinco instâncias 

geradas de forma pseudo-aleatória: SSP20, SSP50, SSP100, SSP500 e 

SSP1000, contendo 20, 50, 100, 500 e 1000 alternativas, respectivamente. O 

algoritmo de geração destas instâncias é descrito em detalhes na Subseção 5.3.4. 

Como informação complementar, os ANEXOS 1 e 2 apresentam os dados 

relativos à menor instância considerada, a SSP20, de maneira a ilustrar a 

formatação dos dados de entrada do para modelo. 

Os resultados mostrados na TABELA 13 apresentam o conjunto de 

soluções não-dominadas para cada uma das instâncias utilizadas. Os tempos de 

CPU apresentados são relativos apenas a execução do algoritmo GRASP, haja 

vista que o tempo necessário para o processamento da etapa qualitativa do 

modelo, incluindo-se as etapas de classificação e cálculo de pesos, é 

insignificante. Todos os resultados foram obtidos a partir de um computador 

pessoal com processador Intel® Centrino Duo™, com velocidade de 1.83 GHz e 

1.5 GB de memória de acesso randômico.  

A organização da TABELA 13 está de acordo com a seguinte estrutura: 

  

 As colunas “Solução” identificam em qual iteração do método 

GRASP a solução foi obtida; 

 As colunas “퐹” apresentam os valores para o objetivo 퐹; 

 As colunas “퐺” apresentam os valores para o objetivo 퐺; 

 As colunas “퐻” apresentam os valores para o objetivo 퐻; 

 As colunas “∑ 푦 ” indicam quantos fornecedores estão sendo 

utilizados na solução corrente, e; 

 As variáveis 퐹, 퐺̅ e 퐻 correspondem aos valores médios para os 

objetivos de cada instância apresentada. 
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Destaca-se, ainda, que os mesmos parâmetros de configuração do 

algoritmo GRASP foram utilizados em todas as instâncias. Considerou-se, 

portanto, no processamento de cada uma delas, 10 iterações, ou repetições, do 

método GRASP, produzindo-se 10 soluções para cada instância. Cada uma 

destas repetições, por sua vez, considerou 100 iterações para o método de 

construção de uma solução inicial e 300 iterações de busca local. Os fatores de 

redução (휂 ) e guloso (훼) foram definidos como 15 e 0,25, respectivamente. O 

montante a ser alocado (퐷) foi definido em 150.000 unidades.  

Os valores fuzzy utilizados no cálculo do coeficiente 퐶퐶 , relativos ao peso 

de cada um dos critérios, foram os mesmos valores utilizados no exemplo 

numérico dado na Subseção 3.6.4 para o método TOPSIS. Desta forma, 

utilizaram-se também três critérios de avaliação genéricos, visando-se apenas a 

obter um valor arbitrário para o indicador de desempenho de cada fornecedor com 

base em diferentes níveis de importância.  

Por fim, destaca-se que a análise acerca dos resultados observados, 

contidos na TABELA 13, é apresentada na Subseção 5.3, dado que a eficiência 

computacional do algoritmo implementado e a validade de seus resultados está 

relacionada às hipóteses definidas para a validação do modelo proposto.  
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Instância SSP20 

Solução 퐹 퐺 퐻 ∑ 푦   

2 2.429.023 0,544 7 6 

4 2.369.993 0,539 8 5 

7 2.241.938 0,535 6 8 

9 2.324.799 0,519 5 8 

10 2.284.080 0,538 7 6 

Tempo de execução: 5,859 segundos 

퐹 = 2.329.967 

퐺̅ = 0,535 

퐻 = 6,6 
 

Instância SSP50 

Solução 퐹 퐺 퐻 ∑ 푦   

1 1.864.570 0,572 6 6 

2 1.749.294 0,529 6 6 

3 1.763.260 0,558 6 6 

5 1.865.507 0,565 5 9 

     

Tempo de execução: 5,875 segundos 

퐹 = 1.810.658 

퐺̅ = 0,556 

퐻 = 5,75 
 

Instância SSP100 

Solução 퐹 퐺 퐻 ∑ 푦   

3 1.686.600 0,627 6 6 

5 1.667.980 0,607 5 8 

6 1.792.552 0,634 6 7 

7 1.794.073 0,653 5 8 

8 1.637.099 0,638 7 6 

10 1.516.856 0,614 7 5 

     

Tempo de execução: 5,938 segundos 

퐹 = 1.682.527 

퐺̅ = 0,629 

퐻 = 6 
 

Instância SSP500 

Solução 퐹 퐺 퐻 ∑ 푦   

1 2,040,960 0,647 6 6 

2 1.734.553 0,611 5 7 

3 1.683.952 0,619 6 7 

4 1.639.100 0,602 4 7 

6 1.612.032 0,597 5 6 

7 1.756.448 0,619 6 7 

8 1.850.848 0,624 6 6 

Tempo de execução: 6,156 segundos 

퐹 = 1.759.699 
퐺̅ = 0,617 

퐻 = 5,5 
 

Instância SSP1000 

Solução 퐹 퐺 퐻 ∑ 푦   

2 1.773.457 0,609 5 8 

3 2.207.218 0,651 7 6 

5 1.800.087 0,620 5 8 

7 1.556.331 0,644 6 6 

Tempo de execução: 6,469 segundos 

퐹 = 1.834.273 

퐺̅ = 0,631 

퐻 = 5,75 

 
 

 
TABELA 13: Resultados computacionais 
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5.2.4 Geração das Instâncias de Teste 

 

Para a realização de testes de desempenho computacional do modelo 

proposto foi necessária a concepção e implementação de um algoritmo para a 

geração das instâncias. Desta forma, criou-se um programa de computador com 

esta finalidade, utilizando-se a linguagem de programação PHP (Hypertext 

Preprocessor) como ferramenta. Assim como as instâncias utilizadas nos testes 

conduzidos, o código-fonte deste gerador pode ser adquirido no endereço de 

Internet http://www.myupdate.com.br/SSP.rar. 

O pseudo-código do algoritmo gerador é apresentado na FIGURA 14.  Os 

parâmetros necessários para sua configuração, por sua vez, são apresentados na 

TABELA 14. Os parâmetros utilizados na geração das instâncias são 

apresentados no ANEXO 3. Destaca-se, ainda, que o procedimento, ou função, 

“rand(푚푖푛,푚푎푥)”, utilizado no pseudo-código apresentado na FIGURA 14, 

corresponde a uma função que retorna números pseudo-aleatórios inteiros e 

contidos no internavo [푚푖푛,푚푎푥]. 

 
Parâmetros 
푁 = número de alternativas (tamanho da instância) 
퐿 = número de critérios qualitativos 
퐾 = número de decisores 
푐 = valor mínimo para a capacidade diária 
푐∗ = valor máximo para a capacidade diária 
∆푐 = variação mínima para a capacidade diária 
∆푐∗ = variação máxima para a capacidade diária 
휎= coeficiente de ligação entre preço e capacidade, deve expressar uma capacidade média 
푝푢 = menor preço unitário possível 
푝푢 = preço intermediário 
푝푢∗= maior preço unitário possível 
∆푝푢 = variação possível entre maiores e menores preços 
 

TABELA 14: Parâmetros de configuração do algoritmo de geração de instâncias 
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FIGURA 14: Pseudo-código do algoritmo gerador de instâncias 

 

 
 
 

Gerador_de_instancias: 

 Para iter_N=1 até 푁 faça  

  ant ← 0; 

Para iter_L=1 até 퐿 faça 

   //gerar critérios qualitativos 

   //0=MB, 1=B, 2=M, 3=A, 4=MA 

Para iter_K=1 até 퐾 faça 

    Se ant=0 então 

     ant ← rand(2,3); 
Fim_Se; 

Se rand(0,10) é par então 

 valor ← ant – rand(0,2); 

Senão 

 valor ← ant + rand(0,1); 

Fim_se; 

Salve(iter_N, iter_L, iter_K, valor); 

//valor corresponde a 푣  para o 

// métodos FTOPSIS 

Fim_Para; 

Fim_para; 

//fim valor gerar qualitativos 

//gerar valores quantitativos 

capacidade ← rand(푐 , 푐∗ )+rand(∆푐 , ∆푐∗ ); 

//capacidade corresponde a 푐  para o método GRASP 

Se capacidade > 휎 então 

preco ← rand(푝푢 ,푝푢 ); 

//preco corresponde a 푝푢  para o método GRASP 

Senão 

preco ← rand(푝푢 − ∆푝푢,푝푢∗); 
Fim_Se; 

Salve (iter_N, preço, capacidade); 

// fim gerar valores quantitativos  

Fim_Para; 
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5.3 Validação do Modelo Proposto 

 

A validação do modelo proposto considera a avaliação de sua eficiência 

com relação às hipóteses de trabalho, assim como definido na seção de 

metodologia científica deste texto, Seção 4. Desta forma, as subseções a seguir 

apresentam argumentos prós e contras em relação ao modelo criado e cada uma 

destas hipóteses, baseando-se nos resultados observados a partir de sua 

resolução computacional. 

 

5.3.1 Avaliação da Hipótese 1 

 

 A Hipótese 1 afirma que o modelo proposto tem capacidade de 

comportar todos ou grande parte dos requisitos de SCM, apresentados na Seção 

2. Pode-se inferir que esta hipótese é verdadeira, uma vez que, para cada um dos 

requisitos definidos, observam-se características propícias à representação das 

definições da metodologia SCM.  

O modelo permite a avaliação das alternativas com base em fatores de 

risco que podem ser expressos por meio do grupo de critérios utilizado na 

abordagem FTOPSIS, em seu terceiro nível. Nesta etapa, especialmente, pode-se 

considerar a percepção dos especialistas e decisores com relação ao perfil de 

risco de cada alternativa, julgando-se cada uma destas subjetivamente. De forma 

complementar, a abordagem multifornecedores adotada na etapa final do modelo 

corrobora com a redução de riscos da CS, uma vez que esta estratégia tende a 

ser tolerante a falhas, como apresentado na Subseção 3.2. 

A inclusão de indicadores operacionais é também suportada no modelo 

proposto, tanto em seu terceiro, quanto em seu quarto nível. Além da 

consideração de custos (푝푢 ) e capacidade diária de produção (푐 ), previamente 

definidos, outros critérios de cunho operacional podem ser expressos na forma de 

termos linguísticos e avaliados pelo método FTOPSIS, influenciando-se 

diretamente os resultados finais do método de alocação.  

De forma complementar, indicadores estratégicos podem ser utilizados 

como métricas de avaliação no terceiro nível do modelo proposto, onde o método 

FTOPSIS é aplicado. O uso de termos linguísticos tende a flexibilizar esta 

avaliação, facilitando-se o julgamento subjetivo dos decisores. Desta forma, tem-
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se uma metodologia robusta para capturar taxas de desempenho das alternativas 

com base na experiência dos decisores, os quais podem traduzir sua visão de 

estratégia com relação às capacidades de cada alternativa de uma forma mais 

natural. 

Em relação à integração entre práticas de SCM, a adoção da estratégia 

de fornecimento considerada no modelo proposto pode auxiliar a empresa 

compradora na gestão de sua demanda, uma vez que uma base 

multifornecedores permite a distribuição deste montante a várias empresas. 

Portanto, pode-se evitar que um único fornecedor opere em seu limite, 

estipulando-se uma margem de segurança para lidar com as flutuações do 

mercado. 

O fornecimento em paralelo contribui ainda no sentido de se reduzir o 

lead time da cadeia de suprimentos, bem como o nível de dependência da 

empresa compradora em relação aos fornecedores e seus níveis de estoque, 

dado que as entregas poderão ocorrer em um tempo menor. No entanto, destaca-

se que deve haver prudência no projeto desta base, definindo-se um número 

apropriado de parceiros, bem como sob quais aspectos estes deverão ser 

eficientes. Neste caso, o método FTOPSIS utilizado auxilia na filtragem das 

alternativas antes da alocação dos pedidos, evitando-se que fornecedores 

ineficientes sejam considerados. 

Outra característica presente na abordagem apresentada é inerente à 

utilização da metaheurística GRASP em sua fase final. Dado que este método 

considera um coeficiente de aleatoriedade, cria-se a possibilidade de que 

fornecedores menos eficientes quanto ao ranking de classificação sejam testados, 

porém de acordo com um limite imposto pelos decisores. Desta forma, podem-se 

utilizar fornecedores complementares no atendimento à demanda em função de 

bons preços (푝푢 ) e capacidade (푐 ) apesar do baixo valor do indicador 퐶퐶 . Pode-

se assim identificar quais fornecedores na base de dados da empresa poderão 

ser avaliados para uma inclusão em iniciativas de desenvolvimento. 

 
5.3.2 Avaliação da Hipótese 2 

 

A Hipótese 2 afirma que o modelo proposto é capaz de suportar a 

avaliação  de um número elevado de alternativas, principalmente quanto ao 
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processo de alocação de pedidos, assumindo-se que esta necessidade advém do 

fato de que um ambiente de cadeia de suprimentos é em geral globalizado e 

amplo e tende a oferecer inúmeras possibilidades de escolha quando da busca 

para novos fornecedores e parceiros. 

Do ponto de vista computacional, cada iteração do procedimento GRASP 

apresentado possui uma cota assintótica Ο( ), onde 푚 se relaciona ao 

coeficiente de redução 휂  e 푛 está associado ao valor do parâmetro 푇, que 

representa o número máximo de fornecedores que podem ser inclusos no 

conjunto solução. Ambos os valores sempre serão definidos com base nas 

preferências dos decisores. Porém, de acordo com as definições dadas na 

revisão de literatura, as empresas devem sempre optar por um conjunto reduzido 

e eficiente de parceiros, ou seja, o valor de 푇, de acordo com os princípios de 

gestão de SCM, não deve ser demasiadamente grande. 

O valor de 휂 , por sua vez, determina qual será o nível de sensibilidade 

das operações de troca entre as parcelas 푥  alocadas. Neste caso, valores muito 

pequenos afetam o desempenho do algoritmo em termos de tempo de execução. 

Assim, os valores mostrados na TABELA 13 são relativos à configuração 

apresentada na Subseção 5.3.2, na qual 휂 = 15 e 푇 = 10. Pode-se observar que 

não há diferença significativa com relação ao processamento de todas as 

instâncias, pois o tempo médio de CPU despendido é de aproximadamente 6 

segundos para todas. Portanto, pode-se inferir que, caso o valor de 휂  seja 

decrementado ou o valor de 푇 acrescido, os tempos de CPU para todas as 

instâncias serão uniformemente acrescidos. 

Com relação à qualidade das soluções geradas, dado que não se pode 

chegar a uma solução ótima em problemas multiobjetivos, os valores obtidos nas 

várias soluções podem ser comparados com os valores máximos e mínimos de 

cada instância. Por exemplo, considerando-se a instância SSP1000, tem-se um 

valor máximo para 퐶퐶  igual a 0,71. Por sua vez, as soluções não-dominadas 

obtidas para esta instância apresentam os valores para 퐺 em média superiores a 

0,60. Pode-se dizer que estes valores são aceitáveis, dado que coeficiente 훼, ou 

fator guloso do algoritmo, foi definido em 0,25, ou seja, valores até 25% mais 

baixos que 0,71 podem ser aceitos. Adicionalmente, o valor relativo ao objetivo 퐺 
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pode não ter sido acrescido durante a busca local em detrimento dos demais 

objetivos do problema, 퐹 e 퐻.  

Ainda com relação à instância SSP1000, a média dos valores do objetivo 

퐹, relativo ao custo da aquisição, foi de 1.834.273. Supondo-se que todos os itens 

fossem alocados à alternativa que possui o menor custo unitário (푝푢 ), cujo valor 

é 10, o valor ideal de 퐹 seria de 1.500.000. Há uma diferença expressiva em 

relação à média dos valores de 퐹, porém, como se pode observar na solução de 

número 7, o valor de 퐹 atingiu 1.556.331, um valor apenas 4% superior ao valor 

mínimo possível. 

Assim como mencionado anteriormente, em algumas soluções, este valor 

pode não ter sido decrementado em detrimento de outros objetivos, como por 

exemplo, na solução 3. Nesta solução o valor de 퐹 foi o mais alto observado, 

chegando a 2.207.218. No entanto, para esta solução o valor de 퐺 foi o melhor 

dentre todas as soluções, atingindo 0,65. Desta forma, pode-se dizer que as 

soluções apresentam boa qualidade, uma vez que os valores obtidos para o 

objetivo 퐺, que é o principal objetivo considerado no método de alocação, estão 

acima do limite mínimo definido pelos decisores e mesmo assim, em algumas 

soluções, observam-se valores muito próximos dos valores mínimos para os 

objetivos 퐹 e 퐻. 

 Outro ponto importante a ser destacado diz respeito às diferenças de 

valores observados entre todas as instâncias, considerando-se todos os objetivos. 

Como se pode observar, a instância SSP20 é a que apresenta os piores valores 

para os objetivos 퐹, 퐺 e 퐻. Porém, assim como na instância SSP1000, estes 

valores estão dentro dos limites aceitáveis, considerando-se valores mínimos e 

máximos da instância. O fato é que quanto mais opções forem disponibilizadas na 

base de dados, mais provável será a existência de alternativas com bom 

desempenho.  

Considerando-se que todas as instâncias foram geradas de forma 

pseudo-aleatória, seguindo-se uma distribuição uniforme, as chances de haver 

alternativas, tanto eficientes quanto não eficientes são as mesmas em qualquer 

um dos conjuntos de dados. Portanto, dado que o algoritmo apresentou 

resultados satisfatórios, de acordo com a análise feita anteriormente, pode-se 

sugerir que é vantajosa a utilização do maior número possível de alternativas no 
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processo de avaliação e que, mesmo que este número seja elevado, o algoritmo 

proposto é capaz encontrar boas opções dentre todas as disponíveis. 

No entanto, não se pode garantir que as melhores soluções com relação 

a todos os objetivos sempre serão encontradas, dado o caráter aleatório do 

procedimento. Portanto, caberá aos decisores a tarefa de avaliar o tradeoff em 

relação a estes valores e decidir qual a solução mais apropriada para o problema 

definido face às suas preferências. 

Um dos pontos negativos a serem considerados no modelo proposto, 

assim como em qualquer modelo multicritério, no caso de se utilizarem muitas 

alternativas, é a inviabilidade de uma avaliação subjetiva por parte dos 

especialistas. Como agravante deste problema, o número de critérios de 

avaliação também poderá comprometer a execução da tarefa. Portanto, assim 

como destacado na análise apresentada na Subseção 3.7.3, é de fundamental 

importância que haja prudência na definição de critérios de avaliação, bem como 

é de fundamental importância que se pesquisem métodos para a otimização deste 

processo.  

 

5.3.3 Avaliação da Hipótese 3 

 

A definição da Hipótese 3 considera que as soluções geradas pelo 

método proposto facilitam a interpretação dos decisores quanto às situações em 

que há um número elevado de alternativas, diferentemente dos métodos 

tradicionais de ranking. Pode-se dizer que esta hipótese é verdadeira, pois além 

de o modelo proposto gerar um ranking como informação de saída em seu 

terceiro nível, a solução final apresentada contém informações adicionais para o 

julgamento dos decisores, como custo total e lead time. Estes valores, de forma 

complementar, permitem que seja avaliado o impacto do conjunto solução no 

âmbito operacional da CS. 

Adicionalmente, pode-se afirmar que haveria maiores dificuldades por 

parte dos decisores se estes tivessem de tomar a decisão final apenas 

considerando o ranking estabelecido pelo método FTOPSIS. Roghanian et al. 

(2010) demonstram que a alternativa melhor colocada em um ranking não é 

necessariamente a melhor dentre todas as alternativas disponíveis. Esta definição 
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implica, portanto, na consideração de uma margem de tolerância, dentro da qual, 

várias alternativas podem vir a ser consideradas como adequadas. 

Por exemplo, obteve-se para a instância SSP1000 um ranking cujo maior 

coeficiente de proximidade (퐶퐶 ) foi igual a 0,71. Supondo-se que a margem de 

tolerância com relação a este valor fosse de 5%, haveria 20 alternativas 

consideradas apropriadas para a escolha. Se esta margem fosse ampliada para 

10%, por exemplo, haveria 95 alternativas aptas. Estes números são elevados, 

considerando-se que os decisores devem ponderar os resultados subjetivamente. 

De fato, em termos práticos, é pouco provável que os decisores tenham 

segurança para tomar sua decisão a partir de um modelo matemático que fornece 

como resultado muitas alternativas, principalmente sabendo que dentre as 

alternativas bem colocadas no ranking, muitas são potencialmente equivalentes, 

considerando-se seu coeficiente de desempenho (퐶퐶 ). Implica-se, desta forma, 

na necessidade de se obterem informações adicionais a partir dos dados 

disponíveis, buscando-se uma maior diferenciação entre as alternativas para que 

uma decisão seja tomada com maior nível de certeza. 

Neste sentido, o modelo proposto se mostrou apropriado, pois em sua 

modelagem se pode representar uma margem de tolerância em relação ao 

coeficiente 퐶퐶  por meio do coeficiente 훼. Permite-se assim que todas as 

alternativas ditas eficientes, de acordo com método de ranking, tenham chances 

de ser testadas em uma avaliação extra, na qual várias combinações são 

testadas, fornecendo-se assim um indicativo aos decisores de quais destas 

poderiam ser selecionadas de forma conjunta.  

  

5.3.4 Avaliação da Hipótese 4 

 

A definição da Hipótese 4 afirma que o modelo proposto é um mecanismo 

viável para a redução de lead times na cadeia de suprimentos. Assim, podem-se 

considerar duas das características implementadas no método para validar esta 

hipótese. A primeira delas diz respeito à estratégia multifornecedores empregada 

pelo modelo, que assim como destacado na seção de revisão de literatura, é 

vantajosa no sentido de apresentar a possibilidade de se obterem quantidades 

maiores de itens em menor tempo. 
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Esta maior eficiência, no entanto, só será viável se os fornecedores 

escolhidos também apresentarem altos níveis de desempenho com relação à 

entrega e qualidade dos itens, como por exemplo, conformidade com os padrões 

de projeto de produção da empresa compradora. Desta forma, dado que o modelo 

proposto permite que se avalie o desempenho dos fornecedores individualmente 

em seu módulo qualitativo sob aspectos diferenciados, tem-se esta segunda 

característica como complementar. 

 Destaca-se, porém, que a contribuição mais significativa do modelo 

proposto com relação à redução de lead times na cadeia de suprimentos está 

associada ao processo de aquisição de materiais de uma empresa isoladamente, 

ou seja, em apenas um nível desta cadeia. Portanto, não se pode inferir que a 

abordagem proposta tende a reduzir lead times fora deste escopo, considerando-

se a cadeia de suprimentos de forma global. 

No entanto, pode-se buscar a minimização desta limitação pela inclusão 

de critérios que representem os interesses da cadeia de suprimentos como um 

todo, na terceira etapa da abordagem, buscando-se obter soluções finais em 

concordância com os objetivos da cadeia de suprimentos e aos fatores que os 

decisores venham a julgar importantes para a redução de seu lead time a nível 

global. Por fim, pode-se adaptar o modelo proposto em um modelo mais 

abrangente, buscando-se representar uma cadeia de suprimentos de forma 

global, utilizando-se a abordagem proposta em cada um dos vários níveis de uma 

cadeia de suprimentos. 

   
5.3.5 Avaliação da Hipótese 5 
 

A definição dada para Hipótese 5 afirma que o modelo concebido é 

eficiente quanto à redução do risco associado à aquisição de matérias-primas, 

tendo-se como elemento gerador deste risco o ambiente globalizado de comércio 

no qual as cadeias de suprimentos estão inseridas.  Neste sentido, destaca-se a 

adoção da estratégia multi-fornecedores no modelo como benéfica.   

Constantino e Pellegrino (2010) sugerem que esta estratégia permite a 

utilização de fontes alternativas em caso de problemas, minimizando-se o risco de 

parada nos demais processos da cadeia. Adicionalmente, esta política inclui 

vantagens, como por exemplo, a redução da probabilidade de gargalos e o 
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aumento da competição entre os fornecedores, obtendo-se assim melhores 

índices de qualidade, preços e entrega. Pode-se também aumentar o poder de 

barganha da empresa compradora e expandir sua capacidade de reação a 

eventos inesperados. 

Neste sentido, o modelo proposto permite a avaliação das alternativas 

disponíveis em concordância com as definições desta estratégia paralela, pois 

além de buscar uma boa combinação entre as alternativas, permite que estas 

sejam avaliadas individualmente antes do processo de alocação da demanda. 

Esta primeira avaliação considera prioritariamente as definições de preferência e 

a expertise dos decisores. Pode-se, portanto, qualificar apenas aqueles 

fornecedores que oferecem menores riscos à cadeia de suprimentos na terceira 

etapa do modelo, incluindo-se critérios que representem níveis de risco, 

buscando-se assim reduzir a probabilidade de que as alternativas menos 

eficientes venham a receber pedidos na etapa final do processo de seleção. 

 

5.3.6 Avaliação da Hipótese 6 
 

A definição da Hipótese 6 afirma que o modelo proposto permite conjugar 

as avaliações qualitativa e quantitativa das alternativas, considerando-se 

prioritariamente definições de preferência. Esta hibridização está relacionada à 

definição dada por Huang e Keskar (2007), na qual se sugere que o processo de 

avaliação de fornecedores deve tratar o problema de maneira a integrar a filosofia 

de apoio à decisão utilizada pelos pesquisadores das áreas de engenharia à 

filosofia de apoio à decisão adotada pelos pesquisadores da escola de negócios. 

Esta necessidade de integração foi apresentada como uma das justificativas para 

este trabalho na Subseção 3.7.3. 

De maneira a validar esta hipótese, assume-se que a arquitetura proposta 

para o modelo apresentado permite integrar ambas as formas de avaliação das 

alternativas de maneira eficiente, pois primeiramente o desempenho dos 

candidatos a fornecedor é avaliado por meio de uma metodologia de ranking. 

Calcula-se nesta etapa um coeficiente de desempenho (퐶퐶 ) à luz das definições 

de preferência dos decisores, podendo-se, portanto, identificar quais são as 

alternativas que apresentam maior concordância em relação ao objetivo dado ao 

processo de seleção. 
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Esta avaliação prévia permite que os decisores apliquem diretamente sua 

percepção do ambiente de negócios ao problema, pois o modelo proposto facilita 

a captura de sua opinião a partir da utilização de termos lingüísticos, tornando o 

processo de avaliação mais natural e permitindo um tratamento rigoroso da 

informação imprecisa por meio da teoria dos conjuntos fuzzy.  

A integração entre as filosofias consideradas, por sua vez, se dá pela 

inclusão do indicador de desempenho (퐶퐶 ) no modelo de alocação de pedidos. 

Dado que a modelagem apresentada considera múltiplos objetivos, além de se 

buscar a minimização de lead times e custos, busca-se maximizar o desempenho 

médio das alternativas do conjunto solução com base em seu nível de 

participação no atendimento à demanda. Adicionalmente, o método heurístico 

proposto considera a construção das soluções com base no parâmetro 퐶퐶  e um 

fator guloso, definido como 훼, que representa o limite de tolerância dos decisores 

com relação ao valor mínimo de 퐺 que poderá ser aceito.  

Com base nas soluções geradas pelo modelo proposto, os decisores 

dispõem de informações relevantes e de fácil interpretação para a tomada da 

decisão final, pois, por exemplo, além de se saber em quantos dias escolher um 

dado conjunto de fornecedores poderia reduzir o lead time e o custo de uma 

possível aquisição, os decisores também teriam a certeza de que as alternativas 

escolhidas estão de acordo com suas preferências e nível de exigência quanto ao 

nível de eficiência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou a proposta e o desenvolvimento de um modelo 

baseado em Pesquisa Operacional para o trato do problema de seleção de 

fornecedores em cadeias de suprimentos. Verificou-se a consistência do modelo 

apresentado em relação às definições de gestão relacionadas à metodologia 

SCM, metodologia na qual o gerenciamento das relações com os fornecedores é 

tido como primordial quando da busca pela eficiência das operações em rede. 

Destaca-se a modelagem dada ao problema, na qual se conjuga a 

avaliação qualitativa e quantitativa de alternativas, como contribuição relevante 

obtida, pois, demonstrou-se uma forma diferenciada de se hibridizar técnicas 

multicritérios tradicionais a modelos de otimização combinatória. Esta 

modelagem, por sua vez, é adequada em relação à problemática apresentada por 

Huang e Keskar (2007), permitindo-se integrar ambas as filosofias de apoio à 

decisão, tanto a visão da engenharia, baseada em otimização, quanto a visão da 

escola de negócios, baseada na expertise e sensibilidade dos decisores.  

Esta abordagem difere das demais avaliadas na literatura, principalmente 

pelo fato de que a maioria destes trabalhos considera que apenas a inclusão de 

critérios quantitativos e qualitativos em um modelo de ranking é suficiente para 

representar esta hibridização. Contrariamente, a estrutura do modelo apresentado 

considera dois módulos básicos, o módulo qualitativo e o módulo quantitativo, nos 

quais, primeiramente, cria-se um ranking entre as alternativas, calculando-se um 

indicador de desempenho, que é então repassado ao módulo quantitativo. Neste 

segundo, utiliza-se uma abordagem aproximativa para a alocação de pedidos, 

buscando-se alta qualidade das soluções com relação às necessidades da cadeia 

de suprimentos.  

Nesta modelagem, as alternativas consideradas são previamente 

classificadas de acordo com as preferências dos decisores, as quais são 

representadas por meio de um conjunto de critérios qualitativos. Estes critérios 

permitem que os fornecedores sejam avaliados sob quaisquer aspectos, sejam 

eles qualitativos ou quantitativos, dado que seus valores são representados por 

termos linguísticos fuzzy. Esta consideração de preferências é respeitada mesmo 
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quando a avaliação quantitativa é realizada, pois o resultado do modelo de 

ranking é respeitado e ponderado no algoritmo de alocação, favorecendo-se 

aquelas alternativas cuja pontuação é melhor. 

Destaca-se como vantajosa a combinação de técnicas multicritérios 

adotada no módulo qualitativo do modelo proposto. Utilizou-se lógica fuzzy 

conjuntamente às metodologias clássicas AHP e TOPSIS, buscando-se facilitar o 

processo de julgamento subjetivo dos decisores, podendo-se tratar não só 

incertezas com relação à definição dos níveis de importância dos critérios de 

avaliação como também em relação ao processo de julgamento do desempenho 

das alternativas. Adicionalmente, o método FAHP descrito prevê maior rigor para 

a definição dos níveis de importância dos critérios, permitindo-se identificar 

inconsistência nos julgamentos dos decisores, diferentemente da abordagem 

FTOPSIS apresentada por Chen et al. (2006), a qual utiliza apenas um método de 

agregação de valores. 
O módulo quantitativo do modelo proposto é também um diferencial, pois 

a utilização de uma abordagem heurística, baseada no algoritmo GRASP, permite 

a alocação de pedidos com base na demanda da empresa compradora, mesmo 

quando bases de dados relativamente grandes são consideradas. A inclusão de 

mais de um objetivo neste processo, por sua vez, permite representar as várias 

necessidades da empresa compradora com relação aos fornecedores, 

diferentemente dos algoritmos tradicionais. Geralmente, os modelos apresentados 

na literatura são baseados em programação matemática, considerando apenas 

um objetivo e variáveis não inteiras. 

Destaca-se, desta maneira, a flexibilidade dada à abordagem proposta, 

pois se pode extender o modelo às varias situações onde a seleção de 

fornecedores é tida como apropriada para resolução de problemas da cadeia de 

suprimentos. O modelo apresentado permite que sejam definidos critérios de 

gêneros variados, como por exemplo, econômicos, sociais, políticos e 

tecnológicos, entre outros, podendo-se representar diferentes necessidades e 

sem que para isso sua definição seja modificada. De maneira complementar, 

novos objetivos podem ser incluídos no modelo de alocação, também não sendo 

necessárias modificações neste procedimento. 

Trabalhos futuros incluem principalmente a melhoria do algoritmo 

heurístico proposto, buscando-se obter soluções de melhor qualidade com 
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relação aos objetivos definidos. Esta melhoria poderá considerar também a 

remodelagem do procedimento de maneira a otimizar a cadeia de suprimentos de 

maneira global, aplicando-se o algoritmo de forma combinada em seus vários 

níveis. A inclusão de restrições de capacidade para os fornecedores também é 

uma questão a ser explorada em uma remodelagem do procedimento, pois esta 

abordagem poderia traduzir mais fidedignamente o cenário real das empresas. 

Considera-se a utilização de Algoritmos Genéticos e algoritmos exatos de 

forma combinada para uma resolução mais eficiente do problema, utilizando-se os 

resultados obtidos neste trabalho como base de comparação de desempenho. 

Busca-se também formular um método adicional de definição de critérios de 

maneira a reduzir as dimensões do processo de avaliação como um todo. Por fim, 

a aplicação do modelo proposto em estudos de caso é uma possibilidade para a 

continuidade desta pesquisa.  
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ANEXO 1: DADOS DE ENTRADA DA INSTÂNCIA SSP20 PARA O 

ALGORITMO GRASP PROPOSTO 

 

푺풋 풑풖풋 풄풋 푪푪풋
ퟏ 

1 16 4701 0,549712 

2 16 5291 0,436916 

3 19 3185 0,36948 

4 19 4837 0,411973 

5 21 2581 0,577931 

6 21 2949 0,533919 

7 12 5154 0,46933 

8 18 5195 0,251896 

9 30 3361 0,594081 

10 19 4531 0,322031 

11 26 3867 0,403601 

12 26 3523 0,46111 

13 18 3736 0,464593 

14 16 5334 0,409374 

15 14 5029 0,542347 

16 28 3724 0,414351 

17 17 4809 0,575292 

18 18 4858 0,406796 

19 30 3738 0,541992 

20 24 3898 0,496554 

 
1 Os valores relativos ao coeficiente 퐶퐶  foram obtidos a partir do cálculo da etapa 

qualitativa do modelo proposto para os valores contidos no arquivo de dados original, 

disponível em http://www.myupdate.com.br/SSP.rar. Estes dados também são 

apresentados no ANEXO 2. 
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ANEXO 2: DADOS DE ENTRADA  DA INSTÂNCIA SSP20 PARA O MÉTODO 

FTOPSIS 
 

푺풋 

풗풊풋풌 

푪ퟏ 푪ퟐ 푪ퟑ 

푫ퟏ 푫ퟐ 푫ퟑ 푫ퟏ 푫ퟐ 푫ퟑ 푫ퟏ 푫ퟐ 푫ퟑ 
1 A MA M A B M M A M 

2 B A MB MB M M A A A 

3 B M M MB M M A MB B 

4 B M B A M A M B A 

5 A MA A A M A A B B 

6 A B MA B MA B A M A 

7 M M A A M MB M M M 

8 MB B MB MB MB M M MB B 

9 M B MA A MA A MA A A 

10 B M MB B M M M MB B 

11 M B B M B A A A B 

12 B A M M M M M M A 

13 A B M A A A A M MB 

14 B M A A MB M M M MB 

15 MA MA B A B M A MA B 

16 M M M M M B M A MB 

17 A MA A B M A A B A 

18 B M A B B M B M M 

19 B MA MA B M B MA A M 

20 B A A M M M M MA M 

 

Os valores apresentados neste anexo estão relacionados aos termos linguísticos 

apresentados na TABELA 7. 
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ANEXO 3: PARÂMETROS UTILIZADOS NA GERAÇÃO DAS INSTÂNCIAS 

 
Parâmetros 
푁 = {20, 50, 100, 500, 1000}  
퐿 = 3  
퐾 = 3  
푐 = 2000  
푐∗ = 5000  
∆푐 = 100  
∆푐∗ = 1500  
휎 = 4000  
푝푢 = 10  
푝푢 = 20  
푝푢∗ = 30  
∆푝푢 = 2  
 


