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RESUMO  

Uma boa gestão da cadeia de suprimentos tem-se revelado capaz de gerar vantagem 

competitiva. Para tal, é necessário avaliar o desempenho daqueles que fornecem materiais e 

serviços à organização. Porém, para que os fornecedores atendam aos requisitos exigidos, é 

necessário que saibam quais são os critérios considerados relevantes no momento de sua 

seleção. Por tais motivos, esta pesquisa tem como objetivo propor uma matriz de diferenças 

de percepção na avaliação de desempenho de fornecedores e testá-la empiricamente. Neste 

contexto, desenvolveu-se um estudo de caso em um supermercado e dois de seus 

fornecedores. A pesquisa possui natureza descritiva, com abordagem qualitativa, cujos dados 

foram coletados por meio de entrevista com gestores e com funcionários das empresas, 

análise documental e observações in loco. Os principais achados evidenciam que existe 

assimetria na maioria dos critérios considerados, contudo, em diferentes níveis. Tais 

resultados reforçam o que pressupõe a Teoria de Agência em relação à existência de 

assimetria informacional entre principal e agente. Os critérios que apresentaram maiores 

níveis de assimetria em ambos os fornecedores foram: histórico de desempenho, flexibilidade, 

confiabilidade de entregas e quantidade de negócios anteriores. Quanto ao que prescreve a 

literatura, há maior proximidade com a mesma por parte do supermercado. 

 

Palavras-Chave: Avaliação de Desempenho; Seleção de Fornecedores; Assimetria 

Informacional; Gestão da Cadeia de Suprimentos. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A gestão da cadeia de fornecedores tem recebido considerável atenção na literatura da 

área de negócios (Chen, Lin & Huang, 2006). Durante a década de 1990 muitos fabricantes 

passaram a colaborar com seus fornecedores para melhorar o desempenho da gestão e a 



 

 

competividade, visto que uma boa gestão na cadeia de suprimentos melhora o desempenho 

tanto de fornecedores quanto de compradores (Shin, Collier & Wilson, 2000). Participar de 

uma cadeia de suprimentos bem gerida proporciona um efeito duradouro sobre a 

competitividade de todos que estão inseridos nela, criando uma das mais fortes barreiras para 

a entrada da concorrência (Choi & Hartley, 1996). 

Devido à variedade de fatores a serem considerados na escolha dos fornecedores, a 

qual gera decisões geralmente complexas e não estruturadas, deve-se considerar fatores 

qualitativos e quantitativos como a qualidade, o preço, a flexibilidade, entre outros, (Chen et 

al., 2006). Neste quesito, o desenvolvimento de fornecedores é uma questão que pode ser 

abordada por meio de uma decisão multicritérios, levando em consideração todos os fatores 

envolvidos na seleção (Chan & Kumar, 2007). 

Para tal, os autores utilizam diferentes abordagens multicritérios a fim de mensurar o 

desempenho de fornecedores, como o data envelopment analysis (DEA) (Liu, Ding & Lall, 2000), 

fuzzy genetic algorithm (Guneri, Youcel & Ayyildiz, 2009; Pan, 2015), analytic network process 

(ANP) (Kirytopoulos, Leopoulos & Voulgariou, 2008), ou até mesmo a combinação de diferentes 

modelos, como analytical hierarchical process (AHP) combinada com DEA (Aji & Hariga, 2013), 

AHP combinada com fuzzy (F-AHP) (Chan & Kumar, 2007), DEA combinada com vise 

kriterijumska optimizacija i kompromisno resenje (VIKOR) (Hsu,  Wang & Tzeng, 2012). 

Não obstante, para que haja uma redução nos conflitos entre comprador e vendedor 

auxiliando na existência de um bom relacionamento entre as partes, o adquirente deve deixar 

claro para seus fornecedores quais critérios são considerados em sua avaliação (Aji & Hariga, 

2013). Neste ponto, a teoria de agência pressupõe a existência de assimetria informacional 

entre dois agentes, normalmente acionistas e gestores (Jensen & Meckling, 1976), porém, a 

teoria não se limita a esta relação, sendo aplicada, também, a outras, como na relação entre 

comprador e fornecedor (Martinez, 1998). 

Frente a esta realidade, o estudo tem por objetivo propor uma matriz de diferenças de 

percepção na avaliação de desempenho de fornecedores e testá-la empiricamente. O mesmo se 

justifica sob três frentes principais, a primeira se refere à possibilidade de diminuir a 

assimetria da informação existente entre as partes por meio da identificação dos critérios 

utilizados na avaliação de desempenho dos fornecedores e posterior esclarecimento a estes. 

Em segundo lugar, o estudo proporciona a discussão prática a respeito da Teoria de Agência 

no contexto de comprador e fornecedor, tendo em vista sua realização em um ambiente de 

trabalho real, proporcionando a possibilidade de aprimorar a teoria e a prática. E o terceiro 

fator que motiva a realização deste estudo é o fato de não terem sido encontrados trabalhos 

anteriores que testem a existência da assimetria de informação nessa relação. 

Além desta seção introdutória, a pesquisa está estruturada com o referencial teórico 

abordando os tópicos: teoria de agência, sistemas de avaliação de desempenho e seleção e 

avaliação de fornecedores. Na sequência está delineada a metodologia de pesquisa, que é um 

estudo de caso de natureza descritiva com abordagem qualitativa e, posteriormente, é 

apresentada a análise e a discussão dos resultados. Encerra-se o estudo com as considerações 

finais, sendo possível verificar a existência de assimetria entre as partes. 

 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - Teoria de Agência 

A Teoria de Agência busca descrever o relacionamento entre partes nas trocas 

econômicas. Para tal, compreende que um dos atores (o principal) detém poder sobre o outro 

ator (o agente), estabelecendo uma relação de agência. Cabe ressaltar que o bem-estar do 

principal é influenciado pelas decisões do agente (Jensen & Meckling, 1976). A teoria postula 



 

 

que as pessoas (agente e principal) possuem diferentes objetivos, assim, haverá conflitos de 

interesse, pelo menos em algumas questões, no momento em que forem realizadas atividades 

cooperativas (Jensen, 1994). 

A Teoria de Agência também compreende a existência de diferentes níveis de aversão 

ao risco e de assimetria de informação entre as partes (Jensen & Meckling, 1976). A 

assimetria da informação surge quando, em uma transação, uma das partes possui 

informações diferentes da outra (Haugen & Senbet, 1979). Neste quesito o agente pode não 

estar revelando ao principal todas as informações que possui, ou então exagerar as qualidades 

positivas de seu desempenho (Leland & Pyle, 1977). 

A comunicação entre principal e agente pode ser gerida, posto que a sua divulgação 

pode exercer potencial influência sobre o desempenho financeiro e criação de valor das 

organizações (Solomon & Solomon, 2006). Cabe ressaltar que as informações organizacionais 

não se limitam a dados mecanizados e imparciais, mas sim em uma mensagem útil à tomada 

de decisão, tanto a usuários externos (em decisões de investimento), como internos (utilizadas 

na gestão) (Espejo & Daciê, 2016). 

A relação entre principal e agente é, normalmente, estudada a partir de acionistas e 

gestores, mas a mesma não se restringe a estes (Jensen & Meckling, 1976). Martinez (1998, p. 

2) corrobora trazendo que “A literatura organizacional consagra como principal o acionista ou 

o proprietário dos recursos econômicos, já no papel de agente encontra-se o gerente, [...]”, no 

entanto a relação de agência não se estabelece apenas entre proprietários e gestores, uma vez 

que o modelo é flexível e se adéqua a diferentes relações como: credores e gestores, governo e 

gestores, gestores e empregados, compradores e fornecedores, etc. 

Para se minimizar os problemas de agência podem ser utilizados incentivos, cabendo 

às organizações escolher quais utilizar (Jensen, 1994). Na relação entre fornecedor e 

comprador um exemplo de incentivo pode ser um contrato para maiores quantidades. 

Também é possível fazer o uso de restrições, que podem ser a não aceitação de um 

fornecedor. No entanto, para que o principal possa utilizar incentivos e restrições com relação 

ao agente, faz-se necessário avaliar seu desempenho (Langfield-Smith, 1997). 

 

2.2 – Sistemas de Avaliação de Desempenho 

O objetivo central de um sistema de avaliação de desempenho é o de analisar se as 

estratégias propostas pela alta administração estão sendo alcançadas (Anthony & 

Govindarajan, 2008). Desta forma, o sucesso de uma empresa é dependente da maneira como 

os sistemas de avaliação de desempenho são desenvolvidos e implementados (Sink & Tuttle, 

1993). Um sistema de avaliação de desempenho deve ser desenvolvido explicitamente para 

suportar a estratégia de uma empresa e conduzi-la a um desempenho superior, suportado pelo 

ganho, em vantagem competitiva (Langfield-Smith, 1997). 

O sistema de avaliação de desempenho pode ser estruturado em três etapas: a primeira 

consiste na mensuração do desempenho, demonstrando quais os resultados da organização; a 

segunda compreende a avaliação do desempenho, momento em que se faz a comparação dos 

resultados obtidos com os esperados, ou então com fatores externos; e a terceira compreende o 

diagnóstico e a ação, nesta são realizadas análises dos resultados obtidos e tomadas as medidas 

necessárias para a correção dos resultados não satisfatórios (Fernandes & Mazzioni, 2015). 

 

Um sistema de avaliação de desempenho auxilia no diagnóstico, na coordenação e no 

monitoramento das atividades organizacionais (Atkinson, Banker, Kaplan & Young, 2000). Neste 

sentido possui um papel importante para o alcance dos objetivos estratégicos (Uyar, 2010). 

Entretanto, para que seja eficaz, o sistema de avaliação de desempenho deve seguir critérios de 



 

 

medição e de avaliação bem definidos, sob pena de apresentar dados distorcidos para o 

planejamento e controle das atividades (Neely, Richards, Mills, Platts & Bourne, 1997). 

Uma das formas possíveis para uma organização mensurar o seu desempenho e, 

posteriormente avaliá-lo, diagnosticá-lo e tomar as ações necessárias, é por intermédio da 

utilização de indicadores de desempenho. Para Callado, Callado e Andrade (2008), 

indicadores de desempenho representam elementos fundamentais para o sistema de avaliação 

de desempenho de uma empresa, assim como para definir quais são as variáveis que melhor 

representam o desempenho global de cada organização. 

Os indicadores de desempenho podem ser utilizados em diferentes níveis dentro de 

uma empresa, avaliando o desempenho global, o lançamento de um novo produto, na 

execução de projetos, no desenvolvimento de clientes e fornecedores, entre outros (Castillo & 

Alemán, 2009). Observa-se que o desenvolvimento do relacionamento com fornecedores 

auxilia a empresa a aumentar a intensidade da produtividade das relações. No momento da 

escolha destes é necessário selecionar aqueles que tenham compatibilidade com a 

organização; para tal, faz-se necessário a avaliação do desempenho de fornecedores (Wu, 

Mahajan & Balasubramanian, 2003). 

 

2.3 – Seleção e Avaliação de Fornecedores 

Fornecedores são fontes essenciais para se obter vantagem competitiva, sendo 

necessário se escolherem aqueles que possibilitem altos níveis de confiança e cooperação, 

pois assim pode-se obter fornecedores com padrões mais elevados de desempenho. Uma 

abordagem mais tradicional consiste em minimizar os preços dos bens e dos serviços 

comprados por meio de um grande número de fornecedores. Entretanto, tal circunstância 

assume que não existe diferença entre estes, não aproveitando suas capacidades de agregar 

valor, propiciar ganhos em tecnologia, inovação de processos e outros fatores que 

proporcionem ganhos de vantagem competitiva (Humphreys, Shiu & Chan, 2001). 

Visando utilizar toda a capacidade dos fornecedores, a sua escolha torna-se uma tarefa 

que exige do gestor cuidado com algumas questões. Primeiro, o tipo de serviço ou material 

que será adquirido, já que podem influenciar nos critérios a serem observados; segundo, o tipo 

de relacionamento que vai se estabelecer, se temporário, se união estratégica, ou fornecimento 

tradicional, entre outros; terceiro, o poder de barganha do fornecedor, neste quesito um maior 

poder de barganha possibilita à organização impor algumas condições (Diehl, 2009). 

A função de compras tem um objetivo amplo, devendo, ao mesmo tempo, obter diversos 

requisitos, como qualidade, quantidade, prazo de entrega e preço, buscando fornecedores que 

venham contribuir para a competitividade da organização (Ensslin, Ensslin, Marafon & 

Medaglia, 2013). Para que a etapa de seleção de fornecedores seja eficaz e origine relações que 

atendam às necessidades de ambos os interessados é necessário definir os critérios de seleção a 

serem considerados em cada processo, pois são esses que determinarão quais pontos serão 

avaliados entre os fornecedores interessados (Liu, et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

Além do material ou serviço adquirido, outro fator a ser considerado é a estratégia da 

organização. Isso significa, por exemplo, que empresas com estratégia de diferenciação por 

qualidade devem privilegiar esse critério na escolha de fornecedores (Diehl, 2009). Ainda, 

deve-se levar em consideração os diferentes tipos de fornecedores, pois a cada um destes 



 

 

caberá uma política adequada de avaliação de desempenho. O Quadro 1 demonstra os 

principais tipos. 

 

Quadro 1: Tipos de Fornecedores 

Tipo Descrição Exemplo 

Equipamentos 
Fornecedores de máquinas e 

equipamentos para fins operativos 

Fabricantes de guindastes em uma construtora 

Fabricantes de balcões refrigerados em um 

supermercado 

Materiais 

Produtivos 

Fornecedores de materiais que serão 

transformados ou comercializados pela 

empresa 

Fornecedores de cimento em uma construtora 

Fornecedores de itens comercializados em um 

supermercado 

Serviços 

Fornecedores que executam tarefas para 

o adquirente, podendo ou não ser na 

sede do adquirente. 

Assistência jurídica terceirizada em uma construtora 

Manutenção predial terceirizada em um 

supermercado 

Mão de obra 
Agências que selecionam, recrutam e 

prestam assistência nesse processo. 

Contratação de um mestre-de-obras 

Seleção de executivos 

Materiais de 

reparo e 

operação 

Fornecedores de materiais usados para 

realizar a manutenção e apoiar o 

funcionamento de equipamentos 

Fornecedores de peças para uma indústria 

Fornecedores de equipamentos de segurança a uma 

construtora 

Outros 

materiais 

Fornecedores de mercadorias diversas, 

como as utilizadas no setor 

administrativo. 

Material de expediente, como papéis, canetas, etc. 

Material de higiene e limpeza em uma empresa em 

que esse não seja o serviço prestado 

Fonte: Elaborado com base em Diehl (2009). 

 

Dependendo do tipo de fornecedor a ser contratado, diferentes serão os prazos a ser 

considerados na transação, o poder de barganha do fornecedor e também os critérios de 

avaliação de desempenho. Por isso, a avaliação do desempenho de fornecedores torna-se útil 

mediante dois pontos principais: 1) ser utilizada para reduzir o número total de fornecedores 

existentes, o que resulta em benefícios como a redução de custos, de processos e uma melhora 

na parceria; e 2) agregar aos fornecedores metas de melhoria, possibilitando, assim, aumento 

na qualidade do serviço ou mercadoria adquirida (Liu et al., 2000). 

Dentre os trabalhos que abordam a temática de avaliação de desempenho de 

fornecedores existe uma diversidade de índices de desempenho que podem ser considerados. 

A Tabela 1 apresenta alguns critérios de avaliação de desempenho considerados em diferentes 

estudos. Para sua elaboração foram realizadas buscas nas bases de dados Scopus, EBSCOhost 

e no Google Acadêmico por meio dos termos “seleção de fornecedores”, “supplier selection” 

e “vendor selection” no título, palavras chaves ou resumo. 

 



 

 

Tabela 1: Critérios Utilizados Para a Avaliação de Fornecedores 

Critério 
Autores 

Frequência 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Qualidade do produto X X X X X   X X X X X 10 

Custo global do produto X X X X X   X   X   X 8 

Flexibilidade   X X X X X   X   X X 8 

Colaboração entre fornecedor e comprador   X X   X X       X X 6 

Confiabilidade das entregas X X     X     X X   X 6 

Conformidade X X     X     X   X X 6 

Instalações e capacidade de produção X     X X X X       X 6 

Tempo de entrega X X   X X   X   X     6 

Facilidade de comunicação X     X X         X X 5 

Garantias X X           X X   X 5 

Inovação/Tecnologia X X X X       X       5 

Reputação e posição no mercado X       X X       X X 5 

Capacidade técnica X X           X     X 4 

Localização geográfica X     X     X       X 4 

Responsabilidade ambiental             X X X   X 4 

Situação financeira X     X X           X 4 

Histórico de desempenho X     X   X           3 

Base de clientes       X           X   2 

Impressão causada pelo produto X                 X   2 

Necessidade de treinamento X             X       2 

Terceirização total ou parcial do processo             X X       2 

Coerência com a estratégia   X                   1 

Desejo de negócio X                     1 

Quantidade de negócios anteriores X                     1 

Prestação de assistência técnica pós-venda X                     1 

Nota: 1 Liu et al. (2000); 2 Finger (2002); 3 Chen et al., (2006); 4 Chan e Kumar (2007); 5 Kirytopoulos et al. 

(2008); 6 Guneri et al. (2009); 7 Carmo, Barros Neto e Dutra (2011); 8 Ensslin et al. (2013); 9 Hsu et al. 

(2012); 10 Aji e Hariga (2013); 11 Pan (2015). 

Fonte: Elaborado com base nos autores citados. 

 

Cabe ressaltar que a lista de estudos que propõe modelos e critérios para avaliação 

de fornecedores é ampla. A Tabela 1 apresenta uma sintetização de alguns destes. Alguns 

critérios foram unificados, pois mesmo não tendo uma mesma descrição em sua essência 

se referem à mesma situação. 

Para que seja possível levar em consideração os diversos critérios apontados, é útil o 

estabelecimento de métricas para demonstrar a importância de cada um desses para a 

organização. Para tal, Diehl (2009) sugere a utilização de um modelo multicritério: consiste 

em listar os indicadores a serem considerados, definir um grau de importância para cada um 

desses e, por fim, homogeneizar os pesos para uma base 100. Desta forma, é possível se 

identificar qual a importância percentual de cada um dos critérios avaliados. 

Tendo em vista a quantidade de possíveis indicadores de desempenho que podem ser 

considerados no modelo multicritério, é relevante aos fornecedores saberem por quais são 

avaliados e a sua importância respectiva, visto que quando os critérios de avaliação e medição 

não são bem definidos a organização corre o risco de realizar o planejamento e controle das 

atividades sob dados distorcidos (Neely et al. 1997). Desta forma, ferramentas que 

possibilitem a mitigação da assimetria informacional quanto aos critérios de avaliação de 

desempenho entre compradores e fornecedores podem auxiliar neste processo. 

 



 

 

3 – METODOLOGIA 

Com vistas a atingir o objetivo proposto realizou-se um estudo de caso em um 

supermercado e dois de seus fornecedores de materiais produtivos, todos localizados no estado do 

Rio Grande do Sul. A estratégia de estudo de caso único é adequada para capturar o conhecimento 

acerca do problema de pesquisa definido de forma aprofundada, possibilitando apresentar com 

maior riqueza e precisão os dados encontrados na pesquisa. Essa estratégia tem como propósito 

investigar fenômenos contemporâneos, detalhadamente, dentro de seu contexto na vida real, 

quando os limites entre os fenômenos e o contexto não estão claramente definidos (Yin, 2015). 

A escolha do supermercado decorreu pela representatividade do mesmo para sua região e 

pela facilidade de acesso aos entrevistados, já seus fornecedores foram escolhidos pela possibilidade 

de acesso aos entrevistados e por trabalharem com o supermercado por um longo período de tempo, 

o que possibilita aos mesmos conhecerem seu cliente. 

Quanto a sua abordagem, este estudo possui características qualitativas, visando o 

entendimento do fenômeno por meio de descrições, interpretações, comparações e análises dos 

dados sobre o problema de pesquisa, já a sua natureza se classifica como descritiva (Gil, 2010; 

Yin, 2015). Para a condução deste estudo, elaborou-se um protocolo, o qual proporcionou 

desenvolver a pesquisa com maior segurança e controle sobre: (a) objetivos da pesquisa; (b) 

caracterização da unidade de análise; (c) dados dos entrevistados; (d) procedimentos de pré-teste; 

(e) roteiro de entrevistas; (f) procedimentos de análise documental; (g) observações in loco; (h) 

plano de análise de dados (Yin, 2015). 

Após a elaboração do protocolo foi realizado um pré-teste em um supermercado, neste 

se entrevistou o gestor. Também no pré-teste realizou-se uma entrevista com um gerente de 

vendas de uma empresa de produtos lácteos. O pré-teste contribuiu na elaboração do roteiro 

final de maneira que: algumas questões foram modificadas para melhor compreensão do 

entrevistado, a quantidade total de questões foi diminuída, haja vista que algumas foram 

respondidas no decorrer da própria entrevista, sem a necessidade de serem explicitadas. Além 

disso, removeu-se o critério de avaliação estilo de gestão, pois durante o pré-teste o mesmo 

foi tratado junto com o critério colaboração entre fornecedor e comprador. 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados por meio das técnicas de 

entrevistas, análise documental e observações in loco, com vistas a obterem-se múltiplas 

fontes de evidência, fator necessário para a realização de um bom estudo de caso (Yin, 2015; 

Gil, 2010). A realização das entrevistas ocorreu por meio de um roteiro semiestruturado, 

constituído de 25 blocos de perguntas. Os critérios de avaliação de desempenho analisados 

são os apresentados na Tabela 1, cujos autores serviram como base teórica para a elaboração 

do roteiro das entrevistas. 

A realização das entrevistas ocorreu em dois momentos, primeiramente junto ao 

supermercado, a fim de conhecer como é realizada a avaliação do desempenho dos 

fornecedores. Em um segundo momento foram realizadas as entrevistas junto aos 

fornecedores, com a intenção de se descobrir por quais critérios eles acreditavam ser 

avaliados durante o fornecimento do supermercado em estudo. A partir destes dois momentos, 

foram obtidas respostas quanto à percepção dos fornecedores sobre como estes são avaliados 

durante o fornecimento, e não como a empresa fornecedora realiza a análise de desempenho. 

A aplicação das entrevistas ocorreu nas próprias empresas, no mês de novembro de 2016. 

Os entrevistados, no caso do supermercado, foram escolhidos em função do 

conhecimento que possuem sobre a empresa e por participarem ativamente das decisões 

relacionadas à avaliação de desempenho de fornecedores. Já os entrevistados das empresas 

fornecedoras, tiveram a escolha balizada por sua atuação ativa junto ao supermercado. As 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para a análise dos resultados. 

Inicialmente, os participantes foram contatados, via telefone ou e-mail, e convidados a 



 

 

participar do presente estudo. As entrevistas tiveram duração de 31 a 40 minutos. A seguir, 

apresenta-se o Quadro 2 com as informações dos entrevistados. 
 

 

 

Quadro 2: Entrevistados 

Organização Entrevistado 
Tempo de 

fornecimento 
Cargo 

Tempo na 

função 
Formação  

Comprador 

(supermercado) 

Entrevistado 1 

(C1) 
- 

Diretor / Gerente 

de compras 
15 anos Contador 

Comprador 

(supermercado) 

Entrevistado 2 

(C2) 
- 

Gerente 

financeiro / fiscal 
6 anos Contador 

Fornecedor 1 

(distribuidora de 

bebidas) 

Entrevistado 3 

(F1) 
8 anos Gerente comercial 3 anos 

Engenheiro 

ambiental 

Fornecedor 2 (indústria 

alimentícia) 

Entrevistado 4 

(F2) 
19 anos 

Gerente de 

vendas 
19 anos Administrador 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Visando proporcionar maior confiabilidade à pesquisa, buscaram-se outras 

evidências, sendo utilizados e-mails e relatórios internos da empresa que continham 

informações sobre acompanhamento de pedidos e negociações com fornecedores, tais 

documentos e relatórios foram obtidos juntos a C1. Também foi realizada observação no 

supermercado em que se realizou a pesquisa: C2 demonstrou como ocorrem os processos 

relacionados ao recebimento e conferência de mercadorias. 

Para a análise de evidências as entrevistas foram transcritas para melhor compreensão, 

sendo, na sequência, comparadas com as demais fontes de dados, com o objetivo de descrever 

as características relevantes dentro do contexto desta pesquisa. Os dados coletados foram 

analisados mediante categorias, de forma qualitativa e comparativa entre as respostas obtidas 

pelos entrevistados, realizando análise interna entre os achados como também a análise 

externa com os achados da literatura relacionados ao tema. 

Durante o processo de realização da pesquisa algumas limitações podem ocorrer, 

como divergências no momento das interpretações. Outra possível limitação está no sentido 

de que em função da estratégia da pesquisa ser um estudo de caso, seus resultados não podem 

ser generalizados empiricamente, restringindo-se apenas ao caso de estudo. No entanto, este 

estudo pode ser usado como parâmetro em futuros estudos de forma comparativa (Yin, 2015). 

 

4 - ANÁLISE E DISCUSSÕES 

O setor de supermercados brasileiros apresentou um faturamento de R$ 315,8 bilhões 

em 2015, representando 5,4% do PIB nacional. O setor encerrou o ano de 2015 com 84,5 mil 

lojas e 1,847 milhão de funcionários diretos (ABRAS, 2016). A Empresa 1 avaliada neste 

estudo é um supermercado que tem 53 anos de existência, conta hoje, com aproximadamente 

80 funcionários e é estabelecida no estado do Rio Grande do Sul. 

A Tabela 2 mostra o resultado da avaliação dos critérios para seleção de fornecedores 

considerados pelo comprador e a sua respectiva significância sob uma base 100. Também são 

apresentados por quais critérios os fornecedores acreditam serem avaliados com relação ao 

comprador, os valores postos sob uma base 100 e às diferenças entre os critérios efetivamente 

avaliados pelo comprador e a percepção dos fornecedores. Os pesos foram obtidos durante a 

realização das entrevistas, ao final dos comentários sobre cada critério, solicitou-se aos 

respondentes que atribuíssem um peso de 0 a 100 para a importância do respectivo critério. 

Apenas ao C2 não foi solicitado pesos aos critérios, pois o mesmo não trabalha diretamente 



 

 

no setor de compras do supermercado, assim sendo, sua entrevista foi utilizada para triangular 

as informações obtidas junto a C1. 

 



 

 

Tabela 2: Critérios utilizados na avaliação de desempenho  

Critério 

Comprador Fornecedor 1 Fornecedor 2 

Pesos 
Base 

100 
Pesos 

Diferença 

pesos 

Base 

100 

Diferença 

base 100 

Diferença 

relativa 

base 100 

Pesos 
Diferença 

pesos 

Base 

100 

Diferença 

base 100 

Diferença 

relativa 

base 100 

Conformidade 100 8,73% 100 0 8,16% 0,57% 6,53% 100 0 5,41% 3,32% 38,03% 

Impressão causada pelo produto 100 8,73% 70 30 5,71% 3,02% 34,59% 100 0 5,41% 3,32% 38,03% 

Qualidade do produto 100 8,73% 65 35 5,31% 3,42% 39,18% 100 0 5,41% 3,32% 38,03% 

Garantias 95 8,34% 80 15 6,53% 1,81% 21,70% 100 -5 5,41% 2,93% 35,13% 

Reputação e posição no mercado 80 6,99% 60 20 4,90% 2,09% 29,90% 100 -20 5,41% 1,58% 22,60% 

Coerência com a estratégia 80 6,98% 0 80 0,00% 6,98% 100,00% 100 -20 5,41% 1,57% 22,49% 

Prestação de assistência técnica pós-venda 80 6,98% 80 0 6,53% 0,45% 6,45% 70 10 3,78% 3,20% 45,85% 

Inovação / Tecnologia 80 6,98% 30 50 2,45% 4,53% 64,90% 60 20 3,23% 3,75% 53,72% 

Capacidade técnica 70 6,11% 80 -10 6,53% -0,42% 6,87% 100 -30 5,41% 0,70% 11,46% 

Custo global do produto 70 6,11% 70 0 5,71% 0,40% 6,55% 100 -30 5,41% 0,70% 11,46% 

Desejo de negócio 70 6,11% 0 70 0,00% 6,11% 100,00% 100 -30 5,41% 0,70% 11,46% 

Facilidade de comunicação 70 6,11% 70 0 5,71% 0,40% 6,55% 80 -10 4,32% 1,79% 29,30% 

Colaboração entre fornecedor e comprador 60 5,24% 85 -25 6,93% -1,69% 32,25% 80 -20 4,32% 0,92% 17,56% 

Tempo de entrega 50 4,37% 40 10 3,27% 1,10% 25,17% 80 -30 4,32% 0,05% 1,14% 

Confiabilidade das entregas 20 1,75% 80 -60 6,53% -4,78% 273,14% 100 -80 5,41% -3,66% -209,14% 

Flexibilidade 10 0,87% 90 -80 7,35% -6,48% 744,83% 100 -90 5,41% -4,54% -521,84% 

Histórico de desempenho 10 0,87% 95 -85 7,76% -6,89% 791,95% 80 -70 4,32% -3,45% -396,55% 

Responsabilidade ambiental 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%  -  80 -80 4,32% -4,32%  -  

Quantidade de negócios anteriores 0 0,00% 60 -60 4,90% -4,90%  - 70 -70 3,78% -3,78%  - 

Situação Financeira 0 0,00% 30 -30 2,45% -2,45%  -  50 -50 2,70% -2,70%  -  

Instalações e capacidade de produção 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%  - 50 -50 2,70% -2,70%  - 

Necessidade de treinamento para utilização do produto 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%  - 50 -50 2,70% -2,70%  - 

Base de clientes 0 0,00% 40 -40 3,27% -3,27%  - 0 0 0,00% 0,00%  - 

Localização geográfica 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%  - 0 0 0,00% 0,00%  - 

Terceirização total ou parcial do processo 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%  - 0 0 0,00% 0,00%  - 

Média Absoluta 45,80 4,00% 49,00 28,00 4,00% 2,47% 91,62% 74,00 30,60 4,00% 2,23% 60,15% 

Fonte: Dados da Pesquisa 



 

 

Dentre os principais critérios considerados pelo comprador, está a qualidade do 

produto. Este fator fica em consonância com a literatura, sendo considerado um dos 

indicadores de maior representatividade em estudos como os de Liu et al. (2000) e Chan e 

Kumar (2007). Além disso, é o fator utilizado com maior frequência nos estudos que propõe 

modelos de avaliação de fornecedores listados na Tabela 1. Além desse, o atributo 

conformidade também recebe nota 100. 

Já a impressão causada pelo produto é avaliada nos trabalhos de Aji e Hariga (2013) 

e Liu et al. (2000), nos quais recebeu importância média. Porém, este também recebe nota 100 

do comprador, o C1 faz a seguinte avaliação deste atributo do produto: “quanto melhor a 

impressão causada, maior a rotatividade, isso é muito importante, pois quanto mais 

rotatividade, mais lucratividade”. Dessa maneira, observa-se um distanciamento do que 

propõe a literatura com o caso em estudo. 

O critério garantias recebeu nota 95 por parte do comprador, se apresentando significante 

no momento da seleção de fornecedores. Neste quesito, o C1 demonstrou grande preocupação, em 

especial com alimentos: “[...] nós trabalhamos com alimentos, se der qualquer problema aqui 

dentro nós somos os corresponsáveis [...]”. A relevância deste fator pode ser observada também 

pela visita in loco, na qual foi possível constatar a realização de procedimentos padrões durante a 

entrega de pedidos com mercadorias perecíveis. Em seu trabalho Liu et al. (2000) também 

constatam o indicador garantias como de extrema importância. Nota-se, então, proximidade entre 

o que prescreve a literatura e o que é realizado pelo comprador. 

Além desses, ganham destaque na avaliação do fornecedor os critérios 

inovação/tecnologia, reputação e posição no mercado, prestação de assistência técnica 

pós-venda e coerência com a estratégia. Durante as entrevistas foram encontradas 

evidências de que a empresa possui um posicionamento estratégico de diferenciação e procura 

fornecedores que possam dar suporte a este conforme comenta C1: “[...] a nossa estratégia 

aqui é qualidade e atender bem, então nós procuramos fornecedores que possibilitem isso 

[...]”. Em relação a este critério, a empresa se apresenta em consonância com a literatura, uma 

vez que, conforme Diehl (2009), a coerência com a estratégia da organização é um fator 

relevante no momento da seleção de fornecedores. 

De forma geral, sobre a entrevista, o C1 observou que nos últimos anos tem diminuído 

a quantidade de fornecedores com os quais trabalha, pois, desta forma, seu trabalho torna-se 

mais fácil e tem sido possível desenvolver um relacionamento contínuo e benéfico para 

ambos. Tais observações ficam em concordância com o sugerido nos estudos de Choi e 

Hartley (1996) e de Shin et al. (2000). Este fator também pode ser triangulado por meio de 

um comentário do C2: “[...]as empresas aqui são nossos fornecedores há 20 anos, nós 

normalmente compramos das mesmas empresas [...]. 

 

4.1 – Análise Comprador - Fornecedor 1 

O Fornecedor 1, avaliado neste estudo, é uma distribuidora de bebidas e fornecedora 

do Comprador. A F1 questionou-se por quais critérios ele acreditava ser avaliado e quais os 

pesos destes para a sua seleção. Com a aplicação da entrevista, observou-se que o critério que 

apresentou maior nível de assimetria informacional foi o histórico de desempenho, neste o 

Comprador atribuiu 10 pontos de valor; já o Fornecedor 1 atribuiu 95 pontos. F1 explica a 

nota exemplificando: “[...] no final do ano de 2013, no natal, e no ano novo, foi 

disponibilizado dois funcionários para ficar repondo mercadorias para eles, então creio que 

eles levem muito essas coisas em consideração [...]”. 

Fato que pode explicar a existência da assimetria neste atributo é que o exemplo citado 

por F1 possa ter sido considerado dentro de outro critério que não seja o histórico de 

desempenho, visto que o mesmo pode ser avaliado no tópico colaboração entre fornecedor e 



 

 

comprador. Ao que tange a literatura sobre este aspecto, tem-se coerência entre a avaliação 

feita pelo Comprador e o estudo de Chan e Kumar (2007), visto que neste o histórico de 

desempenho apresentou peso próximo a 1% sobre a pontuação total na seleção de 

fornecedores igualmente a nota atribuída pelo C1.  

O fator flexibilidade apresentou significativa assimetria informacional, de forma que a 

diferença entro o peso atribuído pelo Comprador e o Fornecedor 1 foi de 80 pontos. Na 

flexibilidade, o Fornecedor 1 considerou ser avaliado com mais atenção do que de fato é pelo 

Comprador, justificando a nota de acordo com uma conversa que teve com o C1: “[...] uma 

vez eu conversei com o C1 e ele falou é muito bom ser atendido por você, porque se precisou 

de alguma coisinha, você já tem ali, você já resolve [...]”. 

Ao que se refere à literatura, observa-se uma concordância por parte do 

Comprador, de maneira que o atributo flexibilidade não apresentou relevância 

significativa em relação a outros, determinando apenas 0,87% da composição da nota do 

fornecedor, similar ao estudo de Kirytopoulos et al. (2008), no qual foi o critério com 

menor importância, possuindo significância próxima a 5%. 

A coerência com a estratégia foi subvalorizada pelo F1 em 80 pontos. Observou-se 

um desconhecimento do posicionamento estratégico do comprador por parte do F1, o que é 

evidenciado pela maior nota atribuída ao critério custo global do produto (proxy para o 

posicionamento de liderança em custos) do que ao critério qualidade (proxy para o 

posicionamento de diferenciação). A nota atribuída ao indicador coerência com a estratégia 

por parte do comprador se apresenta em consonância com o exposto por Diehl (2009) que 

considera este um aspecto importante durante a seleção de fornecedores. 

Cabe ressaltar que o acompanhamento de critérios considerados mais importantes pelo 

Comprador podem auxiliar o Fornecedor 1, bem como o Comprador, ou seja, a comunicação 

entre o principal e agente, visando minimizar a assimetria informacional, pode melhorar o 

desempenho financeiro e aumentar o valor de ambas as organizações conforme exposto por 

Solomon e Solomon (2006). Tal fato pode ocorrer por meio da aquisição de produtos que 

suportem o posicionamento estratégico do Comprador, assim como pelo aumento de 

fornecimento ou fidelização por parte do Fornecedor 1. 

O critério desejo de negócio se apresentou com significativa assimetria informacional, 

pois foi subavaliado pelo Fornecedor 1, recebendo 70 pontos a menos do que na avaliação efetiva 

realizada pelo Comprador. F1 justificou o peso atribuída a esse fator: “[...] tem vezes que nós 

fizemos o pedido até por conta, nem fizemos negociação nem nada, a gente acaba repondo o que 

está faltando [...]”. Já C1 explana que durante a negociação, este fator é relevante, pois quando o 

vendedor está determinado em fechar o negócio é possível realizar mais exigências do mesmo. O 

desejo de negócio foi considerado, na literatura pesquisada, apenas no trabalho de Liu et al. 

(2000). Contudo a justificativa utilizada pelos autores é a mesma, na medida em que tal fato deve 

ser considerado por possibilitar ao comprador exercer poder sobre o vendedor. 

Com relação aos tópicos confiabilidade das entregas e quantidade de negócios 

anteriores, F1 acredita ser mais avaliado do que de fato é, supervalorizando esses dois 

critérios em 60 pontos a mais que o peso atribuído pelo Comprador. Foi possível observar 

coerência com a literatura, por parte do Comprador, com relação ao critério confiabilidade das 

entregas, o qual foi considerado pouco relevante em relação aos demais tópicos igualmente ao 

estudo de Kirytopoulos et al. (2008). C1 justificou a baixa importância neste quesito em 

função de serem poucas as empresas que possuem uma entrega considerada confiável, de 

forma que a empresa já trabalha com estoques suficientes para suportar esta situação. 

Quanto ao critério inovação/tecnologia, F1 possui a percepção de que o mesmo tenha um 

peso 30, enquanto o C1 atribuiu peso 80 a este fator. Nota-se uma diferença de 50 pontos: a 

relevância atribuída ao item pode ser triangulada pelo C2, conforme o mesmo destaca: antes de se 



 

 

fechar um contrato os fornecedores apresentam seus produtos a C1; é neste momento que esta 

análise ocorre. Ao se comparar este indicador com a literatura observou-se uma distância entre os 

resultados obtidos junto ao Comprador, visto que no estudo avaliado o atributo 

inovação/tecnologia apresentou significativa relevância, representando 6,98% do peso atribuído à 

seleção de fornecedores, enquanto no trabalho de Chan e Kumar (2007) este foi um critério 

secundário na indústria avaliada, com significância aproximada de 2% sobre o peso total 

atribuída. Tal fato pode ser explicado, pela diferença de setores de atuação (comércio versus 

indústria). Setores diferentes podem ser mais ou menos demandantes de inovação/ tecnologia 

Além dos citados anteriormente durante a entrevista, constataram-se que outros 

critérios também apresentaram assimetria quanto à relevância que possuem, todavia com 

menor intensidade, todos com diferenças inferiores a 50 pontos no peso atribuido. Neste caso 

os fatores base de clientes, situação financeira, colaboração entre fornecedor em comprador e 

capacidade técnica apresentaram assimetria na relevância atribuída ao mesmo. Eis que F1 

acredita que, em sua avaliação, C1 atribui maior peso do que o ocorrido. Já os indicadores 

qualidade do produto, impressão causada pelo produto, reputação e posição no mercado, 

garantias e tempo de entrega são subavaliados na percepção de F1. 

Os atributos responsabilidade ambiental, instalações e capacidade de produção, 

necessidade de treinamento para utilização do produto, custo global do produto, facilidade de 

comunicação, conformidade, localização geográfica, terceirização total ou parcial do processo 

e prestação de assistência técnica pós-venda não apresentaram assimetria quanto ao peso 

atribuído durante a seleção de fornecedores, na medida em que o peso atribuído por C1 e a 

percepção de relevância destacada pelo F 1 foram as mesmas. 

 

4.2 – Análise Comprador - Fornecedor 2 

O Fornecedor 2 avaliado neste estudo é uma indústria de alimentos. O F2 foi 

questionado por quais critérios ele acreditava ser avaliado e qual o peso deste para a sua 

seleção. O critério que apresentou maior nível de assimetria foi à flexibilidade, quanto a este. 

F2 acredita ser muito relevante na seleção de fornecedores, de forma que atribuiu peso 100 ao 

fator, conforme explana: “Isso é muito relevante, porque, às vezes, eles não gostam de receber 

mercadoria numa sexta feira pois é um dia com bastante fluxo”. Entretanto, C1 alocou apenas 

10 pontos a este quesito, havendo uma diferença de 90 pontos entre os pesos atribuídos. 

Neste tópico, foi possível observar uma situação similar a apresentada entre o 

Comprador e o Fornecedor 1, ao que se refere a literatura, como já exposto anteriormente a 

avaliação feita por C1 se apresenta coerente com os resultados encontrado no estudo de 

Kirytopoulos et al. (2008), na medida em que em ambos os casos a flexibilidade não foi 

considerado um fator significativo em relação aos demais para a seleção de fornecedores. 

Os critérios confiabilidade das entregas e responsabilidade ambiental apresentaram 

uma diferença de 80 pontos, sendo que para ambos F2 atribuiu pesos superiores aos 

considerados pelo Comprador. Ao que tange à literatura, a confiabilidade das entregas 

apresentou resultado semelhante ao encontrado no estudo de Kirytopoulos et al. (2008). 

Quanto à responsabilidade ambiental, F2 demonstrou preocupação, conforme comenta: “[...] 

esse é um problema de todo mundo, tá todo mundo vendo e respeitando hoje [...]”. No 

entanto, ao ser questionado se foi solicitado apresentar algum tipo de relatório a respeito deste 

fator durante a fase de seleção de fornecedores, respondeu negativamente, o que triangula o 

peso 0 atribuído a este fator pelo Comprador. 

Os fatores histórico de desempenho e quantidade de negócios anteriores também 

apresentaram assimetria em sua avaliação, ambos foram supervalorizados por F2, recebendo 

70 pontos a mais em cada um se relacionados ao valor atribuído pelo Comprador. Com 

relação ao histórico de desempenho. F2 citou exemplo similar ao encontrado no Fornecedor 1: 



 

 

“[...] aquele produto mais barato que o atacado vende, não garante entrega [...]”, por tal, se 

reforça que o atributo histórico de desempenho possa ser considerado em outro fator por parte 

do Comprador. No trabalho de Chan e Kumar (2007), o histórico de desempenho também foi 

considerado um fator com pouca representatividade, sendo possível visualizar consonância 

entre os achados da literatura e o praticado pelo Comprador. 

A assimetria também foi observada no tópico situação financeira, este foi 

superavaliado por F2, porém não é tão relevante para a seleção dos fornecedores do 

Comprador. F2 acredita que este tópico seja relevante nas avaliações, pois uma empresa com 

situação financeira desfavorável não pode garantir continuidade no negócio: “[...]ele não vai 

ter aquela garantia de que vai ter aquele produto sempre [...]”. Neste tópico, foi possível 

verificar diferenças com relação a resultados anteriores, pois para o Comprador não 

apresentou importância, com representatividade de 0% para a seleção de fornecedores, 

enquanto que no trabalho de Liu et al. (2000) foi considerado, um fator com importância 

considerável contendo um peso de 4,71% na seleção de fornecedores. 

O item instalações e capacidade de produção também apresentou assimetria; o 

Fornecedor 2 atribuiu 50 pontos a mais do que o Comprador. Ao ser questionado se ocorreu 

algum tipo de visita ou solicitação de documento relacionado às instalações, F2 afirmou que 

não, o que condiz com a importância atribuída pelo Comprador. Todavia, em sua percepção, a 

empresa não solicitou estas informações em função da marca com que ele trabalha ser bastante 

conhecida, sendo que com relação a outras menores poderiam ser solicitadas. 

A necessidade de treinamento para utilização do produto teve assimetria da 

informação, também foram supervalorizados em 50 pontos pelo Fornecedor 2. Ao que tange a 

literatura analisada, este indicador foi considerado apenas nos trabalhos de Ensslin et al. 

(2013) e Liu et al. (2000), tendo importância média. C1 explanou o fato desse fator não ser 

considerado em função das poucas vezes em que é necessário e também pelo fato de que, 

quando necessário o mesmo não ser cobrado. 

Os indicadores capacidade técnica, custo global do produto, tempo de entrega, desejo 

de negócio, colaboração entre fornecedor e comprador, reputação e posição no mercado, 

coerência com a estratégia, facilidade de comunicação e garantias também apresentaram 

assimetria em sua avaliação, sendo superavaliados por F2. Estes itens apresentaram menos 

assimetria, sendo a diferença atribuída nos pesos em 30 pontos ou menos. Os itens prestação 

de assistência técnica pós-venda e inovação/tecnologia foram os únicos itens subvalorizados 

pelo Fornecedor 2, sendo que ambos também apresentaram pouca assimetria, na medida em 

que a diferença atribuída entre os pesos foi de 10 e 20 pontos. 

Os indicadores base de clientes, conformidade, localização geográfica, terceirização 

total ou parcial do processo, impressão causada pelo produto e qualidade do produto não 

apresentaram assimetria, sendo que não ocorreu diferença entre os pesos atribuídos nestes 

tópicos. Foi possível observar que F2 acredita ser mais avaliado do que de fato é em sua 

seleção, dado que em 17 dos itens considerados, o mesmo atribuiu pesos superiores aos 

considerados pelo Comprador. Tal fato demonstra a existência de assimetria informacional; 

neste sentido, F2, por acreditar ser avaliado por muitos critérios, pode não acompanhar os 

indicadores pelos quais realmente é avaliado com a intensidade esperada por C1. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo propor uma matriz de diferenças de percepção na 

avaliação de desempenho de fornecedores e testá-la empiricamente. A matriz compreendeu 25 

fatores passíveis de avaliação durante a seleção de fornecedores. A escolha destes indicadores 

foi realizada a partir de uma revisão da literatura, constatando-se que estes critérios são 



 

 

utilizados em estudos anteriores. A escolha da empresa decorreu da representatividade do 

comprador para sua região, além de sua relevância econômica e social. 

Foi possível identificar a existência de assimetria na maioria dos fatores analisados. Os 

indicadores que apresentaram maiores níveis de assimetria nos dois fornecedores estudados, foram: 

histórico de desempenho, flexibilidade, confiabilidade de entregas e quantidade de negócios 

anteriores, sendo todos mais valorizados pelos fornecedores do que pelo comprador. Já os 

indicadores conformidade, localização geográfica e terceirização total ou parcial do processo não 

apresentaram assimetria quanto a sua relevância no momento da seleção de fornecedores. Também 

se verificou que, assim como prescreve a literatura, a empresa analisada passou por um processo de 

diminuição do número total de fornecedores e melhoria nas características dos mesmos. 

Com a elaboração da ferramenta proposta foi possível identificar a assimetria 

informacional. Tal compreensão pode ser utilizada para reduzir os conflitos entre 

compradores e fornecedores. Evidência deste fato é o interesse demonstrado pelo Fornecedor 

1 em obter acesso aos resultados da pesquisa após a sua realização. Segundo o mesmo, tais 

informações podem ajudar a melhorar o atendimento do comprador. A gestão da informação 

entre principal e agente e a diminuição da assimetria informacional pode auxiliar ambos 

(compradores e fornecedores) a obterem melhores resultados.  

Com base nas evidências apresentadas, observou-se, no caso estudado ao que 

pressupõe a Teoria de Agência quanto à assimetria entre principal e agente, houve 

confirmação da mesma, corroborando o prescrito na literatura. Dessa forma, a utilização da 

ferramenta proposta demonstrou-se capaz de identificar este fato. Quanto às limitações deste 

estudo pode-se apontar a sua validade somente para a realidade da empresa analisada, 

prejudicando a generalização empírica dos resultados. Diante disso, sugere-se o 

desenvolvimento de estudos que apliquem a ferramenta desenvolvida em amostras mais 

amplas e em diferentes setores, por meio de pesquisas quantitativas. Trabalhos quantitativos 

poderão trazer subsídios que validem, rejeitem ou auxiliem a compreender os resultados de 

pesquisas como esta. 
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