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RESUMO 

 

Devido à intensa competitividade entre as empresas, tem se tornado cada vez mais 

necessário que as mesmas estabeleçam relações de parceria com seus fornecedores. 

Contudo, em vista dos múltiplos critérios de avaliação, número elevado de fornecedores 

e nossa capacidade limitada de compará-los simultaneamente, faz-se necessário o uso de 

ferramentas multicritério para que a avaliação dos fornecedores seja mais eficiente. 

Através de um estudo de caso será apresentada a implantação da ferramenta de 

auxílio multicritério à decisão denominada de Processo Analítico Hierárquico, o AHP, 

em uma empresa de e-commerce de artigos de moda íntima, com o intuito de auxiliar a 

empresa na avaliação de seus fornecedores. O AHP, desenvolvido por Thomas L. Saaty, 

é uma ferramenta de apoio à decisão utilizada para auxiliar na determinação da 

importância relativa de um conjunto de dados. Por meio da construção de uma árvore 

hierárquica dividida em objetivo, critérios, subcritérios e alternativas, foram realizadas 

comparações paritárias que resultaram em uma hierarquização dos fornecedores da 

organização. 

A hierarquia obtida foi de grande valia para as futuras compras da empresa, visto 

que servirá de apoio para priorização dos fornecedores de acordo com os critérios 

estabelecidos pela mesma.  

Palavras-chave: Multicritério; Auxílio Multicritério à decisão; e-commerce; AHP; 

Comparações paritárias. 
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ABSTRACT 

 

Given the intense market competition, it has become necessary for enterprises to 

stablish partnership relations with their suppliers. However, in view of multiple 

evaluation criteria, large number of suppliers, and our limited ability to compare them 

simultaneously, it is required the use of multi-criteria tools for the supplier evaluation to 

be more efficient. 

A case of study will be presented to portrait the implementation of multi-criteria 

decision support tool named Analytic Hierarchy Process, the AHP, in an e-commerce of 

intimate fashion items, in order to assist the company in evaluating its suppliers. The 

AHP, developed by Thomas L. Saaty, is a decision support tool used to help determine 

the relative importance of a set of data. By means of building a split hierarchical tree in 

goal, criteria, sub-criteria and alternatives, pairwise comparisons were accomplished and 

resulted in the hierarchy of the company’s suppliers.  

The obtained hierarchy was of great value for the company’s future purchases, 

and will serve as support for suppliers’ prioritization according to the criteria established 

by it.    

Keywords: Multi-criteria; Multi-criteria decision support; e-commerce; AHP; Pairwise 

comparisons. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização Do Tema 

 

A cidade de Nova Friburgo é conhecida como polo de moda íntima do Estado do 

Rio de Janeiro, aonde estão concentradas cerca de 80% das confecções de roupas íntimas 

do Estado. De acordo com Granda (2015), o polo de Friburgo é responsável por 25% da 

produção Nacional de lingerie e conta com 1.324 confecções, sendo em sua maioria, 

empresas de médio e pequeno porte que empregam entre 24 mil e 26 mil pessoas. 

Após as fortes chuvas que atingiram a região Serrana do Estado do Rio de Janeiro 

no ano de 2011, as empresas do setor enfrentaram grandes dificuldades, o que as levou a 

buscar diversificar seus canais de vendas, e com isso algumas empresas começaram a 

procurar alternativas no comércio eletrônico, também conhecido por e-commerce. 

Segundo a Dialoog Comunicação (2014), o primeiro site de vendas de lingerie da cidade 

de Nova Friburgo foi criado no ano de 2012, e alcançou ótimos resultados. Isso fez com 

que as demais empresas do setor também buscassem seu espaço no mundo digital.  

O mercado online, segundo Lima (2014), tem atraído cada vez mais à atenção dos 

mais diversos segmentos, pois os comerciantes têm enxergado o e-commerce como porta 

do sucesso para o mercado nacional e até mesmo o mercado internacional. O comércio 

eletrônico de artigos de moda íntima surgiu de forma a combater um modelo de negócio 

bastante consolidado neste ramo, o modelo de consignação, também muito utilizado na 

venda de cosméticos e semi joias. 

No modelo de consignação o público alvo são os consumidores finais, e o canal 

de vendas são as revendedoras. Cada revendedora é ligada ao centro de distribuição 

através de funcionários dos depósitos, conhecidos como sacoleiros. Esses sacoleiros são 

responsáveis por distribuir kits pré-montados de lingeries para a sua carteira de 

revendedoras e também são responsáveis por acompanhar as suas vendas, recolher 

mercadorias não vendidas e recolher o pagamento. Tanto o sacoleiro como a revendedora 

são remunerados através de sistemas de comissão. Neste caso, o preço de venda do 

produto ao consumidor final é determinado pelo centro de distribuição. A Figura 1 

exemplifica esta cadeia. 

 



11 
 

 
Figura 1: Sistema de Consignação 

Fonte: Próprio autor 

 

O sistema de consignação possui um ponto favorável, pois nesse modelo de 

negócio, as revendedoras não precisam fazer nenhum tipo de investimento de capital. 

Todo o investimento é realizado pelo centro de distribuição.   

As vendas de lingerie no atacado online têm como público alvo as revendedoras, 

porém o comércio eletrônico não trabalha com o sistema de consignação. Assim, no 

sistema de vendas online, as revendedoras precisam fazer um investimento para a 

aquisição de suas peças para revenda. Contudo, tal modelo também apresenta suas 

vantagens, visto que a empresa chega ao seu público alvo sem intermediadores. Esse 

modelo possibilita maiores margens de lucro tanto para a empresa quanto para as 

revendedoras, que passam a decidir qual o preço de venda para o consumidor final. A 

Figura 2 exemplifica esta cadeia. 

 

 
Figura 2: Sistema de venda online 

Fonte: Próprio autor 

 

Entretanto, segundo Dialoog Comunicações (2014) as empresas do setor 

enfrentam grandes dificuldades no que diz respeito ao mix de estoque necessário para 

viabilidade do e-commerce, uma vez que a abrangência das vendas online é muito maior 

do que o modelo porta a porta. Para garantir a variedade de produtos exigidas pelos 

clientes, as empresas virtuais funcionam como um grande centro de distribuição 

comercializando produtos de diversas fábricas da região. 

Atualmente, com a intensa competitividade entre as empresas, é imprescindível 

que as organizações trabalhem em cooperação com seus fornecedores. Neste cenário, a 

avaliação e seleção dos fornecedores se torna uma das atividades mais importantes para 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos da empresa. Com isso, a construção de relações 
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próximas e de longo prazo com os fornecedores passam a fazer parte dos objetivos 

estratégicos da organização e são fatores de sucesso da cadeia de suprimentos (YAYLA; 

YILDIZ; ÖZBEK, 2012). 

Para Ho, Xu e Dey (2010) a tendência é que cada vez mais as empresas passem a 

estabelecer relações de parceria de longo prazo com seus fornecedores e, com isso, 

construa uma cadeia de suprimentos com o uso de poucos e confiáveis fornecedores. 

Portanto, faz necessário que as empresas realizem um processo de avaliação e 

seleção de seus fornecedores, que de acordo com Ferreira e Santi (2012) é um dos 

problemas mais clássicos da Análise de Decisão Multicritério.  

A seleção de fornecedores, segundo Saen (2007) apud Gonçalo e Alencar (2011), 

consiste em um processo onde os potenciais fornecedores são avaliados e escolhidos para 

que venham fazer parte da cadeia de suprimentos da empresa. Seu principal objetivo é 

identificar quais são os fornecedores capazes de atender de maneira satisfatória, e a um 

custo aceitável, às expectativas da empresa. A seleção consiste em uma ampla 

comparação entre os potenciais fornecedores, tomando por base um conjunto de critérios 

qualitativos e/ou quantitativos e medidas que devem ser desenvolvidos, de acordo com as 

necessidades da empresa, de forma a serem aplicáveis a todos fornecedores 

(KAHRAMAN; CEBECI; ULUKAN, 2003; PITCHIPOO; VENKUMAR; 

RAJAKARUNAKARAN, 2012). 

Para Yayla, Yildiz e Özbek (2012), devido à multiplicidade de critérios e nossa 

limitação cognitiva para avalia-los simultaneamente, é necessário que a empresa procure 

empregar um método de classificação multicritério que seja capaz de retornar 

eficientemente qual/quais os fornecedores que devem compor a sua cadeia de 

suprimentos.  

Na literatura existem diferentes ferramentas de auxílio multicritério a decisão que, 

segundo Costa (2006) apud Pinto (2013), foram popularmente divididas entre a Escola 

Francesa, com destaque para o trabalho desenvolvido por Bernard Roy com as 

metodologias ELECTRE, e a Escola Americana de apoio à decisão, famosa pelo trabalho 

de Thomas L. Saaty com o desenvolvimento do Processo Analítico Hierárquico (AHP). 

Através de uma revisão bibliográfica conduzida por Ho, Xu e Dey (2010) 

explorando 78 artigos, entre os anos 2000 e 2008, que tratam sobre seleção e avaliação 
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de fornecedores, os autores observaram que o método AHP está entre os métodos mais 

utilizados na literatura. Além disso, Subramanian e Ramanathan (2012) conduziram uma 

extensa pesquisa sobre as aplicações do AHP, analisando 291 artigos publicados entre 

1990 e 2009 e constataram grande abrangência em suas aplicações, sendo utilizados desde 

soluções de problemas no setor manufatureiro até avaliação de softwares para 

microcomputadores. 

Neste projeto será utilizado o AHP, visto que esta é uma metodologia amplamente 

difundida e bastante utilizada no apoio à tomada de decisão.    

  

1.2. Objetivos Da Pesquisa 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do projeto é propor uma ferramenta baseada em auxílio 

multicritério à decisão visando a hierarquização dos fornecedores de uma empresa de 

comércio eletrônico de artigos de moda íntima através da aplicação do AHP, de forma a 

melhorar o grau de satisfação de seus clientes e aumentar sua competitividade no 

mercado. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

A fim de se alcançar o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Estudar a fundamentação teórica referente às metodologias de auxílio 

multicritério de decisão; 

 Analisar os principais parâmetros de análise das metodologias estudadas; 

 Escolher a metodologia mais adequada para o estudo de caso; 
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1.3. Delimitações da Pesquisa 

 

Como visto na seção anterior, o principal propósito deste Projeto Final de Curso 

(PFC) é auxiliar uma empresa no ramo de e-commerce de lingerie da cidade de Nova 

Friburgo a selecionar corretamente os seus fornecedores e, portanto, são definidas 

algumas limitações para este trabalho. 

Por se tratar de uma empresa nova e com pouco tempo de atuação, o portfólio de 

fornecedores da organização é um pouco restrito, limitando a pesquisa no que diz respeito 

à quantidade de fornecedores a serem analisados. 

Além disso, o trabalho trata de um estudo de caso específico, limitando a sua 

aplicação em outras empresas e áreas de atuação. 

 

1.4. Relevância do Estudo 

 

O polo de Nova Friburgo tem grande importância para a produção nacional de 

lingeries e forte presença no mundo digital. A grande abrangência do mercado eletrônico 

exige que as empresas ofereçam um portfólio de produtos bastante variados, e para tal as 

empresas necessitam de parcerias com diversos fornecedores. O grande número de 

fábricas de lingerie presentes em Nova Friburgo dificulta as empresas a montarem um 

quadro adequado dos fornecedores que irão compor sua cadeia de suprimentos. 

Sendo assim, o Projeto Final de Curso consiste no estudo das metodologias de 

auxílio multicritério a decisão e na aplicação do modelo AHP de forma a auxiliar uma 

empresa de comércio eletrônico da cidade de Nova Friburgo a avaliar e ranquear os 

fornecedores que compõe sua cadeia de suprimentos. 

O presente PFC é de grande importância para o autor pois aprofundou seus 

conhecimentos sobre um tema de relevância para a Engenharia de Produção, os métodos 

multicritério, e também possibilitou o aprendizado de um novo software de apoio à 

decisão.  
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1.5. Estrutura 

 

De modo a cumprir com as exigências acadêmicas para elaboração desta pesquisa, 

o presente PFC está dividido em quatro capítulos. Os aspectos fundamentais de cada 

capítulo são apresentados a seguir.  

No capítulo 2 será apresentado o referencial teórico referente ao que se entende 

por comércio eletrônico, as principais metodologias multicritério de apoio a decisão 

desenvolvidas, e será descrito o modelo Analytic Hierarchy Process (AHP), que pode ser 

traduzido como Processo Hierárquico Analítico.   

No capítulo 3 será descrita a metodologia de trabalho utilizada para escolha e 

aplicação do AHP como ferramenta de auxílio a decisão em uma empresa de comércio 

eletrônico de moda íntima, bem como a metodologia de aplicação do AHP. 

No capítulo 4 será apresentada uma breve descrição da empresa estudo de caso 

deste projeto, e também a aplicação do modelo AHP na avaliação e hierarquização dos 

fornecedores da empresa, bem como os resultados da aplicação. 

Por fim no capítulo 5, serão apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Comércio Eletrônico 

 

Para Albertin (1998) o mercado eletrônico é a evolução de sistemas simples que 

ligam compradores e vendedores para sistemas eletrônicos complexos que integram 

fornecedores, produtos, canais intermediários e clientes, através de relacionamentos 

eletrônicos. 

Albertin (2000) completa definindo comércio eletrônico como sendo toda a 

realização da cadeia de valores dos processos de um negócio através de um ambiente 

eletrônico. Estes processos podem ser completos ou parciais, para Diniz (1999) o 

comércio eletrônico pode atuar na pré-venda de um produto ou serviço através de 

divulgação e promoções, pode ser usado de fato como um novo canal de vendas para 

empresa ou ainda, pode funcionar como um canal de atendimento de modo a fortalecer o 

pós-venda da companhia.   

O comércio eletrônico, também conhecido pelo estrangeirismo e-commerce, de 

acordo com o Sebrae (2016) pode ser definido como atividade mercantil que conecta as 

empresas e clientes de forma eletrônica, para que assim possam ser realizadas as vendas 

de produtos ou serviços. Resumidamente, trata-se de uma modalidade de comércio em 

que as empresas utilizam plataformas eletrônicas para comercializar seus produtos e 

serviços. 

Ainda de acordo com o Sebrae (2016), esse tipo de comércio está divido em quatro 

grupos a saber: 

 Business to Business B2B – Empresa-Empresa: Trata das relações 

comerciais entre empresas, bastante utilizados pelas empresas de e-

commerce no relacionamento com seus fornecedores para pedidos 

compras, pagamentos de faturas e etc. 

 Business to Consumer B2C – Empresa-Consumidor: Trata-se da 

relação direta entre a empresa e o consumidor, onde o consumidor acessa 

o site da empresa em busca de algum produto ou informações acerca de 

determinado produto como manual, formas de pagamento, prazo de 

entrega e etc. Podendo realizar a compra e processar o pagamento de forma 
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convencional através de depósito em conta corrente ou de modo eletrônico 

pela internet banking ou cartão de crédito. 

 Business to Goverment B2G – Empresa-Governo: Trata de todas as 

transações entre empresas e órgãos do governo, como por exemplo, a 

emissão da nota fiscal eletrônica. 

 Consumer to Goverment C2G – Consumidor-Governo: Com o avanço 

da tecnologia, o governo começou a estender suas relações com os 

consumidores para o mundo virtual, como por exemplo, a declaração do 

Imposto de Renda que pode ser feita através da internet. 

 O comércio eletrônico, é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, segundo 

Turchi (2014) isso se dá pela facilidade em se abrir uma loja virtual no país, além da 

grande abrangência quando comparado a uma loja física. 

De acordo com dados da E-bit, empresa que acompanha a evolução do comércio 

eletrônico no Brasil desde o ano 2000 e referência no fornecimento de informações sobre 

o e-commerce, o faturamento com vendas de bens de consumo no ano de 2015 foi de R$ 

41,3 bilhões, crescimento de 15% em relação ao ano anterior E-bit (2016). A Figura 3 

mostra um levantamento feito pela E-bit das vendas online de bens de consumo nos 

últimos anos: 

 

 
Figura 3: Faturamento do e-commerce no Brasil 

Fonte: E-bit p.30 (2016) 
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Para o E-bit (2016) a venda de produtos com maior valor agregado como 

eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia e informática têm ganhado força nas vendas 

online, porém não lideram as vendas na internet. A liderança pertence a categoria de 

Moda e Acessórios que foi responsável por 14% do volume de pedidos do ano de 2015. 

As 10 categorias mais vendidas no ano de 2015 são apresentadas na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Categorias mais vendidas 

Fonte: E-bit p.27 (2016)  

 

2.2. Métodos Multicritério De Apoio A Decisão 

 

Para Gomes e Moreira (1998), frequentemente nos deparamos com problemas que 

implicam uma tomada de decisão complexa. Isso se dá pelo fato de tais problemas 

possuírem características que dificultam uma solução trivial, sejam eles critérios 

conflitantes entre si, decisões que dependem de um grupo de pessoas com pontos de vistas 

diferentes, critérios tangíveis e intangíveis que devem ser analisados em conjunto, entre 

outros. 

De acordo com Saaty (2008) e Gomes e Moreira (1998), as decisões envolvem 

muitos aspectos intangíveis que precisam ser quantificados através de julgamentos de 

valor efetuados sobre uma escala, e estes precisam ser avaliados de forma que cumpram 

com os objetivos requeridos pelo decisor. Com isso, segundo Figueira et.al (2005) apud 
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Saaty (2008), o processo de tomada de decisão se tornou uma ciência matemática. Assim 

sendo, o nosso pensamento é formalizado, de modo que o que fazemos para tomar 

decisões seja transparente em todos os seus aspectos. 

Para Miller (1955), nossa capacidade de processamento de informações é limitada, 

e isso acaba por dificultar a comparação simultânea de diferentes alternativas. De acordo 

com Gomes (1998), no final da década de 60 começaram a surgir métodos multicritério 

reconhecidos cientificamente como ferramentas a serem utilizadas para problemas de 

tomada de decisão. 

Estas metodologias multicritério começaram a ser desenvolvidas inicialmente na 

Europa e posteriormente nos Estados Unidos, e conforme observado por Colson e Bruyn 

(1989) são usualmente distinguidas entre a Escola Francesa e a Escola Americana de 

Apoio a Decisão. 

De acordo com Lootsma (1990), a Escola Francesa se consolidou a partir dos 

trabalhos desenvolvidos por Bernard Roy, desenvolvedor das metodologias ELECTRE 

(Elmination and Choice Translating Reality), que segundo Costa et. al. (2006) utiliza-se 

de conceitos de subordinação para determinar relações de dominância entre as 

alternativas. Posteriormente outras metodologias foram desenvolvidas pela Escola 

Francesa, como por exemplo o PROMÉTHÉE (Preference Ranking Method for 

Enrichment Evaluation), desenvolvido por Brans, Marechal e Vincke em 1984. Segundo 

Fulop (2005), o PROMÉTHÉE faz o uso de índices de preferência de modo a obter uma 

categorização das alternativas. 

Já a Escola Americana de apoio a decisão surgiu um pouco depois, e de acordo 

com Lootsma (1990) foi inspirada na teoria de utilidade multiatributo MAUT (Multi-

attribute Utility Theory) desenvolvida por Ralph L. Keeney e Howard Raiffa em 1976. 

Anos mais tarde, em 1980, Thomas L. Saaty desenvolveu o método de análise hierárquica, 

o AHP (Analytic Hierarchy Process) que se tornou muito popular, e segundo Gomes e 

Moreira (1998) é um dos métodos mais utilizados no apoio à tomada de decisão. 

As mais conhecidas metodologias das Escolas Francesa e Americana podem ser 

observadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Escola Francesa x Escola Americana 

ESCOLA FRANCESA ESCOLA AMERICANA 

ELECTRE MAUT 

PROMÉTHÉE AHP 

TOPSIS SMART 

MACBETH TODIM 

SAW  

Fonte: Próprio autor. 

 

2.2.1. Método AHP 

 

O Processo Analítico Hierárquico é uma teoria de medição que foi desenvolvida 

por Thomas Lorie Saaty na década de 70. O AHP, segundo Saaty (1987), é uma estrutura 

não linear para realização de pensamento dedutivo e indutivo sem o uso de silogismo, 

levando em consideração, simultaneamente, vários fatores. 

De acordo com Yazdani (2014), o AHP é uma ferramenta de apoio a decisão que 

auxilia a determinar qual a importância relativa de um conjunto de dados em um problema 

multicritério de decisão e, normalmente, é aplicado para superar problemas de incerteza. 

Conforme a definição do Decision Support Systems Glossary, o AHP: 

“é uma abordagem para a tomada de decisão que envolve a estruturação 

dos múltiplos critérios de escolha em uma hierarquia, avaliando a 

importância relativa desses critérios, comparando as alternativas para 

cada critério, e determinando uma classificação geral das alternativas”. 

Power (2000). 

De acordo com Saaty (2008), para tomar uma decisão de forma organizada de 

modo a gerar prioridades, é preciso decompor o processo de tomada de decisão nos 

seguintes passos: 

1. Definir o problema; 

2. Estruturar o problema em hierarquias desde o topo (objetivo geral) até o 

último nível (alternativas); 

3. Construir uma matriz de comparação paritária. Cada elemento de um nível 

superior é utilizado para comparar os elementos do nível imediatamente 

inferior. 
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4. Utilizar as prioridades obtidas com as comparações para determinar o peso 

das prioridades de cada elemento. Os valores ponderados de cada elemento 

devem ser adicionados ao nível imediatamente inferior de forma a obter a 

prioridade global. Este processo deve ser repetido até que se chegue ao 

último nível da hierarquia, as alternativas.    

Estes quatro passos, segundo Bandeira et al. (2010), podem ser divididos em duas 

fases. A primeira fase é a de estruturação, onde são definidos os objetivos e se constrói a 

hierarquia, de forma a modelar a relação entre os objetivos, critérios de avaliação e 

alternativas de decisão, conforme pode ser observado na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Modelo hierárquico do AHP. 

Fonte: Adaptado de Majumdar et al. (2004)  

 

Como pode ser vista na Figura 5, o primeiro nível da hierarquia é o objetivo geral 

de decisão, seguido dos critérios de avaliação no segundo nível, e das alternativas no 

último nível. Para Saaty (1991) apud Pinto (2013), essa estrutura hierárquica facilita a 

compreensão do decisor, e o permite visualizar o problema através de um modelo formal. 

A segunda fase para Bandeira et al. (2010) é a fase de avaliação, onde são feitos 

os julgamentos de valor entre as alternativas à luz dos critérios, e dos critérios face ao 

objetivo de decisão. Segundo Saaty (1987), antes de fazer comparações entre diferentes 

níveis da hierarquia, é preciso que sejam estabelecidas prioridades para critérios através 

de comparações par a par para determinar as importâncias relativas entre eles. 

Objetivo Geral

Critério 1 Critério 2 Critério n

Alternativa 1 Alternativa 2 Alernativa m

OBJETIVO

CRITÉRIOS

ALTERNATIVAS

...

...

Sub-
Critério

1.1

SUB-CRITÉRIOS Sub-
Critério

1.2

Sub-
Critério

2.1

Sub-
Critério

2.2

Sub-
Critério

n.1

Sub-
Critério

n.2
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Saaty (2008) ressalta que para realizar essas comparações é necessária uma escala 

numérica que indique o quão mais importante um elemento é em relação a outro, para 

isso o referido autor desenvolveu a escala fundamental do AHP, que pode ser vista em 

detalhes na Tabela 2. 

Com isso, os elementos de linha devem ser comparados com os elementos da 

coluna da matriz. De acordo com Saaty (1987) o julgamento verbal da comparação entre 

elementos deve responder a seguinte pergunta: quão mais importante o elemento i é em 

relação ao elemento j? Este questionamento deve ser respondido com base na escala 

fundamental do AHP.   

 

Tabela 2: Escala Fundamental de Saaty 

Intensidade de 

Importância 
Definição Explicação 

1 Mesma importância 

As duas atividades 

contribuem igualmente para 

o objetivo. 

3 
Importância moderada de 

uma sobre a outra 

A experiência e o julgamento 

favorecem levemente uma 

atividade. 

5 
Importância forte ou 

essencial 

A experiência e o julgamento 

favorecem fortemente uma 

atividade. 

7 Importância muito forte 

Uma atividade é favorecida 

de maneira muito forte em 

relação a outra. 

9 Importância extrema 

A evidência favorece uma 

atividade em relação a outra 

com o mais alto grau de 

certeza. 

2, 4, 6, 8 

Valores intermediários 

entre dois valores 

adjacentes 

Quando é necessário 

compromisso. 

Fonte: Adaptado de Saaty (1987). 

 

A teoria AHP possui quatro axiomas e são resumidos por Saaty (1987) e Vargas 

(1990) como: 

Axioma 1 (Comparação recíproca): O decisor precisa ser capaz de fazer 

comparações e expressar a força de suas preferências. Estas devem satisfazer a condição 
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de reciprocidade: Se o elemento A é x vezes mais importante do que o elemento B, então 

B é 1/x mais importante que A. 

Axioma 2 (Homogeneidade): As preferências do decisor devem ser 

representadas por meio de uma escala pré-definida. 

Axioma 3 (Independência): Ao serem expressas as preferências, os critérios 

devem ser considerados independentemente das alternativas existente para solução do 

problema. 

Axioma 4 (Expectativa/Perspectiva): De acordo com Bandeira et al. (2010), o 

decisor deve se certificar de que não há redundância entre os critérios e que todos os 

critérios e alternativas relevantes para a decisão estão devidamente representados no 

modelo hierárquico.   

A matriz de comparação é uma matriz quadrada e é composta pelos julgamentos 

feitos de acordo com a escala fundamental do AHP. Para Saaty (1987) e Wu et al. (2012) 

definem-se os critérios de avaliação como  𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛, e  𝑎𝑖𝑗  como sendo o valor 

quantificado (Tabela 2) da comparação entre os critérios  𝐶𝑖 𝑒 𝐶𝑗 , com isso temos a 

seguinte matriz de comparação: 

𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] =  

[
 
 
 
 
 

1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛

1

𝑎12
1 ⋯ 𝑎2𝑛

⋮
1

𝑎1𝑛

⋮
1

𝑎2𝑛

⋮
⋯

⋮
1

]
 
 
 
 
 

                                       (1) 

 onde, 

𝑎𝑗𝑖 = 
1

𝑎𝑖𝑗
   𝑒   𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛                                               (2) 

Esta matriz de comparação deve ser construída para todas as alternativas à luz de 

cada critério, e também deve ser construída uma matriz de comparação dos critérios face 

ao objetivo geral de decisão. Feito isso, Santos (2008) salienta que as matrizes devem ser 

normalizadas. Este processo pode ser feito através de uma simples operação matemática, 

onde cada elemento da matriz deve ser divido pelo somatório dos elementos de sua 

coluna. Esta operação resulta na chamada matriz normalizada, Santos (2008) a define 

como: 



24 
 

𝐴′ = [𝑎′
𝑖𝑗]       𝑜𝑛𝑑𝑒                                                         (3) 

𝑎′𝑖𝑗 = 
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1

⁄     𝑝𝑎𝑟𝑎  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛,    𝑒   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                 (4)  

Após a normalização das matrizes, Costa (2006) apud Pinto (2013) diz que devem 

ser definidas as prioridades médias locais (PML’s) de cada matriz, que segundo Santos 

(2008), são seus autovetores e também podem ser interpretados como o peso relativo dos 

elementos de julgamento. A PML é obtida através da média de cada linha da matriz 

normalizada, e pode ser expressa por: 

                                                  𝑃𝑀𝐿 =  [𝑃𝑀𝐿𝑘]     𝑜𝑛𝑑𝑒                                                          (5) 

𝑃𝑀𝐿𝑘 = 
∑ 𝑎′𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛⁄       𝑝𝑎𝑟𝑎  1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛,    𝑒   1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛                             (6) 

É completamente aceitável que os julgamentos realizados possuam determinado 

grau de inconsistência, Saaty (1987) afirma que a inconsistência é importante, pois 

permite que novos conhecimentos sejam considerados de modo a alterar a ordem das 

preferências antes estabelecidas. Para Saaty (1987), considerar que todo o conhecimento 

é consistente, é contradizer a experiência que requer ajustes e aprendizado contínuos. 

Com isso, Saaty desenvolveu procedimentos capazes de avaliar a consistência dos 

julgamentos através de alguns índices. O primeiro passo é o cálculo do índice de 

consistência (IC), que segundo Saaty (1987) é dado por: 

                                    𝐼𝐶 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥  −  𝑛

𝑛 − 1
                                                         (7) 

Onde: 

n é a ordem da matriz e 𝜆𝑚𝑎𝑥 é o maior autovalor da matriz de julgamentos. 

Segundo Santos (2008) e Pinto (2013), uma maneira simples de se calcular o 

autovalor máximo da matriz de julgamentos, se dá através do seguinte procedimento: 

1. Multiplica-se a Matriz A (matriz de julgamentos das alternativas à luz de 

determinado critério x) pelo vetor de prioridades deste mesmo critério: 

                                           𝐴′′ = 𝐴 × 𝑃𝑀𝐿𝑥                                                 (8) 

2. Feito isso, é construído um novo vetor P obtido através da divisão de cada 

elemento de A’’ pelo seu correspondente no vetor de prioridades: 
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                                               𝑃 =  
𝐴′′

𝑃𝑀𝐿𝑥
                                                           (9) 

3. Com isso, o 𝜆𝑚𝑎𝑥 será obtido através da soma de todos os elementos em 

P, divididos pela ordem da matriz: 

                                      𝜆𝑚𝑎𝑥 = 
∑𝑃

𝑛
                                                       (10) 

O segundo passo para avaliar a consistência da matriz e validar a coerência de 

seus dados, é o cálculo da razão de consistência (RC), que é a razão entre índice de 

consistência (IC) e o índice aleatório (IA) que, segundo Saaty (1987) é dada por: 

                                    𝑅𝐶 =  
𝐼𝐶

𝐼𝐴
                                                           (11) 

Saaty (1977 apud Wu et. al., 2012) calculou o índice aleatório como sendo a 

consistência de diversas matrizes quadradas de várias ordens n, os resultados obtidos 

estão expostos na Tabela 3. Para Saaty (1987) a razão de consistência deve ser menor do 

que 0,10, pois para se desenvolver um quadro amplo e coerente é necessário que se 

considere um determinado grau de inconsistência. 

 

Tabela 3: Valores de índice aleatório. 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatório 

Aleatório 

0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fonte: Saaty (1987). 

 

De acordo com Costa (2006) apud Pinto (2013) o objetivo principal é encontrar o 

vetor de prioridade global (PG) que, segundo Santos (2008), representa o desempenho 

das alternativas face ao objetivo geral de decisão. De acordo com Saaty (1987), o vetor 

PG é obtido através da multiplicação de uma matriz composta por todos os vetores PML 

das alternativas à luz de cada critério, pelo vetor PML dos critérios à luz do objetivo geral 

de decisão. 

               𝑃𝐺 =  𝑃𝑀𝐿𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠

 ×  𝑃𝑀𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

                                   (12) 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa apresentada neste projeto, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009), 

pode ser definida com sendo de natureza aplicada com objetivo exploratório, buscando 

através da pesquisa bibliográfica e estudos de caso gerar uma aplicação prática para o 

auxílio na decisão de uma empresa de e-commerce de lingeries na avaliação de seus 

fornecedores. Para a realização deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com 

o intuito de identificar quais as metodologias multicritério mais utilizadas na avaliação e 

seleção de fornecedores, com o objetivo de auxiliar os decisores na escolha da 

metodologia e critérios de avaliação. A Figura 6 ilustra este processo. 

 

 
Figura 6: Processo de escolha da metodologia AMD 

Fonte: Próprio Autor 

  

3.1. Metodologia de Pesquisa Bibliográfica 

 

Com o intuito de se entender quais as metodologias multicritério e critérios de 

avaliação mais utilizados para resolução de problemas de seleção/avaliação de 

fornecedores, foi conduzida uma pesquisa na base científica Scopus, disponível para 

acesso pelo portal de periódicos Capes. A pesquisa realizada levou em consideração 

apenas artigos e empregou “Supplier” como palavra-chave na busca em títulos e/ou 

resumo, com essa primeira busca foram encontrados 47.924 registros. Feito isso foram 

aplicados, respectivamente, os filtros “Selection”, “multicriteria” e “e-commerce”, com 

o intuito de identificar os artigos que seriam relevantes para este trabalho, chegando a um 

resultado final de 27 artigos. Em seguida os artigos encontrados foram analisados de 

forma que apenas os realmente relevantes para o PFC fossem considerados. 

 

 

Levantamento
Bibliográfico

(Estudos de Caso)

Comparação dos 
Estudos de Caso

Escolha da 
metodologia 
multicritério

Aplicação da 
metodologia 

escolhida



27 
 

3.2. Estudos de Caso 

 

Fontanini e Ferreira (2014), em seu artigo, propõe uma solução para problemas de 

programação de tarefas de serviços da web. Basicamente o problema consiste na 

atribuição de tarefas para diferentes fornecedores, tendo suas preferências e restrições 

baseadas em critérios relacionados à qualidade dos serviços de cada fornecedor. 

Para resolução desse problema os autores adotam metodologias clássicas, como a 

otimização multiobjetivo através de uma programação linear inteira, e também a teoria 

dos jogos, onde a interação dos fornecedores é modelada como não cooperativa. Já em 

relação a programação matemática Fontanini sugere uma adaptação, e ao invés de se 

trabalhar com objetivos de otimização clássicos (minimizar custos, maximizar lucros), 

foi proposto que se utilizasse uma programação por metas. Desta forma, os fornecedores 

estariam sempre trabalhando para não se afastar das metas. 

Ambas as abordagens tomaram por base critérios relacionados a qualidade de 

serviço dos fornecedores, que são expostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Critérios de qualidade de serviço. 

Critérios de avaliação 

Custo de execução 
Duração da execução 

Confiança 

Disponibilidade 

Reputação 

Fonte: Fontanini e Ferreira (2014). 

 

No entanto, Yazdani (2014) trata da seleção de fornecedores voltado para uma 

perspectiva mais sustentável. O estudo de caso é baseado numa companhia de manufatura 

de peças automotivas para fabricantes de automóveis. Visando atuar de acordo com as 

legislações em vigor, é necessário que as companhias trabalhem com produtos 

provenientes de fornecedores que possuem uma política verde, de forma a mitigar os 

impactos ambientais e que seus produtos estejam voltados para preservação do meio 

ambiente. De mesmo modo, Jakhar (2014) aplica seus esforços para otimizar uma cadeia 

de suprimentos visando a sustentabilidade em uma indústria automotiva. 
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Para o processo de seleção de fornecedores é necessário, em primeiro lugar, fazer 

o levantamento dos critérios a serem utilizados na avaliação e posteriormente escolher o 

método de comparação dos fornecedores. A metodologia utilizada para avaliação é 

dividida em duas etapas.  

A primeira etapa consiste na atribuição de pesos a cada critério, para isso Yazdani 

utiliza a metodologia AHP, enquanto Jakhar utiliza uma modelagem estrutural de 

equações (SEM). Com os pesos definidos, é necessário fazer a comparação entre os 

fornecedores. Para isso, Jakhar decide por utilizar a metodologia AHP, a mesma utilizada 

por Yazdani na etapa anterior, enquanto este opta pela técnica fuzzy para ordenar 

preferências por similaridade à solução ideal (TOPSIS), a solução ótima encontrada 

através dessa metodologia será a que mais se aproxima da solução ideal para o problema. 

Visando estabelecer os critérios mais apropriados, os autores conduzem uma 

pesquisa na literatura para coletar os critérios mais citados nas publicações acadêmicas. 

Após a revisão literária, Yazdani e Jakhar selecionaram 10 e 15 critérios, respectivamente. 

Os critérios utilizados por Yazdani são exibidos na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Critérios para seleção de fornecedores verdes segundo Yazdani. 

Critérios de avaliação 

Capabilidade Verde 
Preço 

Qualidade 

Design Verde 

Material Verde 

Sistema de gerenciamento ambiental 

Treinamento da força de trabalho 

Programa de gerenciamento de resíduos 

Taxa de reuso 

Taxa de reciclagem 

Fonte: Yazdani (2014). 

 

Os critérios de avaliação utilizados por Jakhar para seleção de fornecedores verdes 

podem ser observados na Tabela 6: 
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Tabela 6: Critérios para seleção de fornecedores verdes segundo Jakhar. 

Critérios de avaliação 

Custo de matéria prima 
Pegada de carbono 

Taxa de defeito 

Flexibilidade 

Taxa de reciclagem 

Custo de pedido 

Custo por unidade 

Uso da capacidade produtiva 

Uso de energia 

Qualidade do produto 

Flexibilidade de produção 

Custo de transporte 

Gases do efeito estufa 

Tempo de entrega 

Confiabilidade da entrega 

Fonte: Jakhar (2014). 

 

Singh (2011) também considera a técnica TOPSIS um ótimo método para avaliar 

simultaneamente diferentes alternativas, considerando critérios qualitativos e 

quantitativos. O trabalho de Singh trata da problemática de se definir o vencedor de um 

leilão reverso, uma plataforma online onde o consumidor final “expõe” o produto 

desejado e os fornecedores fazem as propostas, ou seja, existe um único comprador com 

vários fornecedores, e apenas um deve ser escolhido. Neste caso, apenas fornecedores 

qualificados são selecionados para participar do leilão. Os critérios de avaliação adotados 

no estudo de Singh podem ser vistos na Tabela 7 abaixo: 

 

Tabela 7: Critérios para seleção de fornecedores segundo Singh. 

Critérios de avaliação 

Preço 
Atraso 

Tempo médio entre falhas 

Condições de pagamento 

Aceitação dos termos comerciais 

Conformidade com as especificações 

Fonte: Singh (2011). 

 

Ainda no âmbito do mercado eletrônico, Chamodrakas et. al. (2010) propõe uma 

abordagem multicritério para solucionar o problema de seleção de fornecedores em um 
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marketplace eletrônico. Resumidamente, um marketplace é um local onde os clientes 

estão em contato com diversos fornecedores, e precisam escolher um ou mais para realizar 

suas compras. Neste contexto, Chamodrakas decide aplicar a metodologia de 

programação de preferências fuzzy (FPP) para ranquear os fornecedores e avaliá-los 

através de uma escala de classificação utilizando a metodologia AHP. 

Chamodrakas et. al. (2010) dividiu a avaliação dos fornecedores em 3 critérios e 

5 subcritérios que estão ilustrados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Critérios para seleção de fornecedores segundo Chamodrakas. 

Critérios Subcritérios 

Qualidade Solução de problemas de qualidade 
 Taxa de rejeição 

Custo Redução de custos 

Entrega Cumprimento de prazos de entrega 

 Conformidade com qualidade  

Fonte: Chamodrakas et. al. (2010). 

 

Saindo do contexto eletrônico e entrando em um cenário mais voltado para a 

indústria, Punniyamoorthy et. al. (2011) propõe auxiliar a decisão de seleção de 

fornecedores para perfis de aço estrutural em uma indústria que utiliza ligas de aço como 

matéria prima de seus produtos.  

Do mesmo modo que Jakhar (2014), Punniyamoorthy et. al. (2011) faz uso da 

modelagem estrutural de equações combinada com a metodologia AHP para avaliação e 

seleção de fornecedores. 

Com base em sua revisão da literatura, Punniyamoorthy elegeu 10 critérios de 

avaliação relevantes para seu estudo de caso. Os critérios escolhidos podem ser 

observados na Tabela 9: 

 

 

 

 



31 
 

Tabela 9: Critérios para seleção de fornecedores segundo Punniyamoorthy. 

Critérios de avaliação 

Gerenciamento e Organização 
Qualidade 

Capabilidade técnica 

Instalações e capacidade de produção 

Posição Financeira 

Entrega 

Serviço 

Relacionamento 

Política de Segurança (SMS) 

Custo 

Fonte: Punniyamoorthy et. al. (2011). 

 

Para Bhattacharya et. al. (2010), a problemática de seleção de fornecedores é, por 

si só, um problema de multicritério e as decisões tomadas tem grande importância 

estratégica para a empresa. Neste cenário as companhias são vistas como clientes que 

compram expertises de seus fornecedores e, para o autor, essa relação pode ser vista como 

um modelo da “casa da qualidade”. 

Diferentemente dos trabalhos citados acima, Bhattacharya et. al. (2010) utilizou 

um estudo de caso já existente, porém com uma abordagem diferente, portanto os critérios 

de avaliação utilizados foram estudados e escolhidos por Yahya e Kingsman (1999) e Liu 

e Hai (2005), autores dos trabalhos que foram adaptados por Bhattacharya. Nesta nova 

abordagem, o autor auxilia o decisor a ranquear os candidatos a fornecedores através da 

metodologia hierárquica QFD, onde são considerados fatores tanto quantitativos quanto 

qualitativos. Como tem sido amplamente abordado na literatura, o método AHP foi 

utilizado na atribuição de pesos aos critérios de avaliação, já a priorização foi feita através 

da metodologia QFD. 

Assim como Chamodrakas et. al. (2010), Bhattacharya et. al. (2010) adaptou e 

dividiu a avaliação em 8 critérios e 13 subcritérios que podem ser vistos na Tabela 10. 
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Tabela 10: Critérios para seleção de fornecedores segundo Bhattacharya. 

Critérios Subcritérios 

Entrega  
Qualidade Auditoria da fábrica 

 Rejeição pelos clientes 

Responsividade Entrega 

 Entregas com Qualidade 

Gerenciamento Habilidades de negócio 

 Atitude 

Disciplina Honestidade 

 Cumprimento dos procedimentos 

Posição Financeira  

Instalação Maquinário 

 Layout 

 Infraestrutura 

Capabilidades técnicas Variedade de produtos 

 Resolução de problemas técnicos 

Fonte: Bhattacharya et. al. (2010). 

 

3.3. Resumo Comparativo 

 

Todos os autores citados acima revisaram a literatura em busca dos diferentes 

critérios de avaliação relacionados com sua problemática. No entanto, Ho et. al. (2010) 

conduz uma extensa revisão da literatura – complementando os trabalhos realizados por 

Weber et. al. (1991), Degraeve et. al. (2000) e De Boer et. al. (2001) – explorando 78 

artigos publicados entre os anos 2000 e 2008, com o objetivo de agrupar e entender quais 

as metodologias e critérios mais utilizados para avaliação/seleção de fornecedores com 

base em uma análise multicritério de decisão, bem como verificar a existência de alguma 

abordagem que seja considerada inadequada. A pesquisa conduzida por Ho et. al. (2010) 

não se limitou a nenhuma área de atuação, considerando-se desde a fabricação de 

equipamentos agrícolas, até a indústria de energia nuclear. 

Ho et. al. (2010) dividiu as metodologias de abordagem em dois grupos, a saber, 

individuais e integradas. A Tabela 11 mostra resumidamente quais metodologias 

individuais mais utilizadas seguidas do número de artigos em que foram empregadas. 
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Tabela 11: Resumo das abordagens individuais. 

Abordagem Número de artigos 

Data envelopment analysis – DEA 14 

 

Mathematical Programming 9 

Analytic Hierarchy Process – AHP 7 

Case-based reasoning – CBR 7 

Analytic Network Process – ANP 3 

Fuzzy set theory 3 

Simple multi-attribute rating technique 

SMART 

2 

Genetic Algorithm – GA 1 

SEM 

 

 

1 

Fonte: Adaptado de Ho et. al. (2010). 

 

Já o Tabela 12 traz um resumo das abordagens integradas mais utilizadas, seguidas 

o número de artigos em que foram encontradas.  

Tabela 12: Resumo das abordagens integradas. 

Abordagem Número de artigos 

AHP – GP  6 

 

Fuzzy – AHP 4 

AHP – DEA 3 

Fuzzy – multi-objective programming 3 

Fuzzy – TOPSIS 2 

DEA – multi-objective programming 2 

ANN – CBR 2 

Fuzzy – SMART 2 

Fuzzy – QFD 2 

AHP – Bi-negotiation  1 

AHP – DEA – ANN 1 

AHP – grey relational 1 

AHP – mixed integer nonlinear programing 1 

AHP – multi-objective programming 1 

Fuzzy – AHP – Cluster Analysis 

 

1 

Fuzzy – GA 1 

ANN – GA 1 

ANP – multi-objective programming 1 

ANP – GP 1 

DEA – SMART 1 

GA – multi-objective programming 1 

Fonte: Adaptado de Ho et. al. (2010). 

 

 Além do levantamento das metodologias mais utilizadas, Ho et. al. (2010) 

também elencou os principais critérios de avaliação empregados para a análise 
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multicritério de fornecedores. A Figura 7 mostra quais foram os critérios mais utilizados 

para avaliação multicritério de fornecedores. 

 

 
Figura 7: Critérios de avaliação por número de citações em artigos 

Fonte: Adaptado de Ho et. al. (2010) 

 

Vale lembrar que os dados das figuras e quadros apresentados nesta seção foram 

atualizados com os dados da seção anterior de forma a acrescentar e complementar a 

pesquisa conduzida por Ho et. al. (2010).  

Com base nos resultados demonstrados nessa seção, optou-se por utilizar a 

metodologia AHP, visto que é uma das metodologias mais utilizadas para o auxílio de 

decisão e que também é bastante difundida, sendo utilizada nos mais diversos setores, 

inclusive na seleção e hierarquização de fornecedores. 

 

3.4. Metodologia de Aplicação do AHP 

 

Para a aplicação do AHP, foram seguidos os passos propostos por Saaty (2008) 

como pode ser visto na seção 2.2.1, para facilitar o entendimento a Figura 8 ilustra o 

processo de aplicação do AHP. 
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Figura 8: Processo de Aplicação do AHP 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 Definição do Objetivo: 

Para definição do objetivo geral do estudo dos fornecedores, foi realizada uma 

entrevista com os gestores da empresa estudo de caso, onde a principal pergunta a ser 

respondida era: Qual o resultado esperado do estudo e análise dos fornecedores? 

 Construção da Hierarquia: 

Com a definição do objetivo, já está estabelecido o primeiro nível da hierarquia. 

Para escolha do próximo nível, o dos critérios, foi realizado um brainstorming com os 

gestores da empresa e especialistas atuantes no setor. Posteriormente, os critérios 

sugeridos durante o brainstorming foram organizados e agrupados pelo autor e então 

apresentados ao grupo para aprovação  

 Comparações paritárias: 

As comparações paritárias foram obtidas através de questionários aplicados ao 

especialista com mais tempo de atuação no setor e também a um dos gestores da empresa, 

onde os respondentes foram instruídos a realizar as comparações com base na escala 

fundamental proposta por Saaty. O modelo dos questionários aplicados pode ser visto em 

mais detalhes na Secção 4.2.3. 

 Cálculo das prioridades: 

O cálculo das prioridades será feito com auxílio do Super Decisions, um software 

de auxílio a decisão que utiliza a metodologia do AHP, baseado no princípio de 

comparações paritárias dos elementos para resolução de problemas multicritério. 

  

Definição do 
Objetivo

Estruturar o 
problema em 
hierarquias

Realizar
comparações 

paritárias

Calcular as 
PML's de cada 

nível

Calcular as 
PG's das 

alternativas
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. A Empresa 

 

A empresa objeto de estudo é um e-commerce de artigos de moda íntima 

(conjuntos de lingerie, calcinha, sutiãs, cuecas e meias), com sede na cidade de Nova 

Friburgo. A empresa deu início as suas atividades no início do ano de 2015 e conta com 

o apoio de 10 colaboradores divididos conforme a hierarquia ilustrada na Figura 9. 

 

 
Figura 9: Hierarquia do e-commerce. 

Fonte: Próprio autor 

 

A Direção é responsável pelo planejamento estratégico da empresa, fechamento 

de parcerias, tomada de decisão e gerenciamento geral da empresa. 

O setor administrativo está voltado para a gestão da empresa, onde são realizadas 

as programações de compra, pelo cadastramento dos produtos no site e controle de contas 

a pagar e a receber.   

Já o setor de marketing é responsável por toda a parte de divulgação da empresa, 

que envolve o gerenciamento de campanhas no Google, criação de e-mail marketing, 

gerenciamento das redes sociais  

Por outro lado, o setor de estoque e expedição é responsável pelo controle de 

qualidade das mercadorias recebidas dos fornecedores e pelo processamento e envio de 

pedidos aos clientes. 

A central de atendimento, entretanto, é responsável pela comunicação direta com 

os clientes através dos canais de atendimento disponibilizados pela empresa que são, 

telefone, e-mail, aplicativo de mensagens e redes sociais. 
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A empresa realiza investimentos constantes em divulgação nos mecanismos de 

pesquisa e redes sociais, e isso tem feito com que a visibilidade da empresa aumente, 

assim como sua relevância no mercado. A Figura 10 apresenta o histórico do número de 

acessos ao site de vendas da empresa. 

 

 
Figura 10: Histórico de Acessos ao site da empresa. 

Fonte: Google Analytics 
 

Todo mês são realizadas reuniões de acompanhamento de resultados, onde são 

definidas novas estratégias de divulgação, melhorias de usabilidade da plataforma, 

orçamentos para propagandas e compras, etc. O primeiro salto no número de acessos, que 

pode ser observado a partir de Junho de 2015, se deu por conta da contratação de uma 

nova equipe de marketing. Em seguida, nos meses de Agosto e de Dezembro de 2015, 

foram elaborados planejamentos de investimento em publicidade para aquisição de novos 

clientes, o que também resultou em um aumento no número de acessos ao site. 

Atualmente, a empresa conta com um quadro de 8 fornecedores de peças íntimas 

e busca avaliá-los de modo que possa estabelecer quais são os fornecedores mais 

confiáveis e que devem ser priorizados no momento de uma compra. Todos os 8 

fornecedores estão localizados em Nova Friburgo e possuem pelo menos 5 anos de 

atuação no setor. 
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4.2. Aplicação do AHP na Seleção de Fornecedores 

4.2.1. Definição do objetivo 

 

Para a construção do modelo hierárquico de decisão, foi realizada uma entrevista 

com os gestores da empresa, onde estes revelaram grande interesse em avaliar seus 

fornecedores de maneira que fossem estabelecidas prioridades para que os gestores 

pudessem então perceber com maior clareza, quais os fornecedores teriam preferência no 

momento de compra de novas mercadorias. Com isso, foi estabelecido como objetivo da 

avaliação de fornecedores, a criação de um ranking para os fornecedores que fazem parte 

da cadeia de suprimentos da empresa. 

 

4.2.2. Construção da hierarquia 

 

Posteriormente, foi realizada uma reunião com os gestores da empresa e mais 3 

especialistas atuantes no setor para que fossem definidos os critérios de avaliação para a 

análise dos fornecedores. Para o levantamento dos critérios foi realizada uma sessão de 

brainstorming com duração 10 minutos onde foram gerados 25 possíveis critérios de 

avaliação. 

Em seguida os resultados foram organizados e agrupados em critérios e 

subscritérios e apresentados aos participantes juntamente com a Figura 7 que contém os 

principais critérios de avaliação presentes na literatura. 

Nesta segunda reunião, foi realizada uma votação de modo que os participantes 

escolhessem quais os grupos de critérios deveriam permanecer na árvore hierárquica para 

a realização da avaliação dos fornecedores. A Figura 11 mostra a estrutura hierárquica 

construída pelos gestores da empresa juntamente com especialistas do setor. 
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Figura 11: Estrutura hierárquico para avaliação dos fornecedores. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme pode ser observado, foram criados 4 critérios e 7 subcritérios para a 

avaliação dos fornecedores. O Tabela 13 mostra os critérios escolhidos bem como as 

definições dadas pelos gestores com o apoio dos especialistas do setor. 

 

Tabela 13: Definição dos critérios de avaliação. 

Critério Definição 

Qualidade Avaliação da qualidade do produto como um 
todo, desde o tecido de fabricação até o 
acabamento da peça. 

Custo O quão competitivo o produto de determinado 
fornecedor pode ser frente a produtos similares 
em sites concorrentes. 

Entrega Avaliação da entrega feita pelo fornecedor em 
termos de sua conformidade, prazo e 
organização. 

Relacionamento Avaliação do relacionamento do fornecedor com 
a empresa no que diz respeito a flexibilidade e 
capacidade de negociação. 

Fonte: Próprio autor. 

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Fornecedor 3

Fornecedor 4

Fornecedor 5

Fornecedor 6

Fornecedor 7

Fornecedor 8
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de forncedores
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Qualidade 

do tecido

Qualidade 

da costura
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2

Fornecedor 

3

Fornecedor 
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5

Fornecedor 

6

Fornecedor 

7
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8
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Os critérios Qualidade, Entrega e Relacionamento, foram divididos em 

subcritérios para que a avaliação dos fornecedores fosse mais clara. A Tabela 14 mostra 

as definições estabelecidas pela equipe de avaliação dos fornecedores. 

 

Tabela 14: Definição dos subcritérios. 

Critério Subcritério Definição 

Qualidade Qualidade do 

Tecido 

Qualidade do tecido de fabricação da 

peça (microfibra, romantic, renda, 

cotton e etc.). 

 Qualidade da 

Costura 

Qualidade da confecção da peça, 

qualidade do ponto e do aviamento.  

Entrega Conformidade Conformidade do produto entregue 

com o produto vendido. 

 Cumprimento 

de prazos 

Cumprimento dos prazos de entrega 

combinados no momento da compra 

dos produtos. 

 Organização Organização dos produtos no ato de 

entrega, separação de cor e tamanhos. 

Relacionamento Flexibilidade Capacidade de fornecer tanto grandes 

lotes como pequenas quantidades de 

produtos. 

 Negociação Possibilidade de negociação de preços e 

prazos para pagamento. 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2.3. Comparações paritárias e cálculo das PML’s 

 

Para as comparações paritárias entre os critérios em face ao objetivo de decisão e 

os subcritérios à luz de seus critérios, foram aplicados os questionários do software 

SuperDecisions ao especialista atuante no setor há mais de 20 anos, o mais experiente do 

grupo, e suas respostas foram validadas com todo o grupo de decisores. A Figura 12 
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mostra a resposta do especialista no que diz respeito a comparação par a par dos critérios 

face ao objetivo principal. 

 

 
Figura 12: Comparações dos critérios em face do objetivo 

Fonte: Próprio autor 

 

O preenchimento do questionário parte do princípio de afirmações verbais sobre 

o quão mais importante um critério é em relação ao outro. Na opinião do especialista, por 

exemplo, o critério relacionamento é moderadamente mais importante do que o critério 

qualidade, por isso recebeu o valor 3 da escala fundamental de Saaty. A Figura 13 mostra 

a matriz de comparação construída pelo software através das respostas do questionário. 

 

 
Figura 13: Matriz de comparação dos critérios em função do objetivo 

Fonte: Próprio Autor. 

 

É importante observar que os números em vermelho indicam que o critério da 

parte superior é mais importante do que o que está na coluna à esquerda, e para efeitos de 

cálculo deve ser considerado o seu inverso. O último elemento da primeira linha da matriz 

acima, por exemplo, mostra o valor 3 (três) em vermelho, e para efeitos de cálculo deve 

RC 

PML 
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ser considerado 1/3.  A razão de consistência calculada pelo software para a comparação 

dos critérios foi de 0,04544 o que é menor do que 0,1 e, portanto, os julgamentos são 

considerados coerentes.  

 O critério “qualidade” possui dois subcritérios e, portanto, deve ser construída 

uma matriz de comparação para eles. Como se trata de uma comparação apenas entre dois 

elementos o índice aleatório utilizado no cálculo da razão de consistência é igual a 0 e, 

consequentemente, a RC também é igual a zero. A Figura 14 mostra a matriz para os 

subcritérios “qualidade do tecido” e “qualidade da costura”. 

 

 
Figura 14: Matriz de comparação dos subcritérios de Qualidade. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

O critério “custo” não possui nenhum subcritério e, portanto, será utilizado 

diretamente na comparação par a par para a avaliação dos fornecedores. Já o critério 

“entrega” possui três subcritérios e a matriz de comparação dos subcritérios 

“conformidade”, “cumprimento de prazos” e “organização” pode ser observada na Figura 

15. 

 

 
Figura 15: Matriz de comparação dos subcritérios de Entrega. 

Fonte: Próprio Autor. 
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   O critério “relacionamento” possui dois subcritérios e assim como o critério 

“qualidade”, possui razão de consistência igual a 0 (zero). A Figura 16 mostra a matriz 

de comparação entre seus subcritérios. 

 
Figura 16: Matriz de comparação dos subcritérios de Relacionamento. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Pode ser observar que até este ponto, todas as razões de consistência calculadas 

foram menores do que 0,1, o que significa que as comparações paritárias realizadas foram 

coerentes. Com isso, dá-se início a avaliação dos fornecedores através de comparação par 

a par face aos critérios e subcritérios de avaliação. 

Para as comparações entre os fornecedores, um dos gestores da empresa 

respondeu os questionários do software semelhantes ao da Figura 11. A razão de 

consistência obtida da comparação entre os fornecedores em termos de qualidade de 

tecido foi de 0,02542, e o fornecedor 6 foi o que teve melhor desempenho neste 

subcritério, com uma PML de 0,30869. A matriz de comparação paritárias entre os 

fornecedores no que diz respeito ao subcritério “qualidade de tecido” pode ser observada 

na Figura 17. 

 

 
Figura 17: Matriz de comparação dos fornecedores em relação a qualidade do tecido. 

Fonte: Próprio autor. 
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Semelhantemente, o fornecedor 6 também obteve melhor desempenho no que diz 

respeito a qualidade da costura. A razão de consistência obtida foi de 0,02957 conforme 

pode ser observado na Figura 18. 

 

 
Figura 18: Matriz de comparação dos fornecedores em relação a qualidade da costura. 

Fonte: Próprio autor. 

 

O critério “custo” não possui subcritérios e, portanto, os fornecedores são 

comparados paritariamente em relação ao critério propriamente dito. A comparação em 

termos da competitividade do custo entre os fornecedores resultou em uma razão de 

consistência de 0,03955 e o fornecedor 1 obteve melhor desempenho, conforme pode ser 

visto na Figura 19. 

 

 
Figura 19: Matriz de comparação dos fornecedores em relação ao custo. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Já em relação ao critério “entrega” existem três subcritérios a serem analisados. O 

fornecedor 1 obteve melhor desempenho no que diz respeito a conformidade de entrega. 
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A razão de consistência da matriz de comparação foi de 0,03299, conforme pode ser 

observado na Figura 20. 

 

 
Figura 20: Matriz de comparação dos fornecedores em relação a conformidade. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A comparação dos fornecedores em relação ao cumprimento dos prazos de entrega 

também apontou que o fornecedor 1 tem o melhor desempenho, e a razão de consistência 

calculada foi de 0,04568. A matriz construída pelo software pode ser observada na Figura 

21. 

 

 
Figura 21: Matriz de comparação dos fornecedores em relação ao cumprimento de prazos. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Já para o subcritério “organização” o fornecedor 6 foi o que obteve melhor 

desempenho, a razão de consistência calculada foi de 0,01598, conforme pode ser 

observado na Figura 22. 
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Figura 22: Matriz de comparação dos fornecedores em relação à organização. 

Fonte: Próprio autor. 

 

O último critério, relacionamento, possui dois subcritérios. Os fornecedores foram 

comparados com respeito ao subcritério “Flexibilidade” e mais uma vez, o fornecedor 1 

alcançou melhor desempenho. A razão de consistência da matriz de comparação foi de 

0,03524 como pode ser visto na Figura 23. 

 

 
Figura 23: Matriz de comparação dos fornecedores em relação a Flexibilidade. 

Fonte: Próprio autor. 

 

De igual modo, o fornecedor 1 também mostrou melhor desempenho em relação 

ao subcritério “negociação”. A razão de consistência da matriz de comparação foi de 

0,04063, conforme ilustra a Figura 24. 
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Figura 24: Matriz de comparação dos fornecedores em relação a Negociação. 

Fonte: Próprio autor. 

 

É importante observar que todas as razões de consistência calculadas foram 

menores do que 0,1, o que mostra que todos os julgamentos realizados foram coerentes, 

permitindo que o ranqueamento dos fornecedores seja feito de acordo com as ponderações 

feitas até aqui. 

 

4.2.4. Cálculo das PG’s e ranqueamento 

 

O vetor de prioridades globais representa o desempenho global de cada 

fornecedor, e a ordenação deste vetor representa o ranking dos fornecedores, uma vez que 

aquele que tiver maior PG é quem obteve o melhor desempenho global. O cálculo das 

PG’s também foi realizado com auxílio do software SuperDecisions, a Figura 25 mostra 

as prioridades globais de cada fornecedor.   
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Figura 25: Prioridades Globais dos fornecedores. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Pode-se observar que o fornecedor 1 foi o que teve o melhor desempenho geral, 

seguido do fornecedor 4 e do fornecedor 8. O ranking dos fornecedores pode ser 

observado na Tabela 15.  

 

Tabela 15: Ranqueamento dos fornecedores. 

Ranking 

1º Fornecedor 1 

2º Fornecedor 4 

3º Fornecedor 8 

4º Fornecedor 6 

5º Fornecedor 3 

6º Fornecedor 2 

7º Fornecedor 5 

8º Fornecedor 7 

Fonte: Próprio autor 
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4.2.5. Análise dos resultados 

 

Como foi visto anteriormente, todas as razões de consistência obtidas através das 

matrizes de comparações montadas foram menores do que 0,1. Isto significa que os 

julgamentos paritários realizados através dos questionários fornecidos pelo software são 

considerados consistentes e, portanto, os resultados são válidos. 

De acordo com a Figura 13, o critério considerado mais importante é o 

“relacionamento” e o critério com menor importância é “custo”. A razão disto se dá pois, 

é muito mais atrativo para a empresa, por exemplo, um fornecedor que permite longos 

prazos para pagamentos do que aquele que possui mercadorias com menor custo, mas não 

é tão aberto a negociações. Isto se reflete no ranking, uma vez que os três primeiros 

fornecedores oferecem à empresa a possibilidade de fazer compras com preço de à vista 

podendo pagar com até 90 dias. 

Da mesma forma, os três últimos fornecedores do ranking deixam a desejar nos 

dois critérios considerados mais importantes, “relacionamento” e “entrega”. Isso acontece 

principalmente no que diz respeito a cumprimento de prazos e organização, pois entregam 

os produtos fora do prazo combinado e, em algumas vezes, completamente misturados 

em cores e tamanhos, gerando retrabalho para a empresa no momento de conferir as peças 

e dar entrada dos produtos no estoque. 

Os resultados alcançados com a hierarquização dos fornecedores são de grande 

importância para empresa, uma vez que a auxilia na compra de novas mercadorias e na 

priorização de seus fornecedores. Com isso, a empresa consegue melhorar o seu 

desempenho e estreitar relações com os fornecedores mais relevantes para o seu 

crescimento. 

Vale ressaltar que o ranqueamento dos fornecedores deve ser utilizado como 

auxílio à decisão de compra e não como via de regra. Cada fornecedor possui capacidade 

limitada de fornecimento de produtos e cada um tem sua devida especialidade. Os 

fornecedores 1 e 8, por exemplo, fabricam apenas sutiãs e mesmo que sejam os primeiros 

colocados do ranking, não serão escolhidos caso haja a necessidade de comprar calcinhas 

ou cuecas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente Projeto Final de Curso apresentou os problemas relacionados à cadeia 

de suprimentos de uma empresa do comércio eletrônico. Tal assunto é de alta relevância 

para a administração da empresa, uma vez que o portfólio de fornecedores está 

diretamente ligado à competitividade da organização. 

Atualmente existem diversas alternativas de análises e ferramentas de auxílio à 

decisão para problemas multicritério. O método utilizado neste trabalho foi o AHP, que 

foi empregado com o auxílio do software SuperDecisions para construção das matrizes 

de comparação paritárias, cálculo das prioridades médias locais e prioridades globais, 

bem como o ranqueamento dos fornecedores.    

A análise dos diferentes estudos de caso referentes a avaliação de fornecedores, o 

levantamento das principais metodologias multicritério utilizadas, bem como as análises 

comparativas das diferentes metodologias e critérios de avaliação utilizados, foram 

fundamentais para a escolha da metodologia utilizada, tal como os critérios de avaliação 

analisados. 

Os resultados alcançados com a aplicação do AHP são particulares ao caso 

específico da empresa e ao grupo de fornecedores estudados. O ranking dos fornecedores 

obtido através das comparações não é uma verdade absoluta, visto que as preferências 

podem ser alteradas caso os gestores considerem novos critérios ou reavaliem os critérios 

utilizados. Caso algum novo fornecedor seja inserido na cadeia de suprimentos da 

empresa, a análise deve ser refeita. 

O presente PFC se propôs a auxiliar uma empresa de comércio eletrônico a avaliar 

os seus fornecedores, de modo a ranqueá-los para que a empresa possa ter maior clareza 

sobre quais os fornecedores devem ser priorizados no momento de uma compra. Com a 

aplicação do estudo, foi possível identificar quais fornecedores que melhor atendem as 

necessidades da empresa e, portanto, devem ter preferência para novas compras.  

As conclusões alcançadas com a realização deste PFC contribuirão para o 

enriquecimento da literatura a respeito da aplicação da metodologia AHP. Além disso, 

também foram de grande importância para o aprofundamento do autor nessa área de 

estudo. 
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Como consideração final, é proposto que a empresa utilize esta ferramenta para 

avaliar novos fornecedores, onde os três primeiros colocados do ranking de potenciais 

fornecedores serias aqueles escolhidos para ser integrados a cadeia de suprimento da 

empresa. Outro possível projeto seria a análise deste caso com a aplicação de outra 

metodologia multicritério de modo a comparar a eficácia e responsividade de cada 

metodologia. 
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