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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma aplicação da análise relacional grey
para auxiliar na seleção de fornecedores e transportadores de material de construção na região
Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. O modelo considera as medidas tradicionais
para avaliação de fornecedores e transportadores estabelecida pela literatura da área. Foram
considerados no estudo três fornecedores distintos de areia e três transportadores também
distintos. Um dos transportadores é da própria organização interessada e os demais são
terceirizados. Diante disso o que se buscará verificar é se a terceirização pode ser considerada
como uma alternativa eficaz à manutenção de um esquema próprio de transporte para esse
produto. Os resultados obtidos apontam para uma seqüência de preferência para escolha de
fornecedores e transportadores, uma combinação que busca trazer mais vantagens para a
empresa a partir do método proposto pela análise relacional grey.

Palavras-chave: Análise Relacional Grey, Seleção de Transportadores e Fornecedores,
Análise Multicritério, Varejo de Material de Construção.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to present an appIication of gray reIational anaIysis to assist in
the seIection of suppIiers and transporters of construction materiaIs in the South
FIuminenseregion ofRio de Janeiro. The model considers traditional measures for evaIuating
vendors and carriers estabIished by Iiterature. Were considered in the study three different
suppIiers of sand and three carriers also distinct. One of the carriers is the organization itseIf
and interested others are outsourced. Considering this, it will seek check if outsource can be
considered as an effective aItemative to maintaining a proper transmission scheme for the
product. The resuIts point to a sequence of preference for choice of suppIiers and transporters,
a combination that seeks to bring more benefits to the company from the method proposed by
the gray reIational anaIysis.

Keywords: Grey ReIational AnaIysis, SeIection and Conveyors SuppIiers, MuIticriteria
Analysis, Retail Construction Material.
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Capítulo 1 - Introdução

A fonnação de alianças estratégias ou a terceirização de detenninados arranjos

logísticos não é assunto novo. Segundo LaarhoveneShannan (1994), inúmeras organizações

estão canalizando esforços no sentido de formar parcerias com provedores de serviços

logísticos, numa ótica de terceirização, com o intuito de reduzir seus custos nessa área. A

consideração e a importância da terceirização de serviços logísticos têm aumentado nos

últimos trinta anos. Segundo Blanchard (2008), até o final da década passada, os gastos anuais

com terceirização dos serviços logísticos aumentaram em USD 150 bilhões, enquanto que em

1993, segundo Barks (1994), os gastos foram da ordem de USD 10 bilhões. Esse crescimento
,

tem sido ainda mais drástico na Asia devido à sua rápida expansão econômica com a China e
,

a India (Bhatnagar, SohaleMillen, 1999; Kim, HoonYange Kim, 2008).

Com o crescimento econômico também percebido no Brasil, o mercado de construção

civil também tem aumentado sua participação no cenário econômico brasileiro. Para 2012 há

uma projeção de 5,2% no Produto Interno Bruto (PIB), sendo o setor considerado "o grande

player" nas palavras de Paulo Safady Simão (Peduzzi, 2011). Seguindo o exemplo dos demais

setores econômicos, um ainda pequeno, mas significativo, número de organizações da área de

construção civil está adotando a gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management

- SCM) com o intuito de melhorar seus respectivos desempenhos num mercado cada vez mais

competitivo (Saad, Jones e James, 2002).

Segundo VrijhoefeKoskela (2000), a gestão da cadeia de suprimentos na área de

construção civil desempenha quatro papeis fundamentais: (i) focar na interface entre a cadeia

de suprimentos e o sítio da construção com objetivo de reduzir os custos e a duração das

atividades no sítio, (ii) Focar na cadeia de suprimentos com objetivo de reduzir custos

relacionados com logística, lead-time e estoque, (iii) focar na transferência de atividades do

sítio de construção para a cadeia de suprimentos, (iv) focar na gestão integrada da cadeia de

suprimentos e o sítio de construção. Ainda segundo os autores, em termos estruturais e de

funcionamento, a cadeia de suprimentos para a área de construção segue os seguintes

elementos: (i) trata-se de uma cadeia convergente para o sítio de construção, (ii) trata-se de

uma cadeia temporária, (iii) é uma cadeia típica sob demanda, onde cada projeto cria um novo

produto ou protótipo.

Diante do exposto, percebe-se uma forte dependência entre os fornecedores de matéria

prima e o seu transporte para os locais de demanda. Sendo assim, no presente trabalho, tem-se
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por objetivo principal estabelecer uma ordem de prioridade entre as combinações de

fornecedores e transportadores, onde um dos transportadores é interno à organização e os

demais são terceirizados. Essa priorização se dará por meio da análise relacional grey, que é

uma técnica de apoio à decisão envolvendo múltiplos critérios. A partir dessa priorização,

verificar-se-á o quão distante estão as alternativas entre si e de um estado desejado, para que

se possa inferir sobre a eficácia da terceirização para a identificação de potenciais parceiros.

Sendo assim, busca-se por meio deste trabalho responder às seguintes questões: no

caso apresentado, a terceirização pode ser considerada como uma alternativa eficaz ou a

manutenção de um esquema próprio de transporte será a melhor alternativa? Dentre sua base
,

de fornecedores, qual apresenta melhor desempenho segundo os critérios de avaliação? E com

foco nessas questões que se desenvolverá o estudo a seguir.

Destaca-se ser esta uma questão de primordial importância para o campo da

administração, pois tal assunto fortalece a base para a tomada de decisão dos gestores em

relação à cadeia de suprimentos, proporcionando ferramentas para reunir as melhores

infonnações e, assim, analisá-las, objetivando decisões mais assertivas e eficientes para a

empresa.

Para que o objetivo descrito seja alcançado, as próximas seções abordarão os

fundamentos da avaliação de fornecedores e transportadores. Tendo em vista que se está

diante de uma decisão que envolve múltiplos critérios, a terceira seção abordará o método a

ser adotado, que é a análise relacional grey. Nessa ocasião são discutidas algumas aplicações

prévias em outras áreas de modo a justificar a sua aplicabilidade no caso em questão. Na

quarta seção apresenta-se o caso de aplicação e são discutidos os resultados obtidos. Na quinta

seção são apresentadas as conclusões e as recomendações para trabalhos futuros.
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Capítulo 2 - Avaliação de Fornecedores e Transportadores

Na presente seção são discutidas, de forma sucinta, as fundamentações sobre avaliação

de fornecedores e transportadores com o intuito de se identificar, na literatura, quais critérios

são comumente empregados para tal. Diante dessa identificação poder-se-á estudar o método

de análise relacional grey para a aplicação a ser apresentada.

2.1 Avaliação de Fornecedores

Segundo WadhwaeRavindran (2007), no atual ambiente competitivo é impossível

produzir, de forma bem sucedida, com baixo custo e alta qualidade sem um fornecedor

adequado. Com isso, a decisão mais importante é a seleção e a manutenção de um grupo

competente de fornecedores. No presente trabalho a atenção estará direcionada para a

priorização de fornecedores. Segundo Weber eCurrent (1991), o problema de seleção envolve

uma avaliação que envolve duas decisões básicas: qual fornecedor e quanto demandar desse

fornecedor. No presente estudo não se aterá à quantidade a ser demandada, mas sim a quem

demandar prioritariamente.

As abordagens comumente empregadas para a seleção de fornecedores são, segundo

Bhutta (2002), baseadas em: (i) custo total, (ii) teoria da utilidade multi atributo , (iii)

programação multi-objetivo, (iv) análise hierárquica de processos. Segundo

WadhwaeRivindran (2007), além das supracitadas, diferentes abordagens matemáticas,

estatística e/ou baseadas em modelos de teoria dos jogos já se apresentaram como proposta

para solucionar esse tipo de problema. De Boer (2001) faz uma revisão de técnicas utilizadas

para auxiliar na seleção de fornecedores.

Segundo WadhwaeRivindran (2007), a seleção de fornecedores é basicamente um

problema com múltiplos critérios. Dentre as aplicações de técnicas multicritério, tem-se: (i)

Análise Envoltória de Dados (DEA), (AzadeheAlem, 2010, Shirouyehzad,

HosseinzadeheDabestani, 2009, Weber, 1991), (ii) Análise Hierárquica de Processos (Bai,

2008, Wen-wenet a.1.2010, ), (iii) Análise Relacional Grey (Li, Wang e Chen, 2008, Yang e

Wu, 2010, Li, 2009).

Nas aplicações supracitadas são considerados diferentes critérios para avaliação de

fornecedores. Garciaet aI. (2005) fazem uma síntese dos critérios considerados numa

avaliação de fornecedores à luz de Weber eCurrent (1991) e HirakuboeKublin (1998). Nessa

síntese foram identificadas duas categorias de critérios, um referente à oferta e outra ao
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fornecedor. Para a característica de oferta têm-se os seguintes critérios: (i) qualidade, (ii)

preço e (iii) entrega. Por sua vez para a característica do fornecedor tem-se: (i) capacidade de

projeto, (ii) capacidade técnica, (iii) capacidade de manufatura, (iv) capacidade de redução de

custos, (v) reputação, (vi) relacionamento atual, (vii) experiência, (viii) localização, (ix)

reciprocidade, (x) relacionamento de igualdade, (xi) ser subsidiária.

No estudo de HirakuboeKublin (1998) chegou-se à conclusão que: (a) a importância

relativa dos critérios de seleção depende do tipo de produto, sendo o preço mais importante

em produtos padronizados e a qualidade mais importante em produtos personalizados, (b) o

preço é mais importante em situações de baixo risco, (c) quando os produtos são

personalizados, dá-se mais ênfase às características do fornecedor, como localização,

capacidade técnica, capacidade de manufatura etc., (d) a aquisição com fornecedor atual não

foi considerada importante para nenhum dos produtos analisados. Os clientes estão dispostos

a mudar de fornecedor quando for mais conveniente. (e) Os produtos padronizados são

associados com baixo risco na aquisição, os clientes podem percebem que adquirir com

fornecedores de boa reputação simplifica o processo de decisão. (f) Para produtos associados

a um alto risco, as capacidades do fornecedor são mais importantes e os clientes estão
,

propensos a investir mais na busca por qualidade. E importante ressaltar que a pesquisa foi

feita para o cenário japonês e para dois produtos, que não estão relacionados à indústria de

construção civil. Contudo, acredita-se que este possa ser um início para as investigações,

tendo em vista não se encontrado na literatura científica estudo similar para produtos na área

de interesse do presente trabalho.

2.2 Avaliação de Transportadores

Segundo BaIlou (1993), a atividade de transporte representa o elemento mais visível e

importante do custo logístico na maior parte das empresas, chegando a representar

aproximadamente 60% deste gasto. Os custos de transporte, segundo Fleury et aI. (1997), se

dividem em fixo e variável. Os objetos de custo fixo podem ser divididos em operacionais e

administrativos.

Diante do exposto, faz-se necessária uma adequada avaliação/seleção de

transportadores para compor o sistema logístico com os fornecedores. Bardi (1973,

apudGarciaet aI., 2005) apresentou a importância relativa de 21 fatores utilizados para

avaliação de transportadores. Gibson et aI. (1993, apudGarcia et aI., 2005) compararam o grau

de importância dada aos diferentes critérios de seleção usados por expedidores que possuem
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um programa formal de seleção de transportadores com os que não possuem esses programas.

Para o primeiro grupo teve-se a seguinte prioridade: (i) histórico de desempenho em

pontualidade, (ii) qualidade, (iii) disponibilidade de equipamento, (iv) serviço ao cliente, (v)

taxas de desconto. Para o segundo grupo, ou seja, os que não possuem um programa formal

de seleção de transportadores, tem-se a seguinte ordem de prioridade: (i) taxa de desconto, (ii)

histórico de desempenho em pontualidade, (iii) qualidade, (iv) disponibilidade de

equipamento, (v) serviço ao cliente.

As conclusões das pesquisas de Gibson et aI. (1993, apudGarcia et aI., 2005)

revelaram que o expedidor que enxerga em curto prazo dá ênfase ao preço enquanto que o

possuidor de uma visão de futuro enfatiza o que agrega mais valor ao seu serviço. Para os

expedidores que dão ênfase ao preço, esses não possuem interesse em reduzir a base de

transportadores, e realizam contratos de curto prazo. Os expedidores com vista à redução da

base de transportadores e foco na qualidade do serviço, empregam métodos sistemáticos de

avaliação. Os expedidores com programas de avaliação estruturados requerem melhoria

contínua no desempenho dos transportadores. Murphiet aI. (1997, apudGarcia et aI., 2005)

confrontaram diferentes critérios de avaliação de transportadores sob o ponto de vista dos

expedidores e dos transportadores e chegaram a conclusão que existe uma forte correlação

entre os mesmos.

Conforme previamente mencionado, as avaliações, tanto de fornecedores quanto de

transportadores, envolvem a análise de múltiplos critérios, o que ocasiona certa complexidade

no processo. No presente estudo será feita uma análise conjunta envolvendo fornecedores e

transportadores. Na próxima seção é apresentado o método de análise relacional grey, que já

foi utilizado para avaliação de fornecedores, conforme apresentado na seção 2.1.

Na tabela abaixo é demonstrado os principais critérios de avaliações de fornecedores

na área de transportes, fazendo um comparativo entre visão de curto e visão de longo prazo:

Tabela 1 - Comparação dos critérios a curto e longo prazo
""" """

VISAO CURTO PRAZO VISAO LONGO PRAZO

preço qualidade

taxa de desconto serviço ao cliente

maior base de transportadores base de transportadores reduzida

pontualidade histórico de desempenho em pontualidade

Fonte: Elaboração própria



6

Capítulo 3 - Análise Relacional Grey

A teoria de sistemas grey foi proposta por Julong Deng em 1982 com o intuito de

evitar os defeitos inerentes da abordagem estatística convencional e requer somente uma

quantidade limitada de dados para estimar o comportamento de um sistema incerto (Wen,
,

2004, apudGarciaet aI., 2009). E um método utilizado para determinar o grau

derelacionamento entre uma observação referencial com observações levantadas, objetivando

estabelecer um grau de proximidade com o estado meta, ou seja, o resultado desejado.

(Garciaet aI., 2009).

A Análise Relacional Grey utiliza a informação do sistema Grey para comparar

dinamicamente cada fator quantitativamente, baseado no nível de similaridade e variabilidade
,

entre todos os fatores para estabelecer a sua relação. E um método para analisar o grau de

relacionamento para seqüências discretas (Bischoff, 2008, apudGarciaet aI., 2009).

Foca em situações onde há a incerteza, variedade de dados de entrada, dados discretos

e informações insuficientes para a tomada de decisão. Assim, em algumas situações, não é

muito fácil para derivar uma resposta. Contudo, a Análise Relacional Grey pode ser

conduzida com poucos dados e muitos fatores, compensando assim as desvantagens da

regressão estatística.

Yu-Zhong Yang e Li-Yun Wu (2010), em seu artigo para seleção de fornecedor para

um grupo de carvão, mencionam que a subjetividadeque se encontra na determinação de

fatores de menor peso na hierarquiafoievitada na análise relacional grey, assim,o resultado da

avaliaçãoé mais objetivodo que outrosmétodos. Esse estudo indica queo método greyseja mais

objetivo, mais fácilerazoável de entender. No entanto, acrescenta que a subjetividade

naapuração defatoresde maior peso na hierarquia não pode serevitado.

Propõe-se um grau de relacionamento entre observações de referências e observações

comparativas por meio do cálculo de coeficientes relacionais grey que são obtidos para cada

atributo considerado. Deve haver um mínimo de similaridade e variabilidade entre todos os

fatores para estabelecer uma relação (Deng, 1989 apudGarciaet aI., 2005).

Segundo Deng (1989, apudGarciaet aI., 2005), para se iniciar a análise, são feitos

levantamentos de dados (variáveis) para cada atributo, podem ser eles: entrega, qualidade,

pontualidade, disponibilidade, quantidade, entre outros. Esses valores são colocados em uma

matriz, para assim serem normalizados. Cada atributo deve ser normalizado de modo a

colocá-los em comum numa escala numérica entre O e 1, pela seguinte fórmula se

representará:
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1. Quanto maior o atributo melhor
Xj(m)-min Xi(m)

vi (1)maxxi (m)-minxi (m)
vivi

2. Quanto menor o atributo melhor
maxxi(m)-Xj (m)

Vi (2)max Xi(m)-min xi (m)
viVi

No presente trabalho estar-se-á utilizando ambas as nonnalizações para os dados a

serem comparados. Após a nonnalização, faz-se mister que sejam estabelecidos os

coeficientes relacionais y, para cada atributo de cada série. Este coeficiente é obtido da

seguinte fonna:

minminlxo(k)-Xi (k)l+ maxmaxlxo(k)-xi(k)1
Vivkvivk

Ixo(m)-xj (m) I+ maxmaxlxo(k)-Xi (k) I
vivk

(3)

,
E importante notar que y assumirá valores entre Oe 1, onde quanto mais próximo de 1

maior é o relacionamento entre os atributos sob consideração, ou seja, maior é a similaridade

entre o atributo da série comparativa com o da série padrão. Depois de estabelecidos os

coeficientes relacionais para cada atributo da série, pode-se então estabelecer o grau de

relacionamento da série comparativa com a série padrão. Este grau de relacionamento é dado

por:

(4)

onde~i é o peso associado ao atributo i da série comparativa, de modo que:

(5)

Geralmente, os valores dos pesos são de dificil acesso fazendo com que o grau de

relacionamento seja estabelecido a partir de uma média aritmética entre os coeficientes

relacionais de cada atributo da série. Note que, obviamente, o grau de relacionamento
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greytambém assumirá valores entre Oe 1 de modo que: quanto maior o grau mais próximo da

série padrão estará a série comparativa.

Com base nesta metodologia, pretende-se comparar diferentes combinações

"transportadores x fornecedores" com uma série padrão em que os atributos assumem valores

meta. Em outras palavras, os atributos da série padrão são os valores desejáveis que a

combinação possuísse. Por meio da análise relacional pretende-se estabelecer o grau de

relacionamento entre as séries comparativas com a série xO.

3.1 Aplicações da Análise Relacional Grey

Golmohammadi eMellat-Parast (2012) em seu artigo Developing a grey-

baseddecision-makingmodel for supplierselection, utilizaram dados de uma empresa na

indústria automobilística para aplicar o modelo proposto - Análise Relacional Grey. A

empresa estudada gerencia a preparação de peças para um fabricante de automóveis, e é

responsável por lidar com os fornecedores, tratando da avaliação de qualidade, planejamento

e agendamento para entrega de peças. Foram considerados fornecedores de seis produtos e os

critérios definidos, os seguintes: entrega, qualidade, preço, custo de transporte, tecnologia e

flexibilidade do sistema de produção. Embora os resultados e a classificação dos critérios

preferenciais variem com base na indústria em particular, os critérios selecionados no estudo

têm alta prioridade na maioria das indústrias. Os autores afirmam que a seleção de

fornecedores é um processo decisório baseado em tomada de decisão multi-criterial, e o

modelo Análise Relacional Grey pode auxiliar os gestores em tais situações.

Kuo (2008), num estudo feito acerca da eficiência do nível de gestão de uma indústria

perante as rápidas mudanças no ambiente, diz que a Análise Reiacionai Grey pode ser

utilizada pelos gestores na tomada de decisão de compra, e é relativamente eficaz em

comparação com outros modelos de avaliação de fornecedores. E em seu trabalho propõe

utilizar o modelo de Análise Relacional Grey na avaliação de fornecedores, tendo em vista

que este sistema de avaliação é capaz de processar pequena quantidade de amostras.

De acordo com Ho et aI. (2008), que procurou identificar em seu artigo a abordagem

mais popular adotada na avaliação de fornecedores e literatura de seleção, o método

Relacional Grey está apenas na oitava posição segundo sua pesquisa. Entretanto, fez questão

de realçar que a Análise Relacional Grey é mais eficaz por apresentar uma robustez maior em

seu resultado.
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No artigo Grey Relational Evaluation on Vendor Selection Based on E-business,

publicadoporWuwei Li et aI. (2008), a análise relacional grey foi utilizada para seleção de

fornecedores com base na implementação do e-business, com intuito de criar uma interface

colaborativa entre a empresa e seus fornecedores - agregando maior valor à cadeia e

entregando uma qualidade superior de gestão. Segundo os autores, essa estratégia de

compartilhamento de informações traz uma redução de estoque, redução do tamanho do lote,

da fatura e, entre outras coisas, um maior envolvimento colaborativo melhora o processo de

gestão de materiais de ambos compradores (empresas) e fornecedores. No caso estudado, a

empresa busca selecionar os fornecedores considerados vantajosos com base nos resultados,

utilizando a análise relacional grey, criando assim uma cadeia de abastecimento eficiente, que

permita à empresa responder rapidamente ao mercado.
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Capítulo 4 - Estudo de caso

A loja que propiciou esse estudo fica situada na cidade de Volta Redonda, na região

Sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, e figura entre as quatro melhores lojas do sul do

estado, de acordo com a revista ANAMACO (2012). Essa empresa tem como razão social

Box Expresso Materiais Para Construção LTDA, mais conhecida pelo nome fantasia

Capobiango Material de Construção.

A região sul fluminense tem se desenvolvido muito em virtude do Rio de Janeiro ser

sede das Olimpíadas 2016,além de ter seu crescimento influenciado também pela Copa 2014.

Melhorias de infra-estruturas de estradas, construções de hospitais e redes de atendimentos -

as famosas UPAs, reformas de terminais rodoviários e, possivelmente a construção de um

aeroporto no bairro do Roma, tem figurado o desenvolvimento empurrado pelos atrativos de

visualização que uma olimpíada e uma copa do mundo trazem ao país.

A cidade de Volta Redonda possui cerca de 260 mil habitantes (IBGE-2010), sendo o

crescimento demográfico acarretado principalmente pela Companhia Siderúrgica Nacional.
,

Apresenta, ainda, um Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,815 (dados de 2000),

considerado "elevado" de acordo com os critérios do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento - PNUD.

O segmento de material de construção de Volta Redonda tem, segundo a ACIAP-VR,

cerca de 270 lojasdiferentes e bem diversificadas analisando-se as particularidades das

mesmas. Existem lojas especializadas em determinados produtos ou departamentos, mas o

que predomina são as lojas que possuem em seu portfólio os chamados produtos básicos e

acabamento.

A coleta de dados utilizada na pesquisa será obtida através de fontes secundárias. Esta

situação tornou-se possível tomando por base fontes de dados confiáveis, com credibilidade

na coleta dos mesmos, como balanços e relatórios gerenciais da empresa objeto de estudo e

tabela atualizada de preços dos fornecedores.

Por outro lado, a metodologia acima explicitada depende de variáveis dentro de cada

atributo. No caso da apuração do fator qualidade, que se vincula à percepção e às expectativas

do consumidor, é necessário o desenvolvimento de um instrumento em que se permita alocar

valores, possibilitando uma comparação com os outros atributos e quantificando de maneira

satisfatória o objeto de pesquisa.
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Segundo um estudo realizado por Roodhooft e Konnings (1996 apudGarciaet aI.,

2005), os fatores que interferem na construção da avaliação de transportadores e fornecedores,

que são levados em consideração e, relativamente, dados como maior importância, são: preço,

entrega, quantidade, paradas e qualidade, no qual:

-Preço - preço unitário do bem fornecido;

-Paradas - número de paradas na expedição de mercadorias devido a um mau fornecimento;

-Entrega - percentual de entregas realizadas sem atraso;

-Quantidade - percentual fornecido dentro da quantidade prevista;

-Qualidade - percentual fornecido dentro das especificações.

Para obtenção dos dados relacionados a preço, foi utilizada - como acima já citada - a

tabela atualizada de preço do fornecedor. Sendo assim, toma-se como base o preço unitário do

bem fornecido, considerando a tabela de preço um documento oficial do fornecedor, ou seja,

validando e trazendo confiança à pesquisa.

No caso da entrega, os dados foram coletados a partir de documentos gerencIaIS,

fazendo uma relação entre pedido de compras, lead time, e controle de estoques considerando

o input da mercadoria - quantificando as entregas sem atraso, gerando um percentual.

As paradas consideradas no presente estudo foram as vendas de areia não efetivadas

por falta de mercadoria em estoque e as vendas efetivadas, porém não concluídas no prazo

determinado. Tais dados foram obtidos a partir dos orçamentos não convertidos em venda,

constantes no sistema gerencial da empresa e nos relatórios diários de expedição.

O atributo mais simples para a observação é a quantidade. Semelhante a análise feita

no atributo entrega, fez-se uma coleta de dados utilizando-se o pedido de compra, a nota fiscal

do fornecedor e o controle de estoque considerando um relatório de conferência - atingindo-se

um número percentual de fornecimento dentro da quantidade prevista.

No atributo qualidade, levou-se em consideração as especificações próprias do produto

areia: areia média, fina ou grossa; lavada (livre de impurezas) ou impura - como parâmetros

para uma avaliação quantificada.

Com esta metodologia, a Análise Relacional Grey produz uma matriz de diferenças

entre fornecedores e transportadores, comparando os atributos de cada um com os atributos de

série padrão.
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4.1 Aplicação e resultados

A partir da coleta dos dados, foi feito um levantamento histórico de três fornecedores

operando junto a três transportadores, obtendo os seguintes resultados - demonstrados na

Tabela 1, para cada par Fornecedor-Transportador. O registro de preço e todos os outros

levantamentos feitos têm por base o mês de Maio de 2012.

Tabela 2 - Dados levantados

PREÇO PARADAS ENTREGA QUANTIDADE QUALIDADE

ALTERNATIV AS (R$) (Q) (%) (%) (%)
FITl 652 O 100 96 98

FIT2 690 3 75 100 98

FIT3 620 4 73 97 98

F2Tl 590 6 88 92 70

F2T2 600 8 71 100 70

F2T3 560 9 69 98 70

F3Tl 600 3 72 92 81

F3T2 675 4 60 98 81

F3T3 610 5 58 100 81

Fante: Elabaraçãoprópria

Na tabela acima, temos as combinações estudadas para Fornecedor (FI, F2 e F3),

juntamente com Transportador (TI, T2 e T3, sendo que TI é o transportador próprio da

empresa). Os dados que preenchem a tabela refletem os critérios objetos de avaliação Gá

mencionados acima) definidos como prioritários no estudo, referentes a cada combinação

definida. O procedimento de normalização dos dados da Tabela 1 vem em seguida. Esta

normalização é feita considerando-se que:

·Quanto menor o preço melhor;

·Quanto menor o número de paradas melhor;

·Quanto maior o número de entregas melhor;

·Quanto maior a quantidade melhor;

·Quanto maior a qualidade melhor.
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Adotando essas considerações, os dados são normalizados e a Análise da série padrão

fica mais visível na Tabela 2. Esta série é composta por atributos cujos fatores normalizados

são iguais aI, ou seja, dos melhores fatores.

Tabela 3 - Dados normalizados e série padrão

ALTERNATIV AS DADOS NORMALIZADOS

F1T1 0,292308 1 1 0,5 1

F1T2 O 0,666666667 0,404761905 1 1

F1T3 0,538462 0,555555556 0,357142857 0,625 1

F2T1 0,769231 0,333333333 0,714285714 O °
F2T2 0,692308 0,111111111 0,30952381 1 O

F2T3 1 O 0,261904762 0,75 °F3T1 0,692308 0,666666667 0,333333333 ° 0,392857143

F3T2 0,115385 0,555555556 0,047619048 0,75 0,392857143

F3T3 0,615385 0,444444444 ° 1 0,392857143

PAD 1 1 1 1 1

Fonte: Elaboraçãoprópria

Com os dados da Tabela 2 pode-se montar uma matriz de diferenças, ou seja, uma

matriz em que os seus elementos são constituídos pelos módulos das diferenças entre os

atributos das séries comparativas com os atributos da série padrão.

Tabela 4 - Matriz de diferenças

ALTERNATIV AS MATRIZ DE DIFERENÇAS

F1T1 0,71 0,00 0,00 0,50 0,00

F1T2 1,00 0,33 0,60 0,00 0,00

F1T3 0,46 0,44 0,64 0,38 0,00

F2T1 0,23 0,67 0,29 1,00 1,00

F2T2 0,31 0,89 0,69 0,00 1,00

F2T3 0,00 1,00 0,74 0,25 1,00

F3T1 0,31 0,33 0,67 1,00 0,61

F3T2 0,88 0,44 0,95 0,25 0,61

F3T3 0,38 0,56 1,00 0,00 0,61

Fonte: Elaboraçãoprópria
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Com a matriz de diferenças estabelecida, tem-se facilitada a tarefa de estabelecer as

maiores e menores diferenças que são necessárias para o estabelecimento dos coeficientes

relacionais grey conforme equação (3). Estes coeficientes podem ser vistos na Tabela 4.

Tabela 5 - Coeficientes relacionais

ALTERNA TIVAS COEFICIENTES RELACIONAIS

F1T1 0,585585586 1 1 0,666666667 1

F1T2 0,5 0,75 0,626866 1 1

F1T3 0,684210526 0,692308 0,608696 0,727272727 1

F2T1 0,8125 0,6 0,777778 0,5 0,5

F2T2 0,764705882 0,529412 0,591549 1 0,5

F2T3 1 0,5 0,575342 0,8 0,5

F3T1 0,764705882 0,75 0,6 0,5 0,622222

F3T2 0,530612245 0,692308 0,512195 0,8 0,622222

F3T3 0,722222222 0,642857 0,5 1 0,622222

Fonte: Elaboração própria

As tabelas anteriores são apenas os meios para se atingir os coeficientes relacionais

para cada atributo. Calcula-se, então, o grau de relacionamento grey para cada uma das séries

- esse que é obtido a partir da equação (4), sendo que os pesos foram considerados iguais para

todos os atributos. O grau de relacionamento para cada série apresenta-se a seguir:

Tabela 6 - Graus de relacionamento

ALTERNATIV AS COEFICIENTES

F1T1 0,85045

F1T2 0,775373

F1T3 0,742497

F2T1 0,638056

F2T2 0,677133

F2T3 0,675068

F3T1 0,647386

F3T2 0,631467

F3T3 0,69743

Fonte: Elaboração própria
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A partir dos graus de relacionamentos apresentados, pode-se estabelecer a seguinte

seqüência de preferências:

Foml x Tranl > Foml x Tran2> Foml x Tran3> Forn3 x Tran3>Forn2 x Tran2>Forn2 x

Tran3>Forn3 x Tranl >Forn2 x Tranl >Fom3 x Tran2.

,
E possível identificar a partir dos resultados que a empresa Fornecedorl está em um

ponto superior, juntamente com o Transportador 1, quando comparada com as outras

empresas. Podemos considerar que os nove casos analisados correspondem a empresas que

utilizam diretrizes estratégicas diferentes. Em alguns pontos verificamos que o preço menor se

toma um fator menos preponderante.
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Capítulo 5 - Conclusões e Recomendações

No estudo feito sobre a realidade da empresa encontrou-se apenas três fornecedores,

mas diversificados quanto à avaliação dos produtos, o que faz com que o modelo de gestão de

suprimento seja flexível a ponto de apresentar variações conforme o mercado consumidor

necessite. Como o mercado fornecedor é restrito quanto ao número de fornecedores, a

empresa estudada tende a criar uma relação de parceria, porém, não se deve necessariamente

focar apenas em uma empresa fornecedora. Nesta avaliação percebe-se que os coeficientes

foram próximos, ou seja, existem mais oportunidades de desenvolvimento de fornecedores à

seleção propriamente dita. Enfatizando o resultado, é importante mencionar que a

metodologia propõe a seqüência de preferência.

Com os resultados apresentados por meio da análise relacional grey, é recomendável

que a empresa utilize o Fornecedor 1, que se mostrou mais vantajoso nas três primeiras

combinações de preferência, na respectiva ordem: Fornecedor 1 x Transportador 1,

Fornecedor 1 x Transportador 2 e Fornecedor 1 x Transportador 3 - caso opte por apenas um

fornecedor. Se optar por mais de um, o Fornecedor 3 é o próximo fornecedor mais vantajoso,

pois essa análise fornece um ranking para escolha, possibilitando a utilização de fornecedores

subseqüentes.

Ou seja, em relação à base de fornecedores considerada, como o Fornecedor 1

encontra-se em um ponto acima dos demais, é indicado que a empresa foque em desenvolver

com o mesmo uma relação de parceria e prime pelo seu fornecimento, visto que apresentou o

melhor desempenho nos critérios de avaliação considerados, fazendo com que as três

primeiras combinações se encontrem consideravelmente superiores às demais.

Em relação aos transportadores considerados, a manutenção de transporte próprio

continua sendo a alternativa mais eficaz para a organização, diante dos parâmetros analisados.

Além disso, essa integração proporciona à empresa um maior controle e flexibilidade de

planejamento, garantindo o atendimento ao cliente.

Como contribuição, podemos verificar que o estudo permite melhorar a gestão cadeia

de suprimentos e reduzir os custos - sem que isso implique na redução da qualidade, ao focar

na definição de fornecedores que constituam uma aliança estratégica e na eficiência do seu

transporte, o que pode ser determinante para o seu sucesso.

A análise relacional grey possui suas limitações, porém se mostra vantajosa se

comparada a outros métodos que se apresentam com maior complexidade e/ou alto grau de
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subjetividade. Apresenta-se como um método eficaz para lidar com situações de incerteza e

informações incompletas.

Para estudos futuros, recomenda-se avaliações que combinem outros métodos de

seleção de fornecedor juntamente com a análise relacional grey, devido à mesma trabalhar

com informações parcialmente conhecidas. Além disso, identifica-se a necessidade de

aprofundamento de estudos a fim de diminuir a subjetividade de fatores de maior peso na

hierarquia de avaliação.
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ANEXO I

Dados brutos referentes aos fatores:

1. Preço;
2. Paradas;
3. Entrega;
4. Quantidade;
5. Qualidade.

1. Preço: o preço é composto de diversos custos embutidos, o que iremos enfatizar serão
os custos da areia e do transporte - preço para carga completa (caminhão fechado).

Tabela 7 - Preços para combinação Transportador 1

TRANSI AREIA FRETE PEDÁGIO TOTAL
FORNI R$ 300,00 R$ 320,00 R$ 32,00 R$ 652,00
FORN2 R$ 270,00 R$ 320,00 ° R$ 590,00
FORN3 R$ 400,00 R$ 200,00 ° R$ 600,00

Fonte: Elaboração própria

Tabela 8 - Preços para combinação Transportador 2

TRA S2 AREIA FRETE I PEDÁGIO TOTAL
FORN 1 R .,00,00 R 390,00 O R$ 690,00
FORN2 R 270,00 R$ 330,00 ° R$ 600,00
FORN3 R$ 400,00 R$ 275,00 ° R$ 675,00

Fonte: Elaboração própria

Tabela 9 - Preços para combinação Transportador 3

TRANS 3 AREIA FRETE PEDÁGIO TOTAL
FORN 1 R$ 300,00 R$ 320,00 ° R$ 620,00
FORN2 R$ 270,00 R$ 290,00 ° R$ 560,00
FORN3 R$ 400,00 R$ 210,00 ° R$ 610,00

Fonte: Elaboração própria

2. Paradas: as paradas representam os dias de paralisação da produção devido a um mal
fornecimento (dados extraídos por observação e documentos da empresa).

Tabela 10 - Número de paradaspara combinação Transportador 1

TRANS 1X FORN 1 °TRANS 1X FORN 2 6
TRANS 1X FORN 3 3

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 11 - Número de paradaspara combinação Transportador 2

TRANS 2 X FORN 1 3
TRANS 2 X FORN 2 8
TRANS 2 X FORN 3 4

Fonte: Elaboração própria

Tabela 12 - Número de paradas para combinação Transportador 3

TRANS 3 X FORN 1 4
TRANS 3 X FORN 2 9
TRANS 3 X FORN 3 5

Fonte: Elaboração própria

3. Entrega: percentual de entregas realizadas sem atraso. O transportador pode variar o seu
prazo no atravessamento de acordo com o fornecedor (atraso no carregamento) ou por mal
funcionamento no equipamento.

Tabela 13 - Percentual de entregas sem atraso Transportador 1

Total de Entregas Perc. Realizado sem
atraso

TRANS 1 XFO 1 30 100%
TRANS 1 XFO 2 53 88%
TRA S 1 XFO "r3 11 72%

Fonte: Elaboração própria

Tabela 14 - Percentual de entregas sem atraso Transportador 2

TRANS 2X FORN 1 45 75%
TRANS 2 X FORN 2 28 71%
TRANS 2 X FORN 3 10 60%

Fonte: Elaboração própria

Tabela 15 - Percentual de entregas sem atraso Transportador 3

TRAi S 3 XFORN 1 24 73%
TRR S 3 X FORN 2 18 69%
RAi S 3 X FORN 3 43 58%

Fonte: Elaboração própria

4. Quantidade: percentual de itens fornecidos dentro da quantidade prevista.

Capacidade do caminhão:

TRANS 1 :15 ... 3
TRANS 2: 16 3

TRANS 3 : 15 3
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e entregas dentro da previsão

T aI de entregas

85

Entregas dentro. "'"preVlsao
94 91 (96%)
83 83 (100%)

83 (97%)

e a - Percentual de itens dentro das especificações

FORN 1 98%
FORN2 70%
FORN3 81%

Fonte: Elaboração própria


