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Avaliando o
desempenho do
fornecedor
As empresas estão sob crescente pressão para evitar problemas do

fornecedor e para atrair e manter os que possuem alto desempenho

T
oda organização sabe que deveria estar avaliando o

desempenho do fornecedor. A maioria está desdobrando

algum tipo de medição de desempenho do fornecedor,

seja por meio de alguns rudimentares indicadores-chave

de desempenho (KPIs) ou de programas mais sofisticados de

coleta dos dados e avaliação no local. Porém poucos
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compradores e profissionais da qualidade respondem "sim"

quando questionados se estão ou não satisfeitos com as

capabilidades e resultados de suas avaliações de fornecedor.

Com a crescente dependência de fornecedores para que

uma empresa seja capaz de atender aos requisitos e

expectativas dos clientes e, até mesmo, em alguns casos,

concordar com requisitos legais e obrigatórios, as organizações

estão sob crescente pressão para evitar problemas do

fornecedor e para atrair e manter os que possuem alto

desempenho, especialmente entre seus fornecedores

estratégicos ou parceiros de longo prazo.

Como uma organização pode transformar pensamento em

ação e efetivamente usar recursos internos para melhorar o

desempenho destes fornecedores-chave e, ao mesmo tempo,

produzir resultados e um retorno no investimento? As sete

etapas seguintes compõem um processo para o desenvolvimento

e o desdobramento da avaliação do fornecedor:

• Alinhar as metas de desempenho do fornecedor com metas

e objetivos organizacionais.

Determinar uma abordagem de avaliação.

Desenvolver um método para coletar informações a

respeito de fornecedores.

Projetar e desenvolver um sistema robusto de avaliação.

Desdobrar um sistema de avaliação de desempenho do

fornecedor.

Dar feedback aos fornecedores quanto ao seu desempenho.

Produzir resultados a partir da medição do desempenho do

fornecedor.
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Alinhar as metas de desempenho
Determinar qual desempenho sua organização quer de sua

cadeia de fornecimento não pode ser feito sem embasamento.

Você deve primeiro ter uma estratégia de fornecedores em

funcionamento a qual se relacione com as metas e objetivos

organizacionais globais. Muitas organizações estão buscando

programas e metodologias de melhoria contínua tais como o Seis

Sigma, o Lean enterprise,o Lean Sigma, melhoria contínua,

excelência operacional e gestão total da qualidade. Normalmente,

as organizações que tentam chegar ao próximo nível de

excelência precisam ter fornecedores-chave alinhados com sua

própria direção organizacional.

Se uma companhia está buscando entregas Lean e Just-in-Time,

os fornecedores-chave precisam estar eles mesmos no caminho do

Lean, pois a falta de sincronização pode causar impactos adversos no

custo, qualidade e entrega. Se uma companhia está comprometida

com o Seis Sigma e desenvolveu uma cultura baseada em fatos, ela

então necessitará de uma abordagem semelhante de melhoria de

desempenho de seus fornecedores importantes.

Alternativamente, se uma companhia não articulou uma

estratégia de melhoria empresarial, o controle para alocar

recursos a fim de medir e melhorar o desempenho do

fornecedor será menos forte. É difícil pedir aos fornecedores

"faça o que eu digo e não o que faço". Além disso, o

comprometimento de recursos da alta administração para tal

programa pode ser difícil se a melhoria contínua não for

valorizada dentro da cultura.

Escolher a abordagem de avaliação
Os aspectos do desempenho do fornecedor os quais as

companhias podem querer avaliar incluem:

• Saúde financeira -A saúde financeira é mais importante para

fornecedores-chave ou parceiros de longo prazo. Indicadores

comuns de poder financeiro incluem fatores tais como vendas,

lucratividade e liquidez. Os dados financeiros podem ser obtidos

via relatórios de crédito, bancos e referências de comércio. Os

dados são, decerto, mais acessíveis para companhias publicamente

negociáveis do que para as companhias privadas. Portanto, às

vezes a melhor maneira de obter informações financeiras é pedir

diretamente ao fornecedor. O desafio consiste em ser capaz de

identificar tendências negativas antes de um grande problema.

Não é necessário depender somente de ferramentas de relatório

financeiro, pois um entendimento dos indicadores de

desempenho operacional do fornecedor e de seus processos e

práticas de negócio podem revelar possíveis questões financeiras.

• Indicadores de desempenho operacional - Indicadores de

desempenho operacional podem cobrir muitas áreas, tais como

entrega pontual, qualidade, lead times, reprogramação, status do

pedido, mudanças de inventário e tempo de resposta a uma
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ligação do serviço ao cliente. Há diversas maneiras de obter estes

indicadores: extraí-los do próprio sistema de sua empresa, obter

relatórios do fornecedor ou conduzir pesquisas internas de

satisfação quanto ao fornecedor, com o usuário final no cliente.

• Processos e práticas empresariais - Os processos e práticas

empresariais podem ser revisados para ver como um fornecedor

dirige seu negócio e fornece um produto ou serviço com o melhor

valor, dentro do prazo e exatamente como foi requerido pelos

clientes. Esta informação qualitativa é normalmente baseada nas

melhores práticas, focada nos processos e inerentemente

independente de qualquer tendência vertical do setor empresarial.

As informações a respeito de processos e práticas empresariais

podem ser obtidas por meio de questionários ou pesquisas, ou

mesmo durante visitas no site do fornecedor. Estas informações

são críticas para a criação e manutenção de relações mutuamente

benéficas e de longo prazo. São também as informações que

necessitam de mais recursos para serem obtidas, tanto para o

cliente como para o fornecedor. As organizações deveriam

considerar a compra de um software disponível comercialmente

para avaliação do fornecedor, a fim de acompanhar o processo.

Avaliar processos e práticas empresariais pode ajudar a chegar às

causas-raiz dos problemas do fornecedor. Indicadores quantitativos

tradicionais podem destacar um problema ou tendência negativa,

Figura 1 - Saídas das Informações do Fornecedor

Por que medir o desempenho do
fornecedor?

mas não podem chegar à causa-raiz. Um fornecedor, por exemplo,

pode confeccionar um produto que atenda aos padrões de

qualidade, mas que o faça por meio da inspeção da qualidade do

produto em vez de fazê-lo por meio de métodos de prevenção de

defeitos. Isto pode resultar em eventual degradação da qualidade e

o produto terá uma estrutura de menor custo por causa da

inspeção. No caso da indústria de serviços, uma companhia pode

precisar adicionar recursos para manter os níveis adequados de

serviço devido à ineficiência de seus processos internos.

• Comportamentos capacitadores ou fatores culturais - No

coração dos modelos empresariais de alto desempenho, tais

como o Seis Sigma, os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade

e o Lean, estão os comportamentos capacitadores, tais como foco

no cliente, agilidade, melhoria contínua e trabalho em equipe. Se,

por exemplo, um fornecedor não tem uma cultura de melhoria

contínua, é improvável que o fornecedor venha a estar em

sintonia com as demandas de um cliente que valoriza tais

Um empreendimento deve medir o desempenho do
fornecedor, porque:
• Não se pode gerenciar o que não se pode medir;
• Se você medir os fornecedores, eles melhorarão;
• Você pode descobrir e remover desperdício oculto e
causadores de custos na cadeia de fornecimento;
• Você pode facilitar a melhoria do desempenho do
fornecedor;
• Você pode aumentar a competitividade diminuindo os
tempos de ciclo dos pedidos e os níveis de inventário;
• Você pode tomar decisões de negócio que causem
real impacto na empresa.

metodologias e espera o mesmo impulso para melhorar em sua

base de fornecimento.

• Fatores de risco - Um aspecto importante da avaliação dos

fornecedores é entender e, então, diminuir o risco.Você pode

descobrir fatores de risco na saúde financeira, no ambiente de

desempenho operacional, nos processos e práticas empresariais e

nos comportamentos capacitadores ou fatores culturais. O risco não

pode ser determinado unicamente com o uso do desempenho do

passado para prever o futuro. Os

fatores de risco financeiro podem ser

as áreas de foco mais óbvias de muitas

companhias. O ambiente de

desempenho operacional inclui riscos

por lidar com fornecedores

estrangeiros, tais como relações

comerciais, expedição e câmbio de

moeda. Os processos e práticas

empresariais utilizados por um

fornecedor também são críticos. Por

exemplo, conhecer quais são os

processos utilizados por um fornecedor (caso haja algum) para, por

sua vez, gerenciar os subfornecedores, ajuda a identificar os riscos

nos fornecedores do final da base de fornecimento, invisíveis à

organização-cliente. Outro fator de risco é a liderança do fornecedor.

Uma liderança comprometida a investir na força de trabalho e

capacitar o empowerment e as contribuições de seus funcionários

possui uma chance maior de sucesso e superação das adversidades do

negócio, conforme elas surgem. Uma cultura que não possui trabalho em

equipe e melhoria contínua indica um maior risco ao cliente, pois as

chances de um fornecedor ser rápido para resolver problemas sistêmicos

e chegar às causas-raiz dos mesmos e corrigi-los são menores.

Desenvolver método de coleta de
informações

O desafio é o problema da abrangência - como coletar

qualquer uma das informações acima para uma grande parte de sua

base de fornecimento usando os recursos atuais. Os métodos
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normas por terceiros. Estes métodos e os

desafios associados a eles são mostrados na

Tabela I.

Todos pensam que podem escrever

questionários, mas a maioria dos questionários, na

verdade, são mal-construídos. Eles normalmente

são vagos, cheios de palavras difíceis, pedem

várias informações em uma única questão e são

desestimulantemente muito extensos. São

simplesmente muito difíceis de serem

preenchidos fácil e rapidamente. Além disso, as

informações coletadas geralmente não são

acionáveis.

Se o projeto do sistema de avaliação não é

incluem questionários em papel, questionários via Internet,

relatórios de sistemas atuais, visitas ao local e certificação de

ideal, será difícil coletar as informações. Outro

ponto negativo da coleta de dados do fornecedor

por meio de questionários é que poucos dados

são coletados de poucas pessoas e sua validade

pode ser questionável. Os gerentes da qualidade,

gerentes do site ou donos normalmente

preenchem as pesquisas de fornecedor e se eles

não obtêm informações de outras pessoas,

simplesmente tendem a pintar uma imagem harmoniosa de seu

próprio negócio.
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As saídas dos diversos métodos são mostradas na Figura l e

podem incluir:

• Relatório de resultados de pesquisa;

• Indicadores de desempenho do fornecedor, tais como KPIs

derivados de pesquisas internas ou de sistemas de gestão

internos;

• Relatório de avaliação do fornecedor, o qual pode ser

qualitativo e quantitativo;

• Finalmente, e idealmente, scorecards de desempenho do

fornecedor, contendo um resumo ou visão sumária de todos os

resultados.

Os clientes devem criar uma visão holística do desempenho

do fornecedor, apresentá-la aos gerentes internos de

relacionamento com o fornecedor e dar a ele acesso aos seus

indicadores de desempenho para aumentar sua colaboração.

Projetar um sistema robusto de avaliação
As organizações precisam escolher uma abordagem para

avaliar os fornecedores, as quais podem incluir:

•Aceitar uma norma de terceiros,tal como a ISO 9001 e suas

derivadas para setores específicos ou boas práticas de

manufatura;

• Desempenho de benchmarking com relação aos líderes da

indústria;

• Medir o desempenho em relação às melhores práticas, tais

como os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade;

• Desenvolver KPIs e scorecards com base nos dados do

sistema ou no feedback do cliente interno;

• Desenvolver sua própria certificação ou avaliação e medir o

desempenho com relação às mesmas.

Não importam quais componentes de um sistema de

avaliação do fornecedor uma organização desenvolve, o grande

desafio consiste em criar um sistema baseado em indicadores

relevantes para o negócio e com base em melhores práticas

aceitas de modo geral. Usar sistemas de avaliação disponíveis

já existentes ou normas de terceiros pode ser mais fácil, mas

pode não estar alinhado com os processos e as práticas

críticas à posição da companhia em sua indústria específica, sua

cultura ou estratégia.

Às vezes as organizações coletam dados somente pelos dados

ou coletam os tipos de dados que já vêm coletando

historicamente. Eles desejam reunir informações dos

fornecedores, mas não relacionam os dados à sua estratégia

organizacional de negócios ou ao desempenho que ofereceria

melhor suporte aos seus próprios modelos de negócios.

Projetar e desenvolver um sistema robusto de medição do

desempenho do fornecedor requer um profundo conhecimento do

negócio, familiaridade com sistemas de alto desempenho e

conhecimento de metodologias de medição. Isto exige experiência

na construção adequada de questões para incentivar respostas

precisas e medir corretamente o desempenho. Com isso, algumas

companhias utilizam uma combinação destas abordagens.

Desdobrar o sistema
Uma das maiores dificuldades nos sistemas de avaliação é o

desdobramento. Para sistemas que requerem extração e

tratamento dos dados, a área de informática pode precisar

desenvolver e, em seguida, ligar informações de sistemas díspares.

Para sistemas com base em questionários, os próprios

questionários podem se tornar ineficazes e difíceis de responder,

tanto para os participantes internos como para o fornecedor.

Assim como para avaliações no local ou auditorias, eles requerem

treinamento de pessoal, preferivelmente uma equipe

multifuncional, e precisam de recursos intensivos para serem

desdobrados adequadamente. São necessários perícia no assunto

em questão, perícia no desenvolvimento de instrumentos de

pesquisa e conhecimento de informática para evitar as armadilhas

no desdobramento de todas estas abordagens.

Fornecer feedback acionável
Muitas organizações enviam cartões de relatório de

desempenho aos seus fornecedores. Os fornecedores geralmente

ficam nervosos com o termo "gerenciamento do fornecedor",

pois isto implica em uma organização gerenciando a outra. As

companhias clientes precisam ter um diálogo real com seus

fornecedores importantes a respeito do desempenho e do

trabalho nas questões críticas do relacionamento. Isto requer um

fluxo bidirecional de informações.

Se os resultados de medição de desempenho e avaliação do

fornecedor não forem acionáveis ou as expectativas das ações

não forem comunicadas, estas ações não ocorrerão. Esta é uma

parte difícil do quebra-cabeça do desempenho do fornecedor,

pois muitas organizações de fornecedores podem ter

competências em algumas áreas que excedem as de seus clientes.

Em muitos casos, os clientes deixam o trabalho para o

departamento de follow-up, enviando os resultados sem nenhum

diálogo a respeito das próximas etapas para melhoria contínua e,

dessa forma, destruindo parte do propósito de todo o exercício.

Produzir resultados
Medir o desempenho do fornecedor significa entender,

comunicar e, então, melhorar o desempenho do fornecedor. Se

todos os componentes importantes de um bom sistema de avaliação

do fornecedor estiverem no lugar e você e seu fornecedor estiverem

obtendo resultados acionáveis e relevantes, então os fornecedores

podem dar o próximo passo na melhoria de seu desempenho.

A medição do desempenho do fornecedor pode levar ao

desenvolvimento do mesmo, e a melhoria deste desempenho

possui potencial para causar impacto no cliente, tanto financeira

como competitivamente. Um exemplo está nos lead times de

peças adquiridas, os quais geralmente compõem uma grande

proporção dos lead times globais. O aumento da agilidade na peça

dos fornecedores pode ser traduzido em maior receptividade

pelos clientes para seus usuários finais. Remover tempo da cadeia

de fornecimento também remove custos.
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As companhias precisam trabalhar com os fornecedores para

desenvolver planos de ação como resultado das avaliações. Eles

deveriam, sim, rastrear o desempenho destes planos a fim de

fechar o loop e perceber os plenos benefícios do processo de

medição do desempenho do fornecedor.
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