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O avanço da internet ocorrido nas últimas duas décadas tem alterado a 
forma com que as empresam realizam negócios, sendo um dos 
elementos principais nesse contexto o Comércio Eletrônico Business-
to-Business (B2B). Estes sistemas têm permitiido às companhias 
obterem ganhos transacionais, colaborativos e de eficiência dos 
processos de compra e venda. Contudo, a implantação do Comércio 
Eletrônico B2B é um processo decisório complexo, pois interfere no 
relacionamento fornecedor-comprador, o que requer uma análise 
crítica de como se valer da tecnologia para incentivar os 
relacionamentos apropriados e alterar os inadequados. O trabalho 
apresenta um modelo de auxílio à implantação do comércio eletrônico 
business-to-business no setor de compras, desenvolvido a partir da 
literatura correlata e de uma pesquisa qualitativa em empresas de um 
cluster da indústria eletroeletrônica. Destaca-se no modelo a inclusão 
de análises estratégicas e táticas do setor de compras, destacados 
como itens carentes nas empresas pesquisadas. 
 
Palavras-chaves: Comércio eletrônico B2B; Compras; Gestão do 
Relacionamento com Fornecedores 
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1. Introdução 

No âmbito das relações inter-organizacionais, a partir da década de 70, sistemas de 
informações têm sido usados para conectar fornecedores e clientes por meio da tecnologia de 
redes privadas de protocolos padrões, geralmente chamado de sistemas EDI (do inglês 
electronic data interchange), que transmitiam informações a respeito de compras, vendas, 
embarques, recebimento, estoques e outras (ARCHER & YUAN, 2000). Esta primeira forma 
de comércio eletrônico B2B (business-to-business) exigiu grandes investimentos, o que 
restringiu sua aplicação a grandes empresas na troca de bens em larga escala. Entretanto, com 
o acelerado crescimento da internet nas últimas duas décadas, a rede pública de protocolos 
abertos permitiu a inclusão de um grande número de empresas, o que trouxe benefícios sem 
precedentes (KAPLAN & SAWHNEY, 2000; WU & SHEN, 2006). Além das vantagens de 
um acesso a um número maior de compradores e fornecedores, o comércio eletrônico tem 
permitido também a redução dos custos administrativos das compras, da carga de trabalho do 
setor, dos estoques, do tempo dos pedidos, o aumento da lucratividade, do controle das 
informações (DAVILA et.al., 2003). Esses benefícios operacionais por si só já são atraentes 
às empresas; no entanto, o comércio eletrônico apresenta ainda outras funcionalidades, que 
afetam diretamente a interface entre fornecedor e comprador (MCIVOR et. al., 2000; 
HUMPHREYS et. al., 2006) com o potencial de melhorias no relacionamento entre eles. Sob 
a perspectiva dos benefícios, é de se esperar uma acelerada adesão das empresas ao comércio 
eletrônico. No Brasil, o CE entre empresas tem apresentado acentuado crescimento na média 
de 36% ao ano, como mostra o índice B2BOL da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e 
a E-Consulting Corp. As transações em 2004 eram de 195,3 bilhões de reais e em 2007 
atingiram 492,4 bilhões (EMARKET, 2008; CAMARA-E, 2008). 

Com relação à prática de gestão da cadeia de suprimento (SCM), cada vez mais destacada no 
meio acadêmico e empresarial, o comércio eletrônico B2B tem atuado como um elemento 
importante, realizando o compartilhamento de informações entre os membros da cadeia de 
suprimentos. Nesta linha, a literatura sobre o assunto geralmente foca o relacionamento 
individual, no sentido de cooperação, ignorando e pormenorizando a dependência entre as 
formas de relacionamentos inter-organizacionais e a alocação de recursos (OLSEN & 
ELLRAM, 1995). Em outras palavras, a parceria com fornecedor envolve recursos, e isto 
deve ser gerenciado. Alguns autores têm desenvolvido métodos para auxiliar o gerenciamento 
do portfólio de relacionamentos com os fornecedores (e.g., KRALJIC, 1983; OLSEN & 
ELLRAM, 1997). Entretanto, estes métodos são abordados em níveis estratégicos e as 
decisões contempladas se atêm a este nível. Sendo assim, são insuficientes na função de 
auxiliar a adoção de um sistema de comércio eletrônico B2B no processo de suprimentos, já 
que suas funcionalidades se estabelecem num nível tático e operacional.  

Esse é o ponto de partida desse trabalho, cujo objetivo é apresentar um modelo de auxílio à 
implantação de comércio eletrônico B2B no setor de compras das empresas. Apesar de poder 
ser generalizado para empresas em geral, o modelo, estruturado em quatro passos, foi 
concebido baseado em um projeto piloto, no qual foi conduzida uma pesquisa qualitativa com 
empresas do setor eletroeletrônico de um cluster regional. Esse objeto de estudo foi escolhido 
porque as empresas envolvidas, independente do porte, possuem grande quantidade de itens 
de compra e, por conseguinte, um complexo gerenciamento de suprimentos.  
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O trabalho está estruturado da seguinte maneira: após essa rápida introdução, a seção 2 
apresenta o referencial teórico acerca dos temas de relacionamento com os fornecedores e 
comércio eletrônico B2B; a seção 3 traz o a pesquisa qualitativa realizada no objeto de estudo 
com as considerações sobre o método de pesquisa; A seção 4 apresenta os quatro passos do 
modelo elaborado, seguidas das conclusões no capítulo 5 e da lista com as referências 
bibliográficas utilizadas.  

2. Referencial teórico 

2.1. Compras e o Gerenciamento de Relacionamento com Fornecedores 

Nos últimos anos, a Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) tornou-se um termo cada vez 
mais freqüente no mundo empresarial, assim como a Gestão de Relacionamento com os 
Fornecedores (do inglês, Supplier Relationship Management - SRM). Estes conceitos têm 
reforçado o papel estratégico do setor de compras, não mais como apenas um setor 
burocrático isolado dos outros setores e sem participação nas decisões estratégicas das 
empresas. Integrado com setores como, por exemplo, de desenvolvimento de produto e 
engenharia de manufatura, o SRM visam adequar os relacionamentos conforme o grau 
estratégico do produto, ou seja, para produtos centrais, desenvolver um relacionamento 
proativo (com um alto nível de cooperação entre fornecedor e cliente) é a melhor forma de 
obter ganhos para cadeias de suprimentos. Em face desta perspectiva de adequação é que a 
forma do uso do CE deve ser concebida. 

Segundo Aun (2005), pode-se segmentar o relacionamento com os fornecedores em três 
níveis. O primeiro deles é o passivo, caracterizado pela falta de planejamento e orientação 
estratégica, pouca comunicação e seleção de fornecedores baseada em preço e 
disponibilidade. O segundo nível da evolução dos relacionamentos é o de transição, no qual 
passa a existir uma direção estratégica. O setor de compras estabelece vínculos com outros 
setores, o desempenho é monitorado pela redução de custos e medidas de eficiências e há uma 
seleção cuidadosa do fornecedor. Por fim, no nível pró-ativo, a organização passa a considerar 
os fornecedores como componentes do sucesso, a administração de compras passa a ser 
integrada aos departamentos e o desempenho passa a ser calculado de acordo com a 
contribuição do resultado. 

Com outra forma de visualização dos tipos de relacionamento De Maio & Maggiore (1992) 
apud Perona & Saccani (2002) defendem a classificação em quatro estilos, definidos pelas 
técnicas de integração (decisões de como gerenciar o relacionamento, nível tático) e 
ferramentas de integração (suportam as técnicas de integração, nível operacional). 

− No relacionamento tradicional, a falta de integração entre cliente-fornecedor é visível, os 
fornecedores devem apenas garantir um nível de serviço e qualidade e o preço seguirá as 
regras básicas do mercado. 

− A parceria operacional caracteriza-se pela necessidade de cortar os gastos com os 
elevados custos de estoques ou de rupturas decorrentes do alto volume de produtos 
comprados. Algumas técnicas adequadas a esta situação são, por exemplo, a reposição 
contínua (CRP - continuos replenishment process) ou estoque gerenciado pelo fornecedor 
(VMI - vendor managed inventory).  

− A parceria tecnológica consolida a integração do fornecedor devido à lacuna de 
conhecimento técnico do cliente. Algumas técnicas que exemplificam esta parceria são o 
projeto de produto para a cadeia de suprimentos e a engenharia virtual.  
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− A parceria envolvida ocorre quando as parcerias tecnológicas e operacionais são 
conduzidas concomitantemente.  

Também é importante entender que cada item de compra demanda um determinado 
relacionamento com os fornecedores, por exemplo, o fornecimento de um motor de avião 
requer um relacionamento que tende ao pró-ativo conforme classificação de Aun (2005), pois 
se trata de um produto com alto impacto na lucratividade e complexidade tecnológica 
(BAILY et. al., 2000). Kraljic (1983) com a finalidade de apresentar um método de gestão de 
portfólio para o relacionamento com o fornecedor, construiu uma matriz sobre os eixos de 
importância estratégica do produto atribuída a seu impacto na lucratividade e complexidade 
do mercado fornecedor. Como síntese do objetivo do portfólio, Kraljic (1983) afirma ser: 
“explorar o poder de compra e mitigar os riscos a um mínimo aceitável”. Em uma crítica ao 
modelo, Olsen & Ellram (1997) advertem que a orientação exclusiva para usufruir do poder 
de compras tem se apresentado como uma estratégia perigosa em vistas das constantes 
mudanças do mercado, como por exemplo, a GM que pressionava agressivamente os 
fornecedores para reduzir custos e em longo prazo tiveram problemas com esta estratégia, 
pois as parcerias revelaram-se improdutivas. 

Sob este olhar, Olsen & Ellram (1997) propuseram uma variação do modelo, incluindo um 
maior número de fatores para a composição dos eixos, sendo que o eixo, antes chamado por 
Kraljic (1983) de complexidade do mercado fornecedor, é nomeado como a dificuldade em 
gerenciar a compra. Ilustrada pela Figura 1, a matriz está dividida em quatro categorias. A 
categoria de alavancagem (leverage) é composta pelas compras que são facilmente 
gerenciáveis, entretanto são importantes estrategicamente para as empresas. Os volumes de 
compras desta categoria são altos, portanto deve-se trabalhar o relacionamento com os 
fornecedores para baixar os custos, reduzindo estoques, custos de transporte e materiais. É 
importante também que o relacionamento seja de “duas vias” com respeito mútuo e as 
necessidades futuras sejam transmitidas. As compras com baixo valor estratégico e facilmente 
gerenciáveis são chamadas de não-críticas. A ação recomendada pelos autores é a de reduzir 
os custos administrativos para esta categoria. As compras com baixo valor estratégico, mas 
com difícil gerenciamento são chamadas de gargalo. A empresa deve estabelecer um 
relacionamento focado na engenharia e no envolvimento do fornecedor na análise de valor 
com o direcionamento para custos de operações e riscos mais baixos. Por último, a categoria 
estratégica contempla dificuldade de gerenciamento e alto valor estratégico. A empresa deve 
gerenciar suas compras através do relacionamento mais próximo, focando no envolvimento 
do fornecedor no desenvolvimento de produtos, no valor de longo prazo e na melhoria do 
processo de suprimentos a fim de reduzir custos.  
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Figura 1 – As categorias de compras e os estilos de relacionamentos indicados a cada categoria (Fonte: Adaptado 

e Kraljic, 1983 e Perona & Saccani, 2002) 

Baseado nestas categorias de compras de Kraljic (1983), Olsen & Ellram (1997) 
desenvolveram um modelo de portfólio em três passos para auxiliar a gerenciar diferentes 
relacionamentos com fornecedores. O primeiro passo consiste em analisar a posição das 
compras através de fatores componentes dos eixos de importância estratégica e dificuldade de 
gerenciar a compra. No segundo passo, os autores recomendam analisar o atual 
relacionamento com os fornecedores baseado em fatores de atratividade relativa do 
fornecedor e da força do relacionamento, diferentemente de Kraljic (1983) que propôs esta 
análise baseada em assimetrias de poder (poder de compra). O último passo é desenvolver o 
plano de ação, o qual é dividido em três grupos: fortalecer o relacionamento, aumentar a 
atratividade do fornecedor e reduzir a alocação de recursos no relacionamento. 

Através do modelo de portfólio para auxiliar a gestão de relacionamento com os fornecedores 
apresentados por Kraljic (1983) e Olsen & Ellram (1997) e o método para identificação de 
estilos de relacionamento de Perona & Saccani (2002) é possível identificar o grau de 
adequação do relacionamento com o fornecedor praticado às características das compras. 
Enquanto ferramenta de integração, o CE, ao ser projetado, deveria considerar estas quatro 
perspectivas de estilos de relacionamento e de categorias de itens comprados (Figura 1).   

2.2. Comércio eletrônico Business-to-Business (B2B) 

Segundo Mcgaughey (2002), o comércio eletrônico é um termo que cobre todas as formas de 
transações eletrônicas em seis categorias possíveis: B2B (business-to-business), B2C 
(business-to-consumer), B2G (business-to-government), G2C (government-to-consumer), 
G2G (government-to-government) e C2C (consumer-to-consumer). Mais especificamente, é 
rede eletrônica que apóia os processos de compras, vendas, divulgação e suporte dos produtos 
e serviços negociados (MACGAUGHEY, 2002). Já Davila et. al. (2003), em vez do termo 
comércio eletrônico, fazem uso de e-procurement para uma definição e abrangência similar, 
que é a da tecnologia que permite aquisição de bens e materiais por organizações através da 
internet. Outro termo bastante usado é Electronic Marketplace (e-marketplace ou EM) que é 
um espaço de mercado virtual (também chamado de portal) em que múltiplos compradores e 
vendedores estão habilitados a negociarem entre si sob regras definidas (GRIEGER, 2003; 
TURBAN & KING, 2004, SEGEV et. al., 1999).  
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Por ser um assunto recente, discutido com maior profundidade nos últimos anos, há diversas 
de terminologias e tipologias ainda não consolidadas. Dentre as tipologias pesquisadas, a que 
melhor diferencia os modelos de CE sob características importantes no relacionamento 
comprador-fornecedor e assimetrias de poder é a proposta pelos autores Pavlou & Sawy, 
2002, (citadas também em Grieger, 2003 e Humphreys et. al.,2006), ilustrada na Figura 2. As 
dimensões usadas na tipologia foram o número de fornecedores e número de compradores 
envolvidos num sistema de CE, divididos em quatro tipos de relacionamento: 
Relacionamento Fornecedor-Comprador (um para um); orientado ao comprador (muitos 
para um); orientado ao fornecedor (um para muitos) e E-marketplace (muitos para muitos). 
Além dos tipos foram destacadas as três áreas que representam assimetrias de poder, 
Monopsônio (maior poder de compra), Monopólio (maior poder de venda) e Neutro (com o 
poder equilibrado).  

− Relacionamento comprador-fornecedor: é caracterizado pelo relacionamento um a um 
entre comprador e fornecedor e por ser usado para fornecimentos de itens com maior valor 
estratégico. O CE neste modelo é projetado para integrar o fornecedor e o comprador 
diretamente, elevando o relacionamento com a troca de informações de sistemas de 
manufatura, de desenvolvimento de produto e níveis de estoque. O CE B2B teve a origem 
neste modelo, com a tecnologia EDI de redes privadas, e persiste na atualidade, mas com 
as atenções voltadas para os benefícios da internet, principalmente pelo fato de ser uma 
tecnologia mais barata e acessível. A gestão ECR (Efficient Consumer Response) é um 
exemplo deste modelo, aplicada no setor supermercadista, faz o uso desta categoria de CE, 
cujas técnicas são VMI (Vendor Managed Inventory) e CRP (Continuous Replenishiment 
Process) por meio das quais o estoque é gerenciado pelo fornecedor do varejista (HARRIS 
et. al., 1999). Em suma, este modelo é mais utilizado em relacionamentos de longo prazo 
onde há a integração entre empresas através do compartilhamento de informações, o que 
caracteriza a gestão da cadeia de suprimentos (SCM) e as alianças estratégicas. 

 
Figura 2 – Tipologia de CE (Fonte: Pavlou & Sawy, 2002) 

− Orientado ao comprador: a característica deste modelo é um grande número de 
fornecedores para um pequeno número de compradores e o objetivo principal é criar 
eficiência para a empresa compradora. Isto é realizado através da redução de preços, dos 
custos administrativos, do aumento da base de fornecedores e do agrupamento de 
compradores para obter maior poder de negociação. Algumas transações características 
deste tipo de CE, também chamado de e-procurement (KAPLAN & SAWHNEY, 2000), 
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são a solicitação de cotação (RFQ) e leilão reverso (em que o comprador abre processo de 
compra no qual será eleito o fornecedor de menor preço). Um exemplo deste modelo é o 
Covisint (www.covisint.com), trata-se de um portal que conecta as principais montadoras 
norte-americanas (GM, Ford e Daimler Chrysler) com muitos fornecedores dispersos da 
indústria automobilística. Este portal permite que uma larga escala de suprimentos seja 
negociada através de contratos, leilões reversos e cotações (PAVLOU & SAWY, 2002). 
Em síntese, os CEs orientados aos compradores visam o aumento de poder de barganha 
dos compradores. 

− Orientado ao fornecedor: em sentido oposto, este CE privilegia as eficiências nos 
processos de venda do fornecedor e a configuração do modelo é a de poucos fornecedores 
para muitos compradores, ou melhor, uma grande massa dispersa de compradores. Uma 
ferramenta característica deste modelo é leilão direto como meio de descarregar o excesso 
de estoque e oferecer descontos aos clientes. Catálogo é outra forma de comercialização, 
em que alguns fornecedores disponibilizam seus produtos organizados em categorias a fim 
de que os compradores comprem seus produtos conforme preços e condições previamente 
estabelecidas. Um exemplo fornecido por Pavlou & Sawy (2002), é Stamples.com, um CE 
que promove a troca de materiais de escritório sendo realizada por um grande fornecedor 
para muitos compradores individuais. 

− E-marketplace ou E-Hub: este modelo caracteriza-se pela reunião de múltiplos 
compradores e vendedores num espaço de mercado virtual chamado de intermediário 
eletrônico ou portais (Figura 3). Geralmente utilizado para produtos e serviços não 
estratégicos (HUMPHREYS et. al., 2006), o esforço concentra-se em questões 
transacionais, ou seja, em preço (PAVLOU & SAWY, 2002). Segev et. al. (1999) 
acrescenta a neutralidade do sistema e a regência dela por um intermediário. 

 
Figura 3 – Funcionalidades do CE B2B (Fonte: Adaptado de Eng, 2004) 

2.2.1. Os benefícios e as funcionalidades do comércio eletrônico B2B 

O comércio eletrônico B2B permite reduzir o esforço com procedimentos operacionais e os 
custos de administração de compras de materiais indiretos (MRO), permitindo a concentração 
dos esforços em atividades estratégicas (MCIVOR et. al., 2003). Muitos são os benefícios da 
implantação do CE citados na literatura. McIvor et. al.(2003) listaram as principais vantagens 
observadas em alguns estudos de casos: - racionalização da base de fornecedores, redução dos 
custos de transação, redução dos estoques, dados capturados rapidamente, análise mais rápida 
e intervalos mais curtos de respostas. Aisbett et. al. (2005) acrescentou outros benefícios que 
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complementam os anteriores: a expansão do canal de negócios, melhor comunicação entre as 
organizações e maior controle sobre os processos de aquisições. 

Com relação às funcionalidades de um comércio eletrônico B2B que conduzem a estes 
benefícios citados, elas podem ser separadas em dois grupos: em transacionais e estratégicas 
(ENG, 2004), ilustrados na Figura 3. As funcionalidades transacionais não tratam questões de 
relacionamentos e desenvolvimento técnico, como por exemplo, leilões, leilões reversos, 
catálogos e cotações (RFQ). Por outro lado, funcionalidades estratégicas abordam questões de 
longo prazo e troca de informações estratégicas, como a colaboração no gerenciamento da 
demanda e estoque e desenvolvimento conjunto de produtos. Algumas outras funcionalidades 
descritas na literatura são o amplo acesso ao sistema por diferentes funcionários e setores, o 
sistema de aprovação, sistema de Brainstorming, troca de desenhos e projetos CAD/CAM. 

3. Levantamento e a análise de dados 

3.1. Método de pesquisa 

O presente trabalho foi dividido em duas etapas, sendo que na primeira foi realizado um 
levantamento bibliográfico com o objetivo de compreender o comércio eletrônico sob a ótica 
da gestão de suprimentos. Na segunda, foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória e 
qualitativa. A pesquisa qualitativa, segundo Malhotra (2001) é uma metodologia usada em 
pesquisas exploratórias, uma vez que proporciona melhor visão e compreensão do contexto do 
problema, e busca a compreensão de um determinado tema, em que normalmente existe 
pouco conhecimento prévio. É considerada adequada para a compreensão de fenômenos 
amplos e complexos em que o conhecimento existente é insuficiente para propor questões 
causais (BONOMA, 1985). 

Foram entrevistadas quatro empresas de um cluster, aglomerado geográfico e setorial de 
empresas (SCHIMITZ, 1992), do segmento eletroeletrônico, uma de grande porte, uma de 
médio e duas de pequeno porte, através de questionários estruturados com os objetivos de: 

− Identificar os estilos de relacionamento praticados e os anseios da gerência e funcionários 
com relação às funcionalidades do CE; 

− Descrever o grau de preparação das empresas para implantar um CE e verificar a 
importância de um modelo para auxiliar a implantação do CE. 

As empresas entrevistadas fazem parte do cluster do município de Santa Rita do Sapucaí 
(MG), também chamado de Arranjo Produtivo Local (SEBRAE, 2007). Existe uma 
associação gestora do cluster, chamada Sindvel, e responsável por reunir as empresas em 
torno de objetivos comuns. De acordo com a entidade, existem 67 indústrias do segmento 
eletroeletrônico associadas (SINDVEL, 2007), entre elas as entrevistadas neste estudo. A 
escolha das empresas do cluster justifica-se sob a complexidade do processo de suprimentos 
dessas empresas, já que possuem uma grande variedade de itens comprados, entre eles 
componentes eletrônicos, placas e insumos eletromecânicos. Outra razão para escolha, foi a 
oportunidade de pesquisa em empresas do mesmo setor com diferentes portes. 

3.2. A análise dos dados 

A primeira parte das entrevistas consistiu na caracterização do setor de compras das empresas. 
Como resultado do questionário, verificou-se a ausência um sistema de comércio eletrônico 
usado nas empresas. As compras são feitas por meio de telefonemas, fax e e-mails. O que foi 
apontado pelos entrevistados, como sistemas falhos que conduzem a erros e também 
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absorvem uma grande carga de trabalho para a compra de insumos de baixo valor. As 
pequenas empresas possuem apenas um funcionário dedicado às compras, enquanto a média e 
a grande empresa possuem equipes com mais de dois funcionários e também possuem 
sistemas de aprovação, ou seja, os gerentes precisam aprovar determinadas compras.  

Quanto ao relacionamento com os fornecedores, as pequenas empresas relacionam-se com os 
fornecedores na forma tradicional, ou seja, na forma passiva de Aun (2005), caracterizado 
pela falta de planejamento e orientação estratégica, pouca comunicação e seleção de 
fornecedores baseada em preço e disponibilidade. Coerentemente com os relacionamentos , as 
funcionalidades apontadas pelos entrevistados das pequenas empresas como ideais aos seus 
negócios foram o leilão reverso e a cotação (RFQ). Entretanto, ao serem questionados sobre o 
mercado fornecedor e poder de compra, confirmaram possuir baixo poder de negociação, o 
que dificulta a implementação destas ferramentas e o envolvimento do fornecedor num 
sistema próprio. Quanto ao uso de um portal independente, E-marketplace, os entrevistados 
confirmaram que não possuem um conhecimento prévio de quais funcionalidades, apesar dos 
anseios pelo leilão reverso e cotação destacados durante as entrevistas. 

Já a média e a grande empresa apresentam um relacionamento com os principais fornecedores 
como o transição de Aun (2005) no qual o setor de compras estabelece vínculos com outros 
setores, o desempenho é monitorado pelas medidas de qualidade e eficiências logísticas e a 
seleção cuidadosa do fornecedor e baseada em certificação ISO 9001. Quanto ao estilo de 
relacionamento, a média empresa afirmou que em torno de 5% de suas compras apresentam 
técnicas de parceria operacional caracterizadas pela troca de informações de previsão de 
demanda e de falhas do produto comprado com intuito de melhorar a qualidade do fornecedor. 
Com relação à grande empresa, a mesma parceria operacional ocorre com 15% de suas 
compras, porém a maior parte deve-se por iniciativa da empresa, e não do fornecedor como 
ocorre na média empresa. Questionados quanto às funcionalidades do CE que gostariam de 
usar, os entrevistados da média empresa divergiram nas respostas, sendo que o funcionário 
visualizou o leilão reverso como uma ferramenta adequada para a compra esporádica de 
insumos operacionais, e acrescentou que poderia ser realizados em grupo com outras 
empresas do cluster o que permitiria maior poder de barganha. Com outra visão, o gerente de 
compras acredita que a cotação seria a ferramenta mais adequada para a transação de insumos 
de manufatura. Os entrevistados da grande empresa destacaram as ferramentas de cotações, 
reposição automática e a troca de informações relativas aos indicadores de avaliação do 
fornecedor. 

Quando questionados sobre a melhor forma de tomar uma decisão em relação à adoção das 
funcionalidades, apresentaram como única solução, a decisão através de reuniões com os 
funcionários e gestores e em alguns casos com os fornecedores. Com relação à proposta de 
um modelo para auxiliar esta implantação, envolvendo análises do valor estratégico das 
compras, das assimetrias de poder, dos estilos de relacionamento praticados, as pequenas 
empresas afirmaram que o modelo não seria importante para suas decisões, já que as 
funcionalidades seriam optadas por aquelas que reduzissem custos e preços. A média empresa 
acredita que seria útil, mas, um benchmarking do que está sendo praticado poderia lhes 
indicar o melhor caminho. A grande empresa acredita na utilidade do modelo inclusive para 
negociar a aplicação das ferramentas com os fornecedores corretos e para evitar erros de 
escolha, pois há uma vasta gama de produtos comprados o que torna difícil deter o 
conhecimento sobre todas as compras. 
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4. O modelo de portfólio de suprimentos proposto para auxiliar a implantação de um 
CE B2B 

O modelo proposto para auxiliar a implantação de um CE B2B tem como o objetivo auxiliar 
as empresas a responder quais funcionalidades deveriam ser contempladas no 
desenvolvimento de um sistema próprio ou no uso de portais independentes (E-marketplace). 
Algumas observações resultantes das entrevistas que forneceram base para o desenvolvimento 
deste modelo foram: 

− A falta de conhecimento das funcionalidades de CE B2B e dos impactos delas no setor de 
compras e no relacionamento com os fornecedores, o que destaca a importância do 
modelo. 

− As empresas possuem uma visão intuitiva e pouco precisa sobre suas categorias de 
compras, o que as impedem de escolherem apropriadamente um comércio eletrônico que 
melhore suas compras e relacionamento com os fornecedores. 

Com este fim, foram envolvidas no modelo as análises das características dos itens de 
compra, do poder do mercado fornecedor, dos estilos de relacionamentos atualmente 
praticados e das funcionalidades do comércio eletrônico B2B para que as empresas possam 
obter respostas condizentes com a realidade em que estão inseridas. Logo, o modelo está 
dividido em quatro passos descritos a seguir. 

4.1. Primeiro Passo – Classificar as categorias de compras e avaliar o poder de compra 

No primeiro passo, deve-se classificar as compras pela análise individual ou em grupo dos 
itens. Para isto, Olsen & Ellram (1997) desdobraram fatores que descrevem as dimensões de 
importância estratégica da compra e da dificuldade em gerenciar a compra. Na primeira 
dimensão, foram determinados os seguintes fatores: 

− Fatores de competência: descrevem se o item faz parte da competência central da empresa, 
se a compra aumenta o conhecimento e a força tecnológica da organização. 

− Fatores econômicos: são os que descrevem o volume e o valor dos itens comprados. 
− Fatores de imagem: descrevem a contribuição dos itens comprados para a imagem da 

empresa. 

No segundo eixo relativo à dificuldade em gerenciar a compra, os fatores apresentados 
descrevem a complexidade do produto, o grau de novidade, a força do fornecedor, riscos e 
incertezas associadas àquela compra. Para atribuição de pesos e valores aos fatores, podem ser 
encontradas várias metodologias na literatura de seleção de fornecedores como a de 
Narasimhan (1983) e Min (1994). É importante destacar que os fatores apresentados por 
Olsen & Ellram (1997) servem de exemplos e numa aplicação prática podem variar conforme 
a empresa. 

Após a classificação dos itens comprados, outra análise que deve ser feita é a do poder de 
compra. Conforme foi discutido na revisão de literatura, a assimetria de poder tem um papel 
importante na criação de um sistema de comércio eletrônico. Por exemplo, as ferramentas que 
beneficiam o comprador podem ser aplicadas se existe um poder de compra suficiente para 
isto. Portanto, é importante a avaliação das assimetrias de poder e um método para isto foi 
proposto por Kraljic (1983). Alguns dos critérios para a avaliação da força do fornecedor e do 
comprador estão expostos na tabela 1. 

Tabela 1 – Fatores para avaliação da força do comprador e do fornecedor (Fonte: Adaptado de Kraljic, 1983) 
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 Força do fornecedor Força do Comprador 

1 
Tamanho do mercado versus capacidade do 
fornecedor 

Volume de compra versus capacidade das 
unidades principais 

2 
Crescimento do mercado versus crescimento da 
capacidade 

Crescimento da demanda versus 
crescimento da capacidade 

3 
Utilização da capacidade produtiva ou risco de 
gargalo 

Utilização da capacidade das unidades 
principais 

4 Estrutura competitiva 
Participação de mercado em relação aos 
concorrentes 

5 ROI e/ou ROC 
Lucratividade dos principais produtos 
finais 

6 Estrutura de custo e preço Estrutura de custo e preço 

7 Ponto de Equilíbrio Custo de atraso na entrega 

8 Exclusividade de produto e estabilidade tecnológica Capacitação de produção própria 

9 Barreiras de capital e requisitos de know how 
Custo para novas fontes versus custo para 
produção própria 

 

4.2. Segundo passo – Classificar os estilos de relacionamentos praticados versus 
indicados 

Com as classificações dos itens comprados, é necessário verificar qual é o estilo de 
relacionamento praticado para os itens e verificar se as práticas estão de acordo com o estilo 
indicado. Conforme Perona & Saccani (2002), a taxonomia de estilos de relacionamentos, 
tradicional, parceria operacional, tecnológica e envolvida, podem ser verificadas pelas 
técnicas de integração usadas. Essas técnicas podem ser voltadas para as parcerias 
operacionais, tecnológicas e de planejamento estratégico. Alguns exemplos de técnicas 
voltadas para a parceria operacional são: 

− Ressuprimento enxuto: incluem-se as técnicas Just-in-Time, Entregas Freqüentes, 
Programa de reposição contínua (CRP) e Estoque Gerenciado pelo Fornecedor (VMI). 

− Gerenciamento de materiais: incluem-se as técnicas de certificação de qualidade e da 
qualidade assegurada pelo fornecedor. 

− Coordenação da distribuição e planejamento de operações: incluem-se as técnicas de 
planejamento das necessidades de distribuição (DRP), planejamento, Previsão de demanda 
e Reposição colaborativa (CFPR) e dimensionamento conjunto da capacidade produtiva. 

Em outra forma de parceria, as técnicas voltadas para a parceria tecnológica referem-se às 
atividades entre comprador e fornecedor de desenvolvimento de produtos, processos e 
tecnologia. Alguns exemplos são o compartilhamento de projetos, a participação do 
fornecedor no desenvolvimento de produtos e a engenharia virtual. E a técnica voltada ao 
planejamento estratégico inclui a elaboração conjunta de planos de expansão e priorização dos 
negócios.  

São estas técnicas que permitem caracterizar o atual estilo de relacionamento e em seguida 
confrontar o estilo praticado com o indicado através da matriz de Kraljic (1983) no primeiro 
passo. Por exemplo, se for identificado um grupo de produtos de alavancagem, o 
relacionamento mais indicado é uma parceria operacional. As categorias de compras e os 
estilos de relacionamento indicados para cada uma delas estão expostos na Figura 1.  
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4.3. Terceiro passo – Decisão das funcionalidades de CE para cada item de compra 

As decisões de implantação do CE B2B estão entre usar um sistema próprio e/ou um sistema 
independente mediado por um terceiro (E-marketplace).  Entretanto, este tipo de decisão 
envolve um maior número de variáveis não inseridas neste modelo de portfólio, como por 
exemplo, a necessidade de integração com ERP, as reservas de investimentos da empresa e a 
facilidade inserção ou a disponibilidade de fornecedores no sistema. Não é objetivo deste 
modelo definir se a empresa deve adotar um sistema próprio e/ou um E-marketplace, e sim, 
auxiliar na determinação de quais funcionalidades deveriam aplicadas aos itens de compra. 
Todavia, estas respostas relativas às funcionalidades podem colaborar com a decisão entre um 
sistema próprio e um E-maketplace. 

 
Figura 4 – Posicionamento das funcionalidades do CE na matriz de Kraljic 

Para determinar as funcionalidades, é preciso identificar se há concordância entre os estilos de 
relacionamento praticado e indicado. Se houver, as funcionalidades do comércio eletrônico, a 
priori, serão mais facilmente implantadas, funcionando como uma forma de aprimoramento 
do estilo de relacionamento. Caso contrário, deverá ser analisada uma lista de funcionalidades 
que tendem ao estilo de relacionamento indicado e coerentes com as assimetrias de poder. 
Para exemplificar, pode-se observar que leilão reverso não é uma ferramenta adequada para 
itens em que o poder de compra da empresa é reduzido, ou para itens estratégicos, onde há 
parcerias estabelecidas com um número reduzido de fornecedores. A fim de visualizar estas 
necessidades de adequações, algumas das ferramentas do CE posicionadas em relação aos 
estilos de relacionamento e às categorias de compras estão ilustradas na Figura 4. 

4.4. Quarto passo – Monitorar o uso do CE  

A última etapa do modelo consiste em monitorar o uso do comércio eletrônico, se as 
ferramentas designadas para os itens de compras estão sendo usadas e com que freqüência. 
Inclui-se também neste passo, a observação de problemas operacionais enfrentados pelos 
usuários compradores e fornecedores. O objetivo é que com este passo, o uso do CE seja 
corrigido e aprimorado. 
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5. Conclusões 

Foi desenvolvido neste trabalho um modelo de portfólio que permite às empresas 
compreenderem de forma sistemática o estilo de relacionamento praticado com o fornecedor, 
qual relacionamento seria mais apropriado e como as funcionalidades do comércio eletrônico 
B2B poderiam incentivar este relacionamento. Com a pesquisa, verificou-se a demanda por 
um modelo que prestasse auxílio a esse processo decisório pois, no caso das empresas 
pesquisadas, os responsáveis por compras apresentaram uma visão operacional do setor, sem 
visualizar apropriadamente uma estratégia de relacionamento, focados apenas nos serviços 
operacionais do comércio eletrônico. Outro fator de destaque do modelo é que as empresas 
entrevistadas não possuem um conhecimento prévio relevante sobre o comércio eletrônico 
aplicado ao setor de compras, o que, sem uma orientação, poderia implicar na adoção de 
funcionalidades ou que não contribuíssem para eficiência da empresa ou que pudessem 
reduzir a eficiência atual ao invés de aumentar. 

A pesquisa também identificou uma maior adequação deste modelo para as grandes empresas, 
pois as pequenas empresas possuem baixo poder de compra o que torna restritivo o 
desenvolvimento de estratégias de compras. É importante ressaltar que este estudo foi 
conduzido e validado em uma quantidade reduzida de empresas, o que restringe as  
generalizações. Assim, sugere-se como trabalho futuro pesquisar como as compras em grupo 
(cooperativas ou outras associações) poderiam promover estratégias de relacionamento com o 
fornecedor e a implantação eficaz de um comércio eletrônico no setor de compras das 
pequenas e médias empresas. 
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