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Apesar da crescente relevância do estudo de cadeias de suprimentos e 

do aumento da terceirização, a segmentação de fornecedores (portfólio 

de fornecedores) tem sido pouco estudada na literatura em relação à 

segmentação de mercado, a jusantee na cadeia de suprimentos. Este 

trabalho tem o objetivo de identificar e analisar os critérios de 

diferenciação dos portfólios de fornecedores, destacando os mais 

citados nos modelos mais reverenciados e em abordagens alternativas 

ao “one size fits all” na gestão de suprimentos. A identificação dos 

critérios forma uma folha de verificação para auxiliar a análise, 

identificação e gestão dos portfólios. Os critérios foram agrupados em 

dois grupos: dificuldade de gestão da compra e importância 

estratégica da compra. O predomínio do primeiro grupo mostra uma 

preocupação maior dos modelos a aspectos externo a empresa, 

reforçando a importância de desenvolvimento de indicadores que 

envolvam toda a cadeia de suprimentos e apóiem a sua gestão 

estratégica. 
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1. Introdução 

Marketing e compras podem ser analisadas essencialmente com imagens de espelho uma da 

outra, desta forma os modelos de marketing podem servir de base para o desenvolvimento de 

modelos de compras (OLSEN; ELLRAM, 1997). Contudo, o estudo da segmentação a 

montante na cadeia de suprimento, na gestão de fornecedores, não é amplamente estuda como 

a segmentação de mercado no lado da distribuição. Uma rápida pesquisa nas bases de dados: 

Web of Science, Scopus e Emerald, Tabela 1, mostra uma grande diferença de artigos 

científicos que abordam a segmentação de fornecedores (supplier segmentation) e a 

segmentação de mercado (market segmentation), com uma quantidade muito superior deste 

em relação aquele. Este cenário mostra que mais pesquisas precisam ser realizadas sobre a 

segmentação de fornecedores que se encontra em um estágio bastante incipiente comparado 

com a abordagem a jusante de segmentação de mercado. 

 
 Supplier segmentation Market segmentation 

Web of science (topic) 25 2.406 

Scopus (title, abstract, keywords) 91 3.163 

Emerald (keywords) 0 463 
 

Tabela 1 - Artigos com supplier segmentation e market segmentation 

 

Contudo, os modelos de portfólio de fornecedores têm aumentado sua relevância nos meios 

acadêmicos e empresariais recentemente e evidências sugerem que eles são boas ferramentas 

para o desenvolvimento de diferentes estratégias de compras, que estão alinhadas com a 

estratégia de negócio (CANIELS e GELDERMAN, 2007; CORREA, 2010; LEE e DRAKE, 

2010). De acordo com Boer et al. (2001), a maioria dos métodos de apoio a seleção de 

fornecedor estão focados na etapa final do processo que é a escolha final da empresa 

fornecedora; entretanto pouco métodos abordam as fases anteriores como definição do 

problema, formulação de critérios de seleção e qualificação. 

Este trabalho tem o objetivo de identificar e analisar os critérios para diferenciação de 

portfólios de fornecedores, destacando os mais citados. A identificação é feita por meio de 

revisão bibliográfica, com a identificação dos critérios de caracterização dos diferentes 

segmentos de clientes citados nos modelos de segmentação mais referenciados na literatura: 

Kraljic (1983); Olsen e Ellram (1997) e Bensaou (1999); além destes modelos, a revisão 

também considerou os trabalhos de: Dyer et al. (1998), Hayes et al. (2008) e Correa (2010), 

que propõem uma abordagem alternativa ao “one size fits all” na gestão de fornecedores. Os 

diversos critérios de diferenciação foram classificados em dois grupos: (1) fatores 

relacionados à dificuldade de gestão da compra e (2) fatores relacionados à importância 

estratégica da compra. Apesar de alguns trabalhos abordarem de outra forma o agrupamento 

dos diferentes aspectos dos portfólios, a forma mais adotada nesses trabalhos analisados foi 

por meio desses dois grupos: um focado nas dificuldades de suprimento do insumo, em 

elementos fora da empresa, mas que caracterizam sua cadeia de suprimentos e o outro na 

importância estratégica do insumo para empresa. 

Foi considerado como critério de diferenciação dos portfólios de fornecedores qualquer 

aspecto que auxilie a caracterização de um portfólio em relação aos demais. Essa flexibilidade 

e diversidade são justificadas em Kraljic (1983), Olsen e Ellram (1997) e Lee e Drake (2010). 

Eles afirmam que diferentes empresas terão diferentes critérios importantes na diferenciação 

dos segmentos de fornecedores. Desta forma, a identificação desses critérios é útil nas 

verificações e análises de quais elementos são importantes para um específico planejamento 
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de gestão de fornecedores.   

A análise dos critérios mais relevantes na literatura também pode ser útil no desenvolvimento 

de ferramentas para identificação dos indicadores de desempenho chaves para gestão de 

fornecedores. O estudo de indicadores de desempenho não deve ficar restrito ao ambiente 

interno da empresa, mas envolver toda a cadeia de suprimentos (NEELY, 2005; BUSI e 

BITITCI, 2006; GUNASEKARAN e KOBU, 2007). Esses autores também destacam a 

necessidade do uso dos indicadores de desempenho no gerenciamento do desempenho que é o 

uso efetivo dos indicadores para realização de mudanças possitivas na cultura e processos da 

empresa e da sua cadeia de suprimentos. 

O trabalho está dividido em três partes. Na primeira é feita uma breve descrição de cada 

modelo de portfólio e de gestão de fornecedores. Na segunda é apresentado os resultados do 

levantamento dos critérios de diferenciação dos segmentos de fornecedores e identificados 

aqueles mais citados nas dimensões dificuldade de compra e importância estratégica da 

compra. Por fim, as considerações finais são apresentadas. 

2. Modelos de portfólio de gestão de fornecedores 

Para fazer o levantamento dos principais critérios de diferenciação dos segmentos de 

fornecedores, foram analisados seis modelos. Os modelos de Kraljic (1983), Olsen e Ellram 

(1997) e Bensaou (1999) são os mais referenciados na literatura. Eles definem quatro 

diferentes portfólios baseado em na combinação de dois conjuntos de variáveis. Já o modelo 

de Dyer et al. (1998) caracteriza a segmentação de fornecedores da indústria automotiva 

japonesa. Enquanto os modelos de Hayes et al. (2008) e Correa (2010) apresentam um 

continuum com um extremo na integração vertical (maior grau de governança e controle da 

atividade) e outro no relacionamento de curtíssimo prazo (arms-legth, menor grau de 

governança e controle da atividade). 

2.1 Modelo de Kraljic 

Um estudo pioneiro, também bastante impactante, sobre segmentação de fornecedores foi 

proposto por Kraljic (1983). Caniels e Gelderman (2007) afimam que a abordagem de 

portfólio de Kraljic tem sido cada vez mais utilizado pelos responsáveis de compras para 

gerenciar a diferentes relações com os fornecedores e desenvolver estratégias de suprimentos 

adequadas. 

Kraljic (1983) propõe a segmentação de fornecedores com a análise de duas dimensões. A 

primeira envolve a importância estratégica de compras em termos de valor adicionado, a 

porcentagem do material no custo total e seu impacto na lucratividade. A segunda envolve a 

complexidade do mercado fornecedor devido à escassez de empresas, conteúdo tecnológico 

e/ou material substituto, barreiras de entrada, custo logístico, instabilidades geopolítica etc. A 

Figura 1 mostra a combinação das duas dimensões, que determina os quatro portfólios, 

estágio de sofisticação, de fornecedores. Gerentes e executivos de compras devem avaliar os 

fornecedores em relação a essas duas dimensões para elaborar estratégias que melhore a 

eficiência e diminua os riscos associados a sua gestão de suprimentos. 
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IV  - Gerenciamento de 
suprimentos

Foco de compras
Itens estratégicos 
(componentes de alto valor, 
metais escassos etc)

Critério de desempenho 
chave
Disponibilidade de longo 
prazo

Fonte comum
Fornecedor global estável

Horizonte de tempo
Mais de 10 anos;  
preocupação com impactos 
estratégicos 

Itens comprados
Escassos e/ou materiais de 
alto valor

Suprimento
Naturalmente escasso

Decisões
Centralizadas

III  - Gerenciamento de 

fornecimento

Foco de compras
Itens gargalos (componentes  
eletrônicos,  reagente 
químico etc)

Critério de desempenho 
chave
Gestão de custo e  confiança 
no fornecimento de curto-
prazo

Fonte comum
Fornecedores com novas 
tecnologias

Horizonte de tempo
Variável,  dependendo da 
disponibilidade e flexibilidade

Itens comprados
Materiais específicos

Suprimento
Escassez baseada na 
produção

Decisões
Descentralizada, mas com 
coordenadas centralizadas

II – Gerenciamento de 
materiais

Foco de compras
Itens alavancados (motores 
elétricos, óleo lubrificante 
etc)

Critério de desempenho 
chave
Custo/preço e gerenciamento 
do fluxo de materiais

Fonte comum
Múltiplos fornecedores

Horizonte de tempo
Entre 12 a 24 meses

Itens comprados
Mix de commodities e itens 
especializados

Suprimento
Abundante 

Decisões
Majoritariamente 
descentralizado

I - Gerenciamento de 

compras

Foco de compras
Itens não-críticos (materiais 
indiretos e de escritório etc)

Critério de desempenho 
chave
Eficiência

Fonte comum
Fornecedores locais

Horizonte de tempo
Limitado, normalmente 12 
meses ou menos

Itens comprados
Commodities, alguns 
materiais específicos

Suprimento
Abundante

Decisões
Descentralizadas

Complexidade do mercado fornecedor
Critérios: condição de monopólio ou oligopólio; sofisticação 
tecnológica; barreiras de entrada; custos logísticos etc
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Figura 1 – Modelo de portfólio de Kraljic 

Fonte: adaptado de Kraljic (1983) 

 

2.2 Modelo de Olsen e Ellram 

O modelo de portfólio, com os tipos ideais de relacionamento, proposto por Olsen e Ellram 

(1997) está baseado no modelo de Kraljic (1983). Os conjuntos de fatores que representam os 

dois eixos da matriz: importância estratégica da compra e dificuldade da gestão da situação de 

compra são semelhantes aos dois eixos da proposta anterior apesar da transposição dos eixos, 

Figura 2. Contudo, a definição das células são as mesmas: não crítico, gargalo, estratégico e 

alavancado. 

 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

5 

 

Estratégico

Alavancado

Gargalo

Não crítico

Importância estratégica da compra

D
if

ic
u

ld
ad

e
 d

a 
ge

st
ão

 d
a 

si
tu

aç
ão

 d
e

 c
o

m
p

ra

Alto

A
lt

o

Baixo

B
ai

xo

 

Figura 2 -  Modelo de portfólio ideal de Olsen e Ellram 

Fonte: Olsen e Ellram (1997) 

 

2.3 Modelo de Bensaou 

Bensaou (1999), baseado em informações da indústria automotiva norte-americana e 

japonesa, propõem uma estrutura de gestão e segmentação de fornecedores baseado na relação 

de dois conjuntos de variáveis, os dois eixos da Figura 3: (1) investimentos específicos do 

comprador, eixo vertical e (2) investimentos específicos do fornecedor, eixo horizontal. O 

primeiro trata-se de investimentos tangíveis em prédios, ferramentas e equipamentos 

dedicados para relação com um determinado fornecedor ou em produtos e processos 

customizados para componentes comprados deste fornecedor, assim como, investimentos 

intangíveis em pessoas, no tempo e esforços gastos no aprendizado de práticas e rotinas de 

negócios dos fornecedores, na troca de informações e no desenvolvimento de novos 

conhecimentos e práticas que nutrem o relacionamento.  O eixo horizontal, da mesma forma, 

representa os investimentos feitos pelo fornecedor especificamente para o relacionamento 

com um determinado comprador, incluindo ativos tangíveis como localização de plantas e 

estoques, processos e produtos especializados e ativos intangíveis como visitas de 

engenheiros e desenvolvimento de sistemas e procedimentos de informação compatíveis com 

o sistema de informação do comprador. 
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Parceria estratégica

Características dos produtos:
•Necessidade de alto nível de customização;
•Aproximação com competência essencial do comprador;
•Proximidade no ajustamento de processos chave;
•Componentes tecnicamente complexos ou subsistemas 
integrados;
•Baseado em novas tecnologias;
•Necessidade de forte conhecimento em engenharia;
•Necessidade de alto investimento;
Características do mercado:
•Forte demanda e  rápido crescimento do mercado;
•Mercado muito competitivo  e concentrado;
•Compradores mantém  projeto e teste de capabilidade
internamente;
Características do parceiro:
•Grandes fornecedores de vários produtos;
•Tecnologia do fornecedor fortemente protegida;
•Ativo em Pesquisa e Desenvolvimento;
•Competências e habilidades fortemente reconhecidas em 
projeto, engenharia e manufatura.

Fornecedor em cativeiro

Características dos produtos:
Produtos tecnologicamente complexos;
Baseado em nova tecnologia (desenvolvida pelo fornecedor);
Inovações freqüentes e importantes e novas funcionalidades em 
categorias de produtos;

Necessidade de esforços significativos em engenharia e 
especificidades;
Características do mercado:

Rápido crescimento do segmento de mercado;
Forças competitivas;

Poucos competidores qualificados;
Mercado instável com mudanças entre fornecedores;
Características dos fornecedores:

Forte proteção da tecnologia do fornecedor;
Fornecedores com forte competências financeiras e boas 

habilidades de pesquisa e desenvolvimento;
Baixo poder de barganha do fornecedor;
Grande dependência do fornecedor em relação ao comprador e 

ao setor deste.

Comprador em cativeiro

Características dos produtos:
Tecnologia complexa;
Baseada em tecnologia madura e bem desenvolvida;
Pouca inovação e melhorias no produto;

Características do mercado:
Demanda estável com crescimento limitado do mercado;
Mercado concentrado com poucos competidores;

Compradores mantém um competência interna de manufatura;
Características do fornecedor:

Grandes fornecedores;
Tecnologia de propriedade do fornecedor;
Poucos fortes fornecedores estáveis;

Forte poder de barganha;
Montadoras dependem fortemente destes fornecedores devido 

a suas tecnologias e habilidades.  

Arms-length

Características dos produtos:
•Produtos padronizados;
•Tecnologia madura;
•Pouca inovação e raras mudanças de projeto;

•Produto tecnologicamente simples ou processo de manufatura 
complexa bem estruturada;
•Pouca ou nenhuma customização para o  consumidor;
•Pouco esforço de engenharia e necessidade de expertises;
•Necessidade de baixo investimento

Características do mercado
•Demanda estável ou em declínio;
•Mercado altamente competitivo;
•Muitos fornecedores em potencial;
Características dos fornecedores

•Pequenas empresas;
•Não proprietária de tecnologia;
•Baixo custo de mudança;

•Baixo poder de barganha;

Investimentos específicos do fornecedor
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Figura 3 - Modelo de portfólio de Bensaou  

Fonte: Bensaou (1999) 

 

2.4 Modelo de Dyer et al 

Dyer et al (1998), em pesquisa realizada com 453 relacionamentos entre fornecedores e 

OEMs do setor automotivo nos EUA, Japão e Coréia do Sul, propõem uma segmentação mais 

simples (com apenas dois segmentos) que os modelos anteriores (quatro segmentos). Os 

autores sugerem que as empresas deveriam pesar mais estrategicamente sobre o 

gerenciamento de fornecedores, e evitar a abordagem “one size fits all”. Os dois segmentos 

são diferenciados principalmente pelas características do produto/input do fornecedor, Tabela 

2. O relacionamento durável arms-length é caracterizado por produtos padronizados com 

pouca interação com os demais inputs e baixo grau de dependência entre fornecedor e 

comprador, exemplos são pneus, baterias, velas de ignição etc. Os autores propoem uma longa 

duração no relacionamento, apesar de ser arms-length para possibilitar uma diminuição dos 

custos de administração de compras. Por sua vez, o relacionamento de parceria estratégica é 

caracterizada por produtos customizados com múltiplas interações com outros inputs e alto 

grau de dependência entre fornecedor e comprador, exemplos são: módulos de transmissão, 
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subsistemas de gerenciamento do motor, ar condicionado etc. 

Relacionamento durável arms-
length (Quase mercado)

Parceriaestratégica (Quase 
hierárquica)

Característica do Produto/input Produtos
padronizados/Commodities
Produtos de arquitetura aberta
Isolado (sem ou com pouca 
interação com outros inputs)
Baixo grau de interdependência 
entre fornecedor-comprador
Inputs de baixo valor

Produtos não padronizados, 
customizados
Produtos de arquitetura fechada
Múltiplas interações com outros 
inputs
Alto grau de interdependência 
entre fornecedor-comprador
Inputs de alto valor

Práticas de gestão de 
suprimentos

Interfase funcional simples 
(vendas com compras)
Benchmarking de preço
Assistência mínima (investimento 
mínimo nas rotinas de 
compartilhamento de 
conhecimento entre empresas)
O desempenho do fornecedor 
pode ser facilmente  pré-
estabelecido em contrato
Salvaguardas contratuais são 
suficientes para reforçar os acordos

Interfase entre múltiplas funções 
(engenharia com engenharia,  
vendas com engenharia etc)
Benchmarking de capabilidades
Assistência substancial 
(consideráveis investimentos em 
rotinas de compartilhamento de 
conhecimentos entre empresas)
Desempenho do fornecedor 
difíceis de estabelecer em 
contratos (inovação, qualidade, 
flexibilidade etc) são importantes
Acordos de auto-imposição são 
necessários para otimização do 
desempenho (confiança, 
controle/participação acionária etc)

 

Tabela 2 - Modelo de Dyer et al  

Fonte: Dyer et al (1998) 

 

2.5 Modelo de Hayes et al 

Diferente dos outros modelos, que possuem uma distinção bem definida entre os segmentos 

de fornecedores, Hayes et al (2008) apresentam um continuum de estrutura de governança que 

caracteriza diferentes graus de posse de ativos e também diferentes formas de relacionamento, 

que pode ser visto como uma maneira de caracterizar diferentes segmentos de fornecedores. A 

Figura 4 mostra o continuum, que pode ter inúmeras variações dentro dos extremos de 

integração vertical, com propriedade 100%, até relacionamentos arms-length, com contratos 

de curto prazo. Excetuando o extremo de integração vertical, a reta representa diferentes 

formas de relacionamento entre comprador e fornecedor. Quanto mais próximo da integração 

vertical, mais próxima é a relação entre as duas partes. Como exemplo de integração virtual, 

os autores citam as OEMs (Original Equipment Manufacturer) automotivas japonesas e seus 

principais fornecedores de autopeças que realizam parcerias de longo prazo e forma 

cooperativa. Por sua vez, arms-length é um relacionamento de curto prazo, onde tanto 

comprador como fornecedor pode trocar de parceiro sem custos significativos ou dificuldades 

tecnológicas, geralmente o produto envolvido é considerado uma commoditie. Alianças 

estratégicas compõem um segmento de relação entre a integração virtual e o arms-length. 
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Integração vertical

Propriedade 100%

“Integração virtual”

Joint venture/    
parceria igualitária

Alianças estratégicas

Relacionamentos de 
longo prazo

Arms-length

Contratos de curto 
prazo

 

Figura 4 - Modelo de Hayes et al 

Fonte: Hayes et al 

 

De acordo com Hayes et al (2008), três conjuntos de fatores influenciam as decisões de 

integração virtual e o tipo de relacionamento com o fornecedor: (1) capacitações e recursos; 

(2) coordenação e troca de informação e (3) controle e riscos estratégicos.  

2.6 Modelo de Correa 

Correa (2010) , semelhante a Hayes el al (2008), propõe um continuum de necessidade de 

controle de operações, com um extremo em um máximo grau de controle na integração 

vertical e o outro em um mínimo grau de controle que seria um relacionamento de mercado 

puro ou arms-length. Entre os extremos tem-se diverentes tipos de relacionamento com o 

fornecedor: contratos de médio e de longo prazo, joint venture, parcerias estratégicas e 

parcerias para desenvovimento. Conforme mostra a Figura 5 o continuum de necessidade de 

controle de operações é determinado por duas dimensões (conjunto de fatores): (1) 

centralidade da competência envolvida na atividade e (2) custo de transação. O primeiro 

refere-se a influência da atividade do fornecedor na competência essencial da empresa. Já o 

segundo refere-se aos custos de transação, determinadas principalmente pelas características 

do mercado fornecedor. 

 

 

Figura 5 - Modelo de Correa 

Fonte: Correa (2010) 

 

3. Identificação dos critérios de diferenciação de segmentos 

Os modelos de gestão de portfólio de fornecedores estudados apresentam diferentes maneiras 

de determinação dos diferentes segmentos. Bensaou (1999), por exemplo, propõe que a 
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diferenciação deve ser determinada pelos investimentos específicos do fornecedor e do 

comprador no relacionamento. Esses dois tipos de investimentos formam as duas dimensões 

que determinam a matriz de portfólio de fornecedores. Contudo, a diferenciação determinada 

por dois conjuntos de critérios: dificuldade de gestão da compra e importância estratégica da 

compra mostra-se como a mais utilizada, pois apesar de pequenas diferenças de terminologia, 

os modelos de Kraldic (1983), Olsen e Ellram (1997) e Correa (2010) basicamente agrupam 

os critérios nessas duas dimensões.  

A identificação dos critérios de diferenciação de segmentação de fornecedores foi realizada 

agrupando-os nesses dois conjuntos: dificuldade de gestão de compra e importância 

estratégica da compra. No total foram identificados 71 diferentes critérios, Tabela 3, 46 na 

dimensão dificuldade de gestão de compras (DGC) e 25 na dimensão importância estratégica 

da compra (IEC). Essa diferença significativa nas quantidades de itens nas duas dimensões 

mostra que esses trabalhos analisados apresentam um detalhamento maior nos fatores 

relacionados à complexidade do mercado fornecedor, nos aspectos que dificultam a gestão da 

compra em relação a fatores relacionados à importância estratégica do componente/insumo 

comprado. 

 

Nº Critério Dimensão Nº Critério Dimensão

1 Ativos intangíveis DGC 37 Horizonte de tempo de contrato DGC

2 Aumenta a força tecnológica IEC 38 Impacto na lucratividade IEC

3 Aumento de conhecimento IEC 39 Incerteza envolvida DGC

4 Barreiras de entrada DGC 40 Influência no posicionamento na cadeia IEC

5 Capacidade de P&D do fornecedor DGC 41 Interação do componente com outros inputs DGC

6 Capacidade de produzir internamente IEC 42 Investimento do comprador DGC

7 Compartilhamento de informações IEC 43 Investimento do fornecedor DGC

8 Compatibilidade nos níveis funcionais DGC 44 Lucratividade dos principais produtos IEC

9 Competência da direção DGC 45 Margem do fornecedor DGC

10 Competência essencial IEC 46 Market share em relação a concorrência IEC

11 Competências tecnicas do fornecedor DGC 47 Material substituto DGC

12 Complexidade do componente DGC 48 Maturidade tecnológica DGC

13 Concentração do mercado do componente DGC 49 Nível de customização do componente DGC

14 Confiabilidade IEC 50 Nível de decisão DGC

15 Credibilidade do fornecedor DGC 51 Novas fontes versus produzir internamente IEC

16 Crescimento da demanda IEC 52 Poder de barganha do fornecedor DGC

17 Crescimento do fornecedor em relação ao mercado DGC 53 Ponto de equilíbrio do fornecedor DGC

18 Crescimento do mercado do componente DGC 54 Preço IEC

19 Custo da não entrega IEC 55 Programa de qualidade IEC

20 Custo relativo do componente IEC 56 Programa de redução de custo IEC

21 Diferença social e cultural DGC 57 Propriedade intelectual do comprador DGC

22 Diferença tecnologica DGC 58 Propriedade intelectual do fornecedor DGC

23 Distância do fornecedor DGC 59 Proximidade com o core competence IEC

24 Encontros presenciais IEC 60 Qualidade IEC

25 Engenheiros visitantes IEC 61 Recurso/capacidade DGC

26 Escala do fornecedor DGC 62 Risco de armazenamento DGC

27 Especialização dos ativos do cliente DGC 63 ROI do fornecedor DGC

28 Estabilidade financeira do fornecedor DGC 64 Situação logística do fornecedor DGC

29 Estrutura competitiva do fornecedor DGC 65 Tamanho do fornecedor DGC

30 Estrutura de custos da empresa IEC 66 Tipo de informação/coordenação DGC

31 Estrutura de custos do fornecedor DGC 67 Utilização da capacidade IEC

32 Facilitador de outras compras IEC 68 Utilização da capacidade do fornecedor DGC

33 Frequência de compra DGC 69 Valor adicionado IEC

34 Grau de dependência do comprador DGC 70 Valor da compra DGC

35 Grau de dependência do fornecedor DGC 71 Volume de compra DGC

36 Habilidade de enfretar as mudanças DGC  

Tabela 3 - Critérios de diferenciação de portfólios de fornecedores 
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De acordo com Kraldic (1983), Olsen e Ellram (1997) e Lee e Drake (2010), a importância 

dos diversos fatores relacionados à dificuldade de gestão de compras e importância estratégica 

da compra difere de uma empresa para outra. Desta forma, nem todos os 71 critérios são 

relevantes para a gestão dos fornecedores e sua importância relativa também difere de uma 

empresa para outra. Entretanto, a lista com todos esses elementos pode ser bastante útil como 

uma folha de verificação (check list) na análise e discussão da relevância de cada critério da 

diferenciação e gestão dos diferentes portfólios de fornecedores. 

Para uma análise mais rápida e focada, foram identificados os critérios mais citados nas duas 

dimensões. Em relação à dificuldade de compra, eles estão listados na Tabela 4. Esses doze 

critérios foram citados em pelo menos três dos seis trabalhos analisados, portanto são critérios 

mais relevantes para modelos de portfólios de fornecedores genéricos e suas análises são 

indicadas por pelo menos três desses modelos estudados. O impacto de cada um desses 

critérios não é necessariamente importante para a complexidade de todos os mercados 

fornecedores, entretanto seu estudo é bastante indicado. O destaque principal neste 

levantamento ficou para o investimento do comprador e a propriedade intelectual do 

fornecedor que tiveram cinco citações. Conforme Bensaou (1999) e Hayes (2008), o 

investimento específico do comprador no relacionamento aumenta a sua dependência e o seu 

comprometimento com um determinado fornecedor, pois esse investimento específico, que 

pode ser uma operação próxima do fornecedor ou a adequação de um processo produtivo para 

um determinado componente, não tem valor significativo fora do relacionamento com o 

fornecedor específico. A propriedade intelectual do fornecedor sobre um determinado insumo 

também foi destacada por vários autores. Olasen e Ellram (1997) e Hayes (2008) afirmam que 

a propriedade intelectual protegida de um fornecedor cria uma forte dependência do 

comprador, que deve cultivar um relacionamento de parceria de longo prazo e se submeter a 

altos preços de compra do insumo ou desenvolver formas alternativas para o suprimento do 

recurso. 

 

Critério Kraljic

Dyer 

et al

Olsen e  

Ellram Bensaou

Hayes 

et al Corrêa Total

1 Complexidade do componente x x x x 4

2 Concentração do mercado do componente x x x x 4

3 Escala do fornecedor x x x 3

4 Grau de dependência do comprador x x x 3

5 Grau de dependência do fornecedor x x x x 4

6 Horizonte de tempo de contrato x x x x 4

7 Investimento do comprador x x x x x 5

8 Maturidade tecnológica x x x 3

9 Nível de customização do componente x x x 3

10 Poder de barganha do fornecedor x x x x 4

11 Propriedade intelectual do fornecedor x x x x x 5

12 Tamanho do fornecedor x x x 3  

Tabela 4 - Principais critérios de dificuldades de gestão da compra 

 

Em relação à dimensão importância estratégica da compra, os critérios mais citados estão 

listados na Tabela 5. Esses itens foram citados em ao menos dois dos trabalhos analisados. 

Novamente, percebe-se um menor detalhamento dos trabalhos em relação à importância 
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estratégica da compra em relação aos aspectos relacionados à complexidade do mercado 

fornecedor, contidos na outra dimensão. Além da quantidade de itens identificados no 

levantamento ser menor, o número de vezes que os itens mais citados foram comentados pelos 

trabalhos também foi menor. Por isso, para completar a Tabela 5 com apenas sete itens, esses 

precisariam ser citados apenas duas vezes. Apenas dois critérios foram citados três vezes, e se 

destacaram das demais: Proximidade com o core competence (competência essencial) e Valor 

adicionado. Prahalad e Hamel (1990) explicam a importância das competências essências com 

a analogia de uma árvore. Uma corporação diversificada é como uma árvore: o tronco e os 

membros principais são as linhas de produtos; os ramos menores são as unidades de negócio; 

flores e frutos são os produtos finais. Uma corporação não será competitiva a longo prazo 

apenas olhando para o produto final. O sucesso competitivo está nas competências essenciais 

que são as raízes da árvore que nutrem, sustentam e equilibram todo o sistema. Apesar de 

Olsen e Ellram (1997) e Bensaou (1999) citarem a importância da influência do fornecedor 

em uma competência essencial, Corrêa (2010) destaca de forma diferenciada a importância 

deste critério na separação de diferentes portfólios de fornecedores, pois o autor descreve a 

importância estratégica da compra focada apenas na influência nas competências essenciais da 

empresa compradora. Outro critério citado três vezes, valor adicionado, está fortemente 

relacionado à competência essencial, pois de acordo com Prahalad e Hamel (1990) e Correa 

(2010) para uma competência de uma empresa ser considerada essencial é necessário que ela 

agregue valor para o consumidor. Apesar de um componente ter grande influência no preço de 

um produto final, ele pode não estar ligado a uma competência essencial, mas todo item 

relacionado à competência essencial deve adicionar valor para o consumidor. 

 

Critério Kraljic

Dyer     

et al

Olsen e  

Ellram Bensaou

Hayes 

et al Corrêa Total

1 Proximidade com o core competence x x x 3

2 Encontros presenciais x x 2

3 Engenheiros visitantes x x 2

4 Custo relativo do componente x x 2

5 Confiabilidade x x 2

6 Valor adicionado x x x 3

7 Competência essencial x x 2  

Tabela 5 - Principais critérios de importância estratégica da compra 

 

4. Considerações finais 

Diferentes empresas têm diferentes necessidades de compras e possuem mercados 

fornecedores com diferentes características. Desta forma, diferentes critérios de diferenciação 

de portfólio de gestão de fornecedores deverão ser analisados. Neste sentido, a listagem de 

mais de setenta critérios, Tabela 3, pode ser útil como folha de verificação (check list) para 

guiar a análise dos aspectos que influenciam uma gestão estruturada de diversas categorias de 

fornecedor. 

De maneira mais focada as listas dos mais citados nas Tabela 4 (dificuldades de gestão da 

compra) e Tabela 5 (importância estratégica da compra) permitem uma análise mais rápida 

nos critérios mais encontrados nos modelos estudados. Eles podem ser utilizados como 

parâmetros para trabalhos futuros de determinação de indicadores de desempenho chaves para 

a gestão de diferentes portfólios de fornecedores de acordo com uma estratégia de cadeia de 
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suprimentos.  

O predomínio de critérios relacionados à dificuldade de gestão da compra comparado a 

importância estratégica da compra mostra uma preocupação maior desses modelos com o 

mercado fornecedor da empresa. Isso está alinhado com o conceito de cadeia de suprimentos, 

a necessidade de expandir a visão e os limites de gestão, do contexto da empresa para o de 

todos os elementos que formam a cadeia de suprimentos. Os critérios de dificuldade de gestão 

da compra também evidenciam a necessidades dos indicadores de desempenho que envolva 

toda da cadeia de suprimentos, não ficando restrita apenas para uma empresa.  
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