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No modelo de portfólio de compras, diferentes abordagens estratégicas 

de suprimentos são adotadas em função da classificação dos itens 

comprados. Esta categorização é um problema complexo que envolve 

diversas variáveis, como: custo, impactoo na qualidade, concentração 

do mercado fornecedor etc. Embora modelos de Redes Neurais 

Artificiais (RNA) têm sido utilizados para determinação de soluções de 

problemas complexos em engenharia, aplicação desta técnica em 

problemas de segmentação de compras ainda é pouco explorada. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de 

utilização de RNA Adaline para a classificação de itens comprados em 

um modelo de portfólio de compras, mais especificamente a matriz de 

Kraljic. A Rede Adaline é uma RNA de arquitetura simples, com um 

único neurônio, bastante adequada para classificação de padrões. 

Resultados preliminares mostram que esta RNA consegue se adequar 

satisfatoriamente ao problema proposto, fornecendo resultados iguais 

aos desejados.  

 

Palavras-chaves: Gestão de Fornecedores; Matriz de Kraljic; Redes 

Neurais Artificiais; Adaline.  
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1. Introdução 

O modelo de portfólio de compras é uma prática utilizada nas empresas e estudada na 

literatura com objetivo de fornecer diferentes abordagens de estratégias de suprimentos diante 

da diversidade de fornecedores (DAY, MAGNAN, MOELLER, 2010; LUZZINI et al. 2012). 

A ferramenta é simples, fácil de entender e fornece diretrizes práticas para a seleção, 

avaliação e gerenciamento diferenciado dos relacionamentos com diferentes fornecedores, de 

acordo com os itens fornecidos. Devido a essas características, esta ferramenta tem recebido 

uma atenção cada vez maior nos meios acadêmico e empresarial na gestão estratégica de 

compras. Levantamentos mostram que seu uso é bastante comum entre os profissionais de 

compras europeus, 74% dos holandeses (GELDERMAN, 2003) e 55% dos franceses 

(KIBBELING, 2005) a utilizam no processo de compras de empresas dos setores de 

manufatura e engenharia. Em levantamento com empresas de diversos setores no Reino 

Unido, Cox e Watson (2004) classificaram o portfólio de compras como a segunda ferramenta 

mais popular aplicada na melhoria da eficiência de compras. Com uma parcela de 33% das 

empresas pesquisadas, essa técnica só é menos utilizada que a avaliação de fornecedores (com 

40% da amostra). 

A classificação dos itens comprados nas diferentes categorias envolve o estudo de diversos 

critérios quantitativos e qualitativos. Desta forma, diversos trabalhos tem apresentado o uso 

de técnicas multicritério para o tratamento dessas variáveis. Baseado no modelo de portfólio 

de Kraljic (1983), que é o mais referenciado na literatura, Olsen e Ellram (1997), Lee e Drake 

(2010), Park et al. (2010) e Drake, Lee e Hussain (2013) propõem o uso do Processo de 

Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process - AHP), enquanto Padhi, Wagner e 

Aggarwal (2012) e Osiro (2013) propõem o uso da Lógica Fuzzy. Entretanto, não foram 

encontrados propostas de adaptação de uma Rede Neural Artificial (RNA) para o problema.  

Segundo Silva, Spatti e Flauzino (2010), a classificação de padrões é um problema que pode 

ser resolvido com RNAs de arquitetura simples como o Adaline, que foi idealizada por 

Widrow e Hoff (1960). Desta forma, o objetivo deste artigo é apresentar, por meio de um 

modelo quantitativo descritivo empírico, os resultados parciais da utilização de uma RNA 

Adaline na classificação dos itens comprados. A amostra de dados para o problema é 

fornecida pelo estudo de Osiro (2013) em uma grande empresa de máquinas e equipamentos 

agrícolas. 

O presente trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira apresenta a introdução e 

uma breve discussão da metodologia de pesquisa. A segunda descreve a revisão bibliográfica 

sobre o modelo de portfólio de compras; enquanto a terceira, a revisão sobre RNA com foco 

no Adaline. Na quarta seção é apresentada a construção do modelo proposto e a sua utilização 

com dados da empresa analisada. Por fim, a conclusão sobre os resultados parciais são 

discutidos no final do trabalho. 

 

1.1 Metodologia 

De acordo com a classificação proposta por Bertrand e Fransoo (2002), esta pesquisa pode ser 

caracterizada como uma pesquisa quantitativa empírica descritiva baseada em modelagem e 

simulação. Nesta abordagem de pesquisa, são utilizados modelos quantitativos, baseados em 
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um conjunto de variáveis que representam um domínio específico, sendo definido um 

relacionamento causal e quantitativo entre essas variáveis. Por ser uma pesquisa empírica 

descritiva, está interessada na análise de modelos desenvolvidos com base na realidade, 

envolvendo a coleta de dados e medição. 

Um modelo adaptativo de classificação de padrões foi desenvolvido com base na arquitetura 

de redes neurais Adaline (WIDROW; HOFF, 1960). A implementação computacional do 

modelo foi feita utilizando linguagem de programação MATLAB
®
 (versão 11.0), o que 

propiciou maior flexibilidade para modelagem e forneceu uma visão mais ampla sobre o 

funcionamento do modelo construído. 

 

2. Avaliação de fornecedores/modelos de portfólio 

O modelo de portfólio ou segmentação de compras tem recebido uma atenção cada vez maior 

nos meios acadêmico e empresarial devido a sua simplicidade e eficiência para gestão 

estruturada dos diferentes fornecedores (DUBOIS; PEDERSEN, 2002; GELDERMAN; 

WEELE, 2003; LUZZINI et al., 2012). De acordo com Nellore e Söderquist (2000), o 

aumento da relevância estratégica da gestão de compras tem atraído o interesse de 

pesquisadores e gestores por esta ferramenta. 

Segundo Wagner e Johnson (2004), um modelo de portfólio de compras é um conjunto de 

relacionamentos de suprimento montado por uma empresa com a intenção de gerenciar os 

riscos e otimizar o retorno, com as atividades de gestão envolvendo não apenas 

relacionamentos individuais com fornecedores, mas em diferentes agrupamentos. Ao mesmo 

tempo, evita-se a abordagem “one size fits all”, que de acordo com Dyer, Cho e Chu. (1998), 

proporciona pouca eficiência na gestão dos recursos de suprimentos e insatisfação na base de 

fornecedores, com o tratamento único para todos os fornecedores. 

O primeiro modelo de portfólio para compras foi proposto por Kraljic (1983), conforme 

apresentado na Figura 1. Nesta proposta, a combinação de uma dimensão de análise externa à 

empresa, complexidade do mercado fornecedor, com uma dimensão interna, importância da 

compra, determina quatro diferentes portfólio/segmentos de itens comprados: (i) não-críticos, 

(ii) alavancados, (iii) gargalos e (iv) estratégicos. Depois deste, outros modelos foram 

propostos, tais como Olsem e Ellram (1997), Bensaou (1999), Correa (2010) e Pagell, Wu e 

Wasserman (2010). Contudo, o modelo de Kraljic é o mais influente nos meios acadêmicos e 

empresarial (GELDERMAN e WEELE, 2003). Muitos dos modelos mais recentes baseiam-se 

no trabalho original de Kraljic (LUZZINI et al., 2012; DRAKE, LEE, HUSSAIN, 2013). 
Figura 1 – Modelo de portfólio 
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Fonte: Adaptado de Kraljic (1983) 

A escolha dos critérios mais relevantes na análise de cada eixo da matriz de Kraljic deve 

considerar as especificidades de cada organização (OLSEM e ELLRAM, 1997). Contudo, 

Osiro (2013) propõe um modelo genérico com os critérios originais de Kraljic (1983), 

complementado com trabalhos mais recentes. Desta forma, a complexidade do mercado 

fornecedor é avaliada pelos critérios: 1) Concentração do mercado fornecedor; 2) Barreiras de 

entrada no mercado fornecedor; 3) Possibilidade de substituição e 4) Integração na geração 

das especificações. Por sua vez, a importância da compra, pelos critérios: 1) Impacto na 

qualidade; 2) Participação no custo total e 3) Impacto social e ambiental.  

 

3. Redes Neurais Artificiais 

Redes neurais artificiais (RNA) são modelos computacionais que possuem a capacidade de 

aquisição e manutenção de conhecimento. As RNAs são inspiradas no sistema nervoso de 

seres vivos e por isso sua estrutura é formada por um conjunto de unidades de processamento, 

denominadas neurônios artificiais, que são interligadas por um grande número de 

interconexões, também chamadas de conexões sinápticas (SILVA; SPATI, FLAUZINO, 

2010).  

A principal vantagem de usar RNAs vem de sua capacidade de aprender por meio da 

experiência e generalizar resultados para posteriormente resolver novos problemas 

(TSOUKALAS; UHRIG, 2007). Como mostra a Figura 2, durante o treinamento da rede, são 

apresentados exemplos de valores de entrada e saída, a fim de ajustar valores de parâmetros 

internos. Após o treinamento, a rede se torna capaz de generalizar o conhecimento adquirido. 

Posteriormente, na etapa de uso do modelo, o conhecimento armazenado é utilizado para 

resolver novos problemas, possibilitando assim estimar soluções que até então eram 

desconhecidas (KONONENKO; KUKAR, 2007). 

Figura 2 - Esquema de aprendizagem de RNAs 
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Fonte: Kononenko e Kukar (2007) 

As tipologias de RNAs se diferem pelo número de camadas e de neurônios que compõem sua 

estrutura, o tipo de função de ativação adotada, o procedimento de aprendizagem usado, entre 

outros fatores. Mediante tais peculiaridades, algumas tipologias são mais adequadas que 

outras para lidar com determinados tipos de problema. Neste sentido, enquanto os modelos do 

tipo ANFIS (Adaptive Neural Fuzzy Inference System) e ART (Adaptive Resonance Theory) 

apresentam alto desempenho em problemas de predição que envolvem ambientes dinâmicos 

(JASSBI; SEYEDHOSSEINI; PILEVARI, 2010), redes Adaline vêm sendo amplamente 

aplicadas em problemas de classificação de padrões de diversas áreas de estudo (WIDROW; 

LEHR, 1990; SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

 

3.1 Redes Adaline 

As redes Adaline foram idealizadas por Widrow e Hoff (1960) e consistem de um único 

neurônio, com uma camada de entrada e apenas uma saída. A Figura 3 mostra a estrutura de 

uma rede Adaline, na qual os valores nxx 1  são as entradas do neurônio e os valores 

nww 1  são pesos associados a essas entradas. Além disso, existe também o valor do limiar 

de ativação, representado por  . 

Figura 3 - Estrutura geral de uma rede Adaline 

 

Fonte: Silva, Spatti e Flauzino (2010) 

O funcionamento do neurônio ocorre da seguinte maneira. Primeiro é feita a combinação 

linear do vetor de entradas )( 1 nxxx   com o vetor de pesos )( 1 nwww  : 
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Widrow e Lehr (1990) explicam que, em geral, a saída do neurônio em uma rede Adaline é 

associada a apenas dois valores, por meio da função de ativação bipolar, que é dada por: 
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Em outras palavras, pode-se afirmar que o neurônio será ativado apenas se a combinação 

linear das entradas e dos pesos for superior ao limiar de ativação  . Portanto, o desafio é 

determinar os pesos nww 1  de forma que o neurônio seja ativado apenas em situações 

desejadas. Isso é feito durante o processo de treinamento do neurônio, durante o qual são 

apresentadas diversas amostras ao neurônio, juntamente com as saídas desejadas para essas 

entradas. Ao fazer isso, o processo de treinamento ajusta os pesos associados a cada entrada, 

de forma a minimizar o erro entre as saídas obtidas e as saídas desejadas. Com isso, espera-se 

que o neurônio “aprenda” sobre o problema e possa tomar decisões para outras instâncias de 

entradas que não foram apresentadas durante o treinamento. 

O método de treinamento proposto por Widrow e Hoff (1960) busca minimizar o erro 

quadrático médio entre as previsões e os valores desejados associados a um vetor de pesos 

),,,( 210 nwwwww  . Vale ressaltar que o peso 0w  foi inserido no vetor w , pois a definição 

do limiar de ativação   também é uma variável do processo de treinamento. Como a entrada 

10 x  é uma constante, então o valor de u  passa a ser calculado por: 
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Considerando que o processo de treinamento envolve p  amostras, o erro quadrático médio é 

obtido por: 
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Na Equação (4), )(kd  é o valor desejado para a saída da amostra de treinamento k . Assim, 

)(wE , calcula a diferença entre os valores desejados e os valores de u  para cada amostra. A 

minimização do erro é feita pelo método do gradiente descendente, o que faz com que o 

algoritmo de minimização seja iterativo. Assim, a cada iteração do algoritmo os pesos são 

ajustados da seguinte forma, reduzindo o erro. Esse método é conhecido como Regra Delta 

(SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 
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Na Equação (5), ),,,,1( )()(

2

)(

1

)( k

n

kkk xxxx   é o vetor correspondente à k-ésima amostra de 

treinamento. O primeiro valor do vetor é constante, ou seja, 1)(

0 kx . O valor   é uma 

constante que determina a taxa de aprendizado do neurônio, ou seja, quão rápido ele converge 

para a resposta ótima. 

Silva, Spatti e Flauzino (2010) explicam que as redes Adaline são comumente utilizadas em 

problemas de classificação, em que as entradas devem ser divididas em duas classes. Isso é 

feito associando o valor “-1” a uma classe e o valor “+1” à outra classe. 

 

4. Construção de uma rede Adaline para o modelo de portfólio 

O modelo de classificação proposto neste trabalho foi baseado no trabalho de Kraljic (1983) e 

utiliza os critérios de avaliação descritos por Osiro (2013). Conforme mostra a Figura 4, duas 

RNAs independentes foram implementadas para cada um dos eixos do modelo de portfólio. 

Figura 4 – Arquitetura de RNA proposta para o modelo de portfólio 

 

No Eixo Y existem duas classes possíveis, correspondentes aos itens de “Baixa” ou “Alta” 

importância de compra, o que justifica a utilização de um único neurônio. Nesse caso há 3 

entradas, que correspondem aos seguintes critérios: 
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 x1: Impacto na qualidade; 

 x2: Participação no custo total; 

 x3: Impacto social e ambiental. 

O mesmo ocorre no Eixo X, no qual a complexidade do mercado fornecedor pode ser 

classificada como baixa ou alta. O neurônio do Eixo X possui quatro entradas: 

 x4: Concentração do mercado fornecedor; 

 x5: Barreiras de entrada no mercado fornecedor; 

 x6: Possibilidade de substituição; 

 x7: Integração na geração das especificações. 

Para treinar a rede foram utilizadas amostras coletadas por meio de entrevistas com 

profissionais que atuam na gestão de compras em uma empresa de grande porte do setor de 

máquinas e equipamentos agrícolas. Os entrevistados avaliaram 13 itens de compra usando os 

critérios mencionados anteriormente, atribuindo a cada um deles um valor que varia de 0 a 10. 

A Tabela 1 apresenta os dados utilizados para o treinamento da rede. 

Tabela 1 – Dados usados no treinamento da rede 

Amostra 

Neurônio – Eixo Y 

Importância da compra 

Neurônio – Eixo X 

Complexidade do mercado fornecedor 

x1 x2 x3 DY x4 x5 x6 x7 DX 

1 2 0,5 1 -1 0,5 5 5 5 -1 

2 8 10 5 1 5 7 2 9 1 

3 8 3 3 -1 5 7 2 9 -1 

4 9 8,5 6 1 5 7 0 9 1 

5 5 8 10 1 5 8 3 8 1 

6 7 6 10 1 5 8 3 9 1 

7 5 10 10 1 5 8 6 8 1 

8 8 5 3 1 7 7 3 8 1 

9 5 3,5 3 -1 2 2 3 8 1 

10 3 1 1 -1 1 1 9 1 -1 

11 5 1,5 3 -1 3 2 5 1 -1 

12 4 3,5 1 -1 4 2 2 3,5 -1 

13 4 1 1 -1 1 0 9 1 -1 

 

 

No projeto desta rede neural foi utilizada a função de ativação bipolar, que possui como 

resultados os valores -1 e +1, os quais foram associados às duas classes “Baixo” e “Alto”, 

respectivamente. Por isso, a coluna DY apresenta os valores desejados para o neurônio do Eixo 

Y, sendo o valor -1 correspondente ao valor “Baixo” e o valor +1 correspondente ao valor 

“Alto”. O mesmo raciocínio foi usado para o neurônio do Eixo X, com a coluna DX 

apresentando os valores desejados como saída para cada uma das amostras de treinamento. 

Como o treinamento desta RNA deve ser supervisionado, esses valores desejados foram 

fornecidos juntamente com os valores de entrada. Eles foram gerados pelo Sistema de 

Inferência Fuzzy (Fuzzy Inference Sytem) proposto e validado por Osiro (2013) nas empresas 

pesquisadas. 
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Por se tratar de uma rede Adaline, a regra Delta foi utilizada para ajustar os pesos das entradas 

e o valor do limiar de ativação. Portanto, os pesos da rede foram inicializados com valores 

aleatórios e o algoritmo da regra Delta foi utilizado para ajustar os pesos de forma a 

minimizar o erro de aproximação. Os valores obtidos para os pesos são apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Valores dos pesos sinápticos obtidos após a aplicação da regra Delta 

Neurônio – Eixo Y 

Importância da compra 

Neurônio – Eixo X 

Complexidade do mercado fornecedor 

Entrada Peso Valor Entrada Peso Valor 

θY = -1 wY0 1,6897140 θX = -1 wX0 2,4059806 

x1 wY1 0,0861746 x4 wX1 0,1597701 

x2 wY2 0,1611752 x5 wX2 -0,0701250 

x3 wY3 0,0870901 x6 wX3 0,1006265 

   x7 wX4 0,3218597 

 

Uma análise nos valores dos pesos de eixo permite identificar a importância relativa de cada 

critério para a empresa analisada. Desta forma, para a importância da compra, o critério 

participação no custo total ( 2x ) é o mais influente, pois apresenta o maior peso. Para a 

complexidade do mercado fornecedor, a integração na geração das especificações ( 7x ) 

mostra-se mais importante. Em Sistemas de Inferência Fuzzy, esses valores não são evidentes, 

pois estão inseridos de maneira implícita na base de regras. 

 

4.1 Utilização do modelo proposto 

Os pesos da Tabela 2 podem ser usados para classificar como “Baixo” ou “Alto” a 

importância da compra (Eixo Y) e a complexidade do mercado fornecedor (Eixo X). Dada 

uma entrada )( 71 xx  , o primeiro passo é calcular o valor dos sinais ux e uy para ambos os 

neurônios, utilizando as equações (6) e (7). Vale ressaltar que essas equações são as 

combinações lineares das variáveis de entrada e os pesos sinápticos de cada neurônio, 

incluindo seus limiares 0xw  e 0yw . 

0332211 xxxxx wwxwxwxu   (6) 

 

 

047362514 yyyyyy wwxwxwxwxu   (7) 

 

Após calcular os valores ux e uy, basta aplicá-los na função de ativação bipolar para 

determinar a qual classe eles pertencem. A Equação (8) apresenta a função de ativação para o 

Eixo X. A função de ativação para o Eixo Y foi obtida de maneira análoga. 










01

01
)(

x

x

x
use

use
uf  (8) 
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Assim, se o resultado da função de ativação for igual a -1, isso indica que o item sendo 

analisado deve ser classificado como “Baixo” para o eixo em questão. Se o resultado for +1, 

isso indica que o item deve ser classificado como “Alto” para o eixo em questão. 

O método descrito anteriormente foi usado para verificar se os pesos determinados são 

capazes de classificar corretamente as próprias amostras de entrada. Tendo em vista que esses 

pesos minimizam o erro quadrático médio (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010), podemos 

dizer que trata-se da melhor aproximação possível que pode ser obtida por uma rede Adaline 

de um neurônio. A Tabela 3 compara os valores desejados para as amostras de treinamento e 

os valores obtidos a partir da aplicação dos pesos nos valores de entrada. 

Tabela 3 – Aplicação dos pesos obtidos nas amostras usadas durante o treinamento 

Amostra 

Neurônio – Eixo Y Neurônio – Eixo X   

Valor 

desejado 

Valor 

obtido 

Valor 

desejado 

Valor 

obtido 

Classe 

desejada 

Classe 

obtida 

1 Baixo Baixo Baixo Baixo A A 

2 Alto Alto Alto Alto D D 

3 Baixo Baixo Baixo Alto A B 

4 Alto Alto Alto Alto D D 

5 Alto Alto Alto Alto D D 

6 Alto Alto Alto Alto D D 

7 Alto Alto Alto Alto D D 

8 Alto Alto Alto Alto D D 

9 Baixo Baixo Alto Alto B B 

10 Baixo Baixo Baixo Baixo A A 

11 Baixo Baixo Baixo Baixo A A 

12 Baixo Baixo Baixo Baixo A A 

13 Baixo Baixo Baixo Baixo A A 

 

 

Observando os resultados da Tabela 3, é possível concluir que os pesos encontrados são uma 

boa aproximação para as amostras de entrada. Para o neurônio do Eixo X, nenhum erro foi 

cometido ao utilizar os pesos para determinar suas classes. Para o neurônio do Eixo Y apenas 

um erro foi cometido, mais precisamente na Amostra 3. 

 

5. Conclusão 

Este trabalho apresenta um modelo quantitativo, baseado na rede Adaline, para a classificação 

de itens comprados e seus resultados parciais em uma grande empresa de máquinas e 

equipamentos agrícolas. O modelo mostrou resultados iguais aos valores desejados, quando 

operado com os pesos definidos na fase de treinamento. A única exceção ocorreu para o item 

3, para avaliação da complexidade do mercador fornecedor. Isso demonstra que a RNA 

conseguiu se adaptar ao problema proposto. Além disso, o modelo  identificou os critérios 

mais relevantes, que correspondem aos maiores pesos. Esta identificação é muito importante 

para melhoria contínua. Assim, o modelo se mostrou capaz de tratar os diversos critérios 

envolvidos no processo de categorização de itens comprados, que constitui uma importante 

etapa na gestão de suprimentos. Entretanto, devido ao estágio inicial dos estudos, a amostra de 
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dados utilizados é pequena e limita o poder de generalização para todos os itens comprados 

pela empresa.  

O modelo de portfólio de Kraljic é fundamentado em duas simples classificações de padrões, 

um para a importância de compra e outro para a complexidade do mercado fornecedor. A 

simplicidade da classificação possibilitou a utilização do Adaline. Contudo, problemas mais 

complexos da gestão de suprimentos, como classificação para projetos de novos produtos 

qualificação e ordenamento de fornecedores não se resumem a esta classificação entre dois 

padrões e necessitariam de uma RNA mais sofisticada que o Adaline. Desta forma, trabalhos 

futuros devem ser direcionados para uma maior profundidade da análise dos itens da empresa 

e para o estudo de outros modelos de RNA. 
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