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Na literatura específica sobre seleção de fornecedores, muitos estudos 

reconhecem a importância da escolha dos critérios usados no processo de 

seleção. Contudo, a maioria dos estudos em seleção de fornecedores 

envolvendo métodos multicritério de apoio à tomada de decisão focam em 

problemas de ranqueamento de fornecedores, dando pouca atenção à etapa 

de formulação dos critérios de seleção. Neste contexto, este artigo apresenta 

uma metodologia baseada na técnica Fuzzy QFD (Fuzzy Quality Function 

Deployment) para apoiar a escolha de critérios de seleção de fornecedores. O 

uso combinado da metodologia QFD com a lógica fuzzy permite elaborar 

critérios de forma racional e estruturada. Diferentemente do QFD tradicional, 

os tomadores de decisão podem expressar suas preferências na forma de 

julgamentos linguísticos durante as avaliações. A metodologia proposta foi 

implementada usando linguagem de programação MATLAB®. A fim de 

verificar a aplicabilidade da proposta, uma aplicação piloto foi realizada em 

uma empresa do setor metal-mecânico. Os resultados mostram que a 

abordagem proposta se mostra adequada para lidar com situações de 

tomada de decisão que envolvem informações incertas e imprecisas. O 

método também possibilita a realização de uma avaliação detalhada de 

fornecedores, uma vez que fornece uma hierarquia de medidas estruturada 

em 4 níveis (desempenho global, dimensões de desempenho, critérios de 

seleção e atributos de medição). 

 

Palavras-chaves: Critérios de seleção de fornecedores, Fuzzy QFD, gestão da 

cadeia de suprimentos.  
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1. Introdução 

A determinação do quadro de fornecedores influencia diretamente a qualidade dos produtos 

gerados e, consequentemente, a satisfação das necessidades dos clientes. Além disso, 

empresas manufatureiras gastam aproximadamente de 50% a 70% de suas vendas na compra 

de matérias-primas e componentes (LEE; DRAKE, 2010). Como a seleção de fornecedores 

tem um impacto significativo sobre o desempenho da empresa compradora, as estratégias de 

compra tendem a buscar o alinhamento dos objetivos de compra com os objetivos da 

organização, exigindo um papel mais pró-ativo por parte da empresa na seleção de 

fornecedores (PRESSEY; WINKLHOFER; TZOKAS, 2009; HO, XU, DEY, 2010).  

O processo de seleção de fornecedores pode ser definido como uma sequência de etapas inter-

relacionadas que envolvem diferentes situações de tomada de decisão, sendo elas: (1) definição do 

problema, (2) formulação dos critérios de decisão, (3) qualificação de fornecedores e (4) escolha 

final. A primeira etapa consiste em definir o que se espera alcançar por meio da seleção de 

fornecedores (substituição de fornecedor atual, novo fornecedor para novo produto, entre outros). 

Em seguida, na etapa de formulação dos critérios, deve-se estabelecer um conjunto de critérios de 

seleção de fornecedores que expressem as necessidades operacionais e estratégicas do comprador. 

Na terceira etapa, selecionam-se os potenciais fornecedores capazes de atender a um conjunto de 

requisitos mínimos estabelecidos pelo comprador, diminuindo assim o número de alternativas a 

serem avaliadas na etapa posterior. Na escolha final, selecionam-se os fornecedores que melhor 

atendem às necessidades da empresa por meio de um ranqueamento (DE BOER; LABRO; 

MORLACCHI, 2001).  

Por meio da análise de 120 estudos, Lima Jr., Osiro e Carpinetti (2013) identificaram 34 

técnicas que vem sendo usadas para apoiar a seleção de fornecedores. Este conjunto inclui 

métodos multiatributo, de programação matemática, técnicas estatísticas e de inteligência 

artificial. Os autores concluíram que as técnicas mais recorrentes são as abordagens baseadas 

em lógica fuzzy, AHP (Analytic Hierarchy Process) e ANP (Analytic Network Process). 

Embora as metodologias multicritério baseadas em lógica fuzzy venham sendo amplamente 

exploradas para apoiar a qualificação e a escolha final de fornecedores (HO, XU, DEY, 2010; 

CHAI, LIU, NGAI, 2013), há poucos estudos que propõem modelos para apoiar a etapa de 

formulação de critérios. Além disso, a técnica Fuzzy QFD (Fuzzy Quality Function 
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Deployment) ainda é pouco explorada na seleção de fornecedores, sendo que na literatura não 

são encontrados modelos baseados nesta abordagem que permitam apoiar a etapa de 

formulação de critérios.  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é apresentar uma metodologia multicritério 

baseada na técnica Fuzzy QFD (Fuzzy Quality Function Deployment) para apoiar a etapa de 

formulação de critérios durante o processo de seleção de fornecedores. A técnica Fuzzy QFD 

fornece uma estrutura que facilita o desdobramento sistematizado de critérios e permite 

avaliar a importância relativa e a intensidade de relacionamento entre variáveis do problema 

usando variáveis linguísticas (JUAN et al., 2009). Uma aplicação piloto da metodologia 

proposta foi realizada em uma empresa do setor metal-mecânico visando demonstrar seu uso e 

avaliar a adequabilidade da proposta.   

A seguir, a Seção 2 apresenta os procedimentos de pesquisa utilizados e a Seção 3 contempla 

uma revisão bibliográfica da literatura sobre seleção de fornecedores e a Seção 4 sobre lógica 

fuzzy. A Seção 5 foca na apresentação e aplicação do método proposto por este estudo. 

Finalmente, a Seção 6 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

 

2. Procedimentos Metodológicos 

Para execução deste estudo, foram previstas as seguintes etapas de pesquisa: 

i. Pesquisa Bibliográfica: A pesquisa bibliográfica foi elaborada usando livros e artigos publicados 

em periódicos nacionais e internacionais. Os artigos analisados estão focados em temas como 

seleção de fornecedores, critérios de seleção, lógica fuzzy e método Fuzzy QFD. 

ii. Modelagem computacional: Um modelo de simulação computacional baseado no método Fuzzy 

QFD foi construído utilizando a linguagem de programação MATLAB (versão 7.12). O uso desta 

ferramenta propiciou maior flexibilidade para a modelagem e forneceu uma visão mais ampla do 

funcionamento do modelo. As simulações realizadas são caracterizadas como discretas, estáticas e 

determinísticas (PIDD; 2004). 

iii. Aplicação: A metodologia proposta parar apoiar a formulação de critérios de seleção de 

fornecedores foi aplicada em uma empresa do setor metal-mecânico. Questionários foram utilizados 

para coletar os julgamentos de três funcionários da empresa a respeito de quais critérios e atributos 
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deveriam ser adotados para mensurar o desempenho dos fornecedores, bem como o nível de 

importância dos critérios e aspectos referentes à dificuldade de medição dos atributos selecionados.  

 

3. Seleção de fornecedores 

Muitos fatores vêm contribuindo para aumentar a importância e a complexidade das decisões 

relacionadas à seleção de fornecedores, tais como: as variações quantitativas e qualitativas no 

comportamento da demanda, que acarretam em mudanças constantes nas necessidades de 

aquisição da empresa compradora; o uso da Internet, que amplia as possibilidades de fornecimento, 

mas dificulta a seleção de fornecedores devido ao grande número de alternativas a serem avaliadas; 

a necessidade de considerar cada vez mais critérios na avaliação de fornecedores (DE BOER; WEGEN; 

TELGEN, 1998). 

Os critérios de seleção de fornecedores são medidas quantitativas ou qualitativas utilizadas para 

avaliar como um fornecedor atende aos requisitos de uma empresa compradora. Por meio da 

consideração de critérios de decisão específicos, muitas organizações vêm buscando estabelecer 

relações colaborativas e de longo prazo com seus fornecedores, alcançando assim diversas vantagens 

competitivas (HA; PARK; CHO, 2011). Além disso, diante das atuais preocupações com a 

sustentabilidade ambiental, critérios de decisão “verdes” também passaram a ser considerados 

durante a seleção de fornecedores (JABBOUR; JABBOUR, 2009).  

Um estudo pioneiro foi feito por Dickson (1966) e contou com a participação de 170 profissionais de 

compras, os quais forneceram informações relacionadas ao uso de 23 critérios. Nos anos posteriores, 

outros estudos semelhantes foram realizados para identificar os critérios de maior relevância, 

incluindo Weber, Current e Benton (1991), Vonderembse et al. (1995) e Frödell (2011). O Quadro 1 

compara esses estudos. Como a elaboração dos critérios de seleção de fornecedores envolve 

diferentes atores e objetivos dentro da organização, as decisões requeridas nesta etapa do processo 

de seleção de fornecedores se configuram como um problema multicritério. Todavia, poucos 

modelos multicritério são propostos para apoiar tal problema. O Quadro 2 apresenta uma síntese 

desses modelos identificados na literatura. 
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Quadro 1 – Importância de alguns critérios 

 

Quadro 2 – Modelos de apoio à formulação de critérios 
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Embora duas técnicas baseadas em lógica fuzzy já tenham sido exploradas na formulação de critérios 

de seleção de fornecedores, ambas coletam os julgamentos dos tomadores de decisão por meio de 

comparações par a par entre os elementos do problema. Apesar de este procedimento ser adequado 

para lidar com situações que envolvem dados imprecisos e incerteza, tais abordagens comparativas 

podem tornar o processo de coleta de dados exaustivo e tornar a avaliação inviável quando muitos 

critérios são considerados. Além disso, as abordagens comparativas limitam a quantidade de critérios 

e alternativas que podem ser considerados, uma vez que os seres humanos possuem limitações em 

sua capacidade cognitiva que lhes impedem de julgar mais de 9 alternativas simultaneamente e de 

modo consistente (SAATY, 2008). Verifica-se assim a necessidade de novas metodologias 

multicritério para apoiar a escolha de critérios de seleção de fornecedores. 

 

4. Teoria dos conjuntos Fuzzy 

A teoria dos conjuntos fuzzy (Fuzzy Set Theory - FST) foi proposta por Zadeh (1965) e vem sendo 

usada na modelagem de sistemas com categorias de elementos cujas fronteiras são consideradas 

incertas, sendo definidas por meio de propriedades subjetivas ou atributos imprecisos. A adequação 

da FST ao tratamento de incerteza se deve principalmente à lógica que define o grau de inclusão dos 

elementos em conjuntos fuzzy: a FST modela um conjunto fuzzy por meio de uma função de 
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pertinência 𝜇𝐴(𝑥): X → [0.0, 1.0], para permitir níveis parciais de inclusão. Ao contrário da teoria dos 

conjuntos clássica, em que um conjunto pode ser definido usando uma função característica 𝜇𝐴(𝑥): X 

→ {0.0, 1.0}, na teoria dos conjuntos fuzzy e na lógica fuzzy (versão lógica desta teoria), como 𝜇𝐴(𝑥) 

toma valores no intervalo contínuo [0.0, 1.0], admite-se a existência de níveis intermediários entre os 

valores de pertinência "falso" (0.0) e “verdadeiro" (1.0) (PEDRYCZ; GOMIDE, 2007; ZADEH, 1965). 

No método Fuzzy QFD, as pontuações das alternativas e o peso dos critérios de decisão são definidos 

como variáveis linguísticas. Uma variável linguística é aquela cujos valores são sentenças definidas 

em linguagem natural ou artificial, permitindo distinguir qualificações por meio de faixas de 

gradações. O uso de variáveis linguísticas requer a definição de um conjunto de termos linguísticos 

para mensurar seus valores de forma adequada. Por exemplo, o valor da variável linguística 

“comunicação com o fornecedor” pode ser medido por meio dos termos linguísticos “ruim”, “boa” e 

“ótima” (ZADEH, 1965; JUAN et al., 2009).  

Termos linguísticos são comumente representados por números fuzzy triangulares e trapezoidais. 

Números fuzzy são constituídos por conjuntos fuzzy que obedecem a condições de normalidade e 

continuidade. A morfologia de um número fuzzy permite a quantificação da imprecisão associada a 

uma dada informação, sendo definida por meio do comportamento de sua função de pertinência 

µ(x). Conforme ilustra a Figura 1, um número fuzzy triangular pode ser escrito na forma (l, m, u), em 

que m denota um valor crisp formal para o conjunto fuzzy, l é o limite inferior e u é o limite superior. 

Já os números fuzzy trapezoidais são funções lineares caracterizadas por 4 parâmetros (l, m, n, u). 

Funções de pertinência não lineares também são usadas em aplicações envolvendo FST e 

frequentemente são representadas por números sigmoidais (PEDRYCZ; GOMIDE, 2007). 

Figura 1 - Número fuzzy triangular 
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Operações algébricas com dois números triangulares �̃� e �̃� podem ser feitas usando a equação 1 

para soma, equação 2 para subtração, equação 3 para multiplicação e equação 4 para divisão 

(PEDRYCZ; GOMIDE, 2007). 

Ã + B̃  =  [lA, mA, uA] + [lB, mB, uB] = [lA + lB, mA + mB, uA + uB] (1) 

Ã − B̃ = [lA, mA, uA] − [lB, mB, uB] = [lA − uB , mA − mB , uA − lB] (2) 

Ã ∗ B̃ =  [lA, mA, uA] ∗ [lB, mB, uB] = [lA ∗ lB , mA ∗ mB , uA ∗ uB]  (3) 

Ã / B̃ = [lA, mA, uA]/[lB, mB, uB] = [lA/uB , mA/mB , uA/lB] (4)  

 

4.1 O Método Fuzzy QFD 

O método de decisão multicritério Fuzzy QFD (Fuzzy Quality Function Deployment) é uma 

combinação entre a lógica fuzzy e a metodologia QFD (Quality Function Deployment). A metodologia 

QFD surgiu da necessidade de garantir a qualidade no processo de desenvolvimento do produto 

muito antes do mesmo ser fabricado. Tal abordagem vem se mostrando bastante útil como 

ferramenta de apoio a tomada de decisão em diversos problemas na área de gestão de operações 

(AKAO, 1996). A combinação entre este método e a lógica fuzzy permite a adoção de escalas 

linguísticas de avaliação e a quantificação da imprecisão inerente às informações de problemas de 

decisão sob incerteza. Bevilacqua, Ciarapica e Marchetti (2012) aplicaram o Fuzzy QFD para avaliar 

quais características técnicas e sensoriais de um azeite de oliva virgem melhor atendem aos 

requisitos dos clientes. Já Wang et al. (2012) usaram este método para apoiar o processo de seleção 

de patentes.  

A técnica Fuzzy QFD utilizada no presente estudo é baseada na metodologia proposta inicialmente 

por Juan et al. (2009), cujo escopo está voltado para de seleção de contratos de reforma de casas. 

Conforme mostra a Figura 2, a abordagem proposta por Juan et al. (2009) é subdividida em 7 etapas.  

Figura 2 - Método Fuzzy QFD 
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Fonte: Juan et al. (2009) 

A etapa 1 do método está voltada para identificação dos requisitos do cliente, sendo realizada por 

meio de questionários ou de entrevistas com um ou mais tomadores de decisão. Na etapa 2, é feito 

um levantamento de possíveis critérios de avaliação de fornecedores com base na literatura 

acadêmica relacionada e / ou em entrevistas com especialistas. A etapa 3 foca no cálculo do peso dos 

requisitos do cliente usando uma matriz “What”, o qual é baseado em julgamentos linguísticos 

fornecidos pelos especialistas. Já na etapa 4, usando uma matriz de relação “How”, os especialistas 

devem selecionar um conjunto de possíveis critérios e avaliar a intensidade de relacionamento 

existente entre os requisitos do cliente e estes critérios. A etapa 5 consiste no cálculo do peso dos 

critérios, usando para isto o peso dos requisitos e a intensidade de relacionamento entre os 

elementos da matriz “How”. Na etapa 6, os especialistas devem selecionar um conjunto de 

fornecedores e avaliar o desempenho destas alternativas em relação a cada critério selecionado na 

etapa anterior. Nesta etapa, é usada uma segunda matriz "How". Finalmente, na etapa 7, é feito o 

cálculo do desempenho global e o ranqueamento dos fornecedores. 

Embora a metodologia proposta por Juan et al. (2009) contemple uma etapa de formulação de 

critérios de seleção a partir de um conjunto de requisitos do cliente, o modelo não é adequado para 

aplicações industriais. Além de não sugerir dimensões de desempenho para serem usadas na 

avaliação de fornecedores, a metodologia não traz nenhuma base de critérios ou de atributos de 

medição que poderiam ser usados na avaliação de fornecedores em empresas de manufatura. 

 

5. Metodologia proposta para formulação de critérios de seleção de fornecedores 
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A metodologia proposta por este estudo para apoiar a etapa de formulação de critérios de seleção 

de fornecedores é apresentada na Figura 3.  

Figura 3 – Metodologia proposta para formulação de critérios 

 

Na etapa 1, deve-se formar um grupo de especialistas de diferentes áreas da empresa afetadas pela 

seleção de fornecedores. É necessário que esses especialistas conheçam as necessidades da empresa 

compradora no nível operacional, os objetivos estratégicos e as práticas de gestão da cadeia de 

suprimentos adotadas. Usando a base de dados mostrada no Quadro 3 e uma matriz “What”, os 

especialistas devem escolher um conjunto de critérios para seleção de fornecedores considerando o 

tipo de item a ser comprado e o tipo de cadeia de suprimentos em que a empresa opera (por 

exemplo, cadeia ágil, enxuta, completamente flexível ou de reabastecimento contínuo).   

Quadro 3 - Base de critérios 
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Em seguida, cada especialista deve fornecer um conjunto de julgamentos linguísticos para 

avaliar o peso dos critérios usando a escala mostrada na Tabela 1. Os últimos passos da etapa 

1 consistem em agregar os pesos dos critérios (i=1..n) obtidos de tomadores de decisão 

(d=1..t) usando média aritmética fuzzy entre números fuzzy triangulares (equação 5), 

defuzificar o peso dos critérios (converter os números fuzzy em números reais) utilizando a 

equação 6 e normalizar o peso dos critérios de acordo com a equação 7. 

Tabela 1 - Escala para avaliação dos critérios e atributos  



 

 XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Engenharia de Produção, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda Brasil+10 

 

Curitiba, PR, Brasil, 07 a 10 de outubro de 2014. 

 

 

 

12 

 

 

x̃i =
∑ (z̃𝑖

d)t
d=1

t
⁄    (5) 

xi = (li + 2 ∗ mi +  ui)/4  (6) 

wi =  xi/ ∑ xi
n
i=1   (7) 

 

Na etapa 2, usando a base de atributos mostrada no Quadro 4 e uma segunda matriz “What”, 

os especialistas devem definir os potenciais atributos a serem considerados na medição do 

desempenho dos fornecedores (i=1..n) em relação a cada critério.  

Quadro 4 - Base de atributos 
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Os atributos selecionados na base devem estar alinhados com as dimensões de desempenho 

dos critérios selecionados na etapa anterior.  Além disso, utilizando os valores linguísticos da 

Tabela 1, os especialistas devem avaliar a disponibilidade de informações internas e externas 

requeridas para medição dos atributos selecionados, bem como possíveis recursos adicionais 

requeridos para possibilitar a medição. Posteriormente, essas avaliações são usadas para 

calcular o índice de viabilidade de medição de cada atributo usando a equação 8. Em seguida, 

deve-se defuzificar o peso dos atributos usando a equação 9 e normalizá-los conforme a 

equação 10. 

 

ṽj =
(∑ ĩj

dt
d=1 )

(∑ ãj
d) ∗t

d=1 t
⁄  (8) 

vj = (lj + 2 ∗ mj +  uj)/4  (9) 
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kj =  vj/ ∑ vj
m
j=1  (10) 

 

Na etapa 3, os tomadores de decisão devem avaliar intensidade de relacionamento entre os 

critérios e os atributos selecionados usando uma Matriz “How” e a escala de julgamentos 

linguísticos mostrada na Tabela 2. O cálculo do peso de cada atributo é feito com base na 

intensidade de relacionamento entre os critérios e os atributos, no peso dos critérios e no 

índice de viabilidade de medição dos atributos, conforme mostra a equação 11. Em seguida, 

deve-se defuzificar e normalizar os resultados usando as equações 12 e 13, respectivamente. 

Tabela 2 - Escala para avaliação do relacionamento entre critérios e atributos 

 
 

p̃j = (∑ wi ∗ r̃ij
n
i=1 ) ∗ kj (11) 

pj = (lj + 2 ∗ mj +  uj)/4  (12) 

pnj =  pj/ ∑ pj
m
j=1  (13) 

 

Na sequência, constrói-se um ranking de atributos a partir da ordenação de seus respectivos pesos 

em ordem decrescente. Os tomadores de decisão devem aqueles os atributos com melhor 

classificação no ranking. A quantidade de atributos selecionados depende do quanto a empresa 

compradora está disposta a investir esforços para coleta de dados e medição do desempenho dos 

fornecedores. Para cada atributo selecionado, deve-se escolher um critério correspondente, ou seja, 

aquele que possui maior intensidade de relacionamento com o atributo em questão (ver Tabela 5). 
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Os critérios e atributos que não forem selecionados neste passo são automaticamente eliminados do 

processo de decisão e não estarão inclusos na hierarquia de decisão.  

Finalmente, estrutura-se uma hierarquia de medidas para avaliação de fornecedores seleção de 

fornecedores com 4 níveis. Nesta hierarquia, o primeiro nível consiste no desempenho global do 

fornecedor, o segundo nível contempla as dimensões de desempenho, o terceiro nível é composto 

pelos critérios selecionados e o quarto nível pelos atributos. 

 

5.1 Aplicação 

Uma aplicação piloto da metodologia proposta foi realizada em uma empresa do setor metal-

mecânico. Três tomadores de decisão foram entrevistados para fornecer as informações de 

entrada requeridas por esta metodologia, sendo um especialista de compras (DM1), um de 

qualidade (DM2) e um de logística (DM3). A Tabela 3 apresenta os critérios selecionados 

pelos tomadores de decisão e suas respectivas dimensões de desempenho. Essa tabela também 

mostra os julgamentos coletados a respeito dos pesos dos critérios, bem como o resultado da 

agregação (�̃�𝑖) e da normalização destes julgamentos (𝑤𝑖). Em seguida, um conjunto de 

atributos foi selecionado e avaliado pelos especialistas da empresa. A Tabela 4 apresenta os 

atributos selecionados e suas avaliações com relação à disponibilidade de informações para 

medição (𝑖�̃�) e aos recursos adicionais requeridos para medição (�̃�𝑗), bem como o valor 

calculado para o viabilidade de medição (𝑘𝑗). 

 

Tabela 3 - Avaliação do peso dos critérios 
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Tabela 4 - Avaliação dos atributos 

 

 

Com os critérios e atributos definidos, os especialistas realizaram um brainstorming para entrar em 

consenso sobre os valores da intensidade de relacionamento entre os critérios e os atributos. Assim, 

os valores linguísticos mostrados na Tabela 5 levam em conta a opinião dos três tomadores de 

decisão. A Tabela 5 também mostra os valores calculados para o peso dos atributos. 



 

 

 

Tabela 5 - Avaliação do relacionamento entre critérios e atributos 



 

 

Por fim, a Tabela 6 apresenta um ranking com a classificação final dos dez atributos avaliados pelos 

tomadores de decisão. Dentre esses, sete foram selecionados para compor a hierarquia de medidas 

de avaliação do desempenho de fornecedores. Os atributos prioritários foram taxa de produto não 

conforme (A3), custo de produção por produto (A2) e custo logístico unitário (A1). Finalmente, a 

Figura 5 apresenta a hierarquia de medidas obtida a partir da aplicação realizada.  

 Tabela 6 – Ranking de atributos avaliados  

 

 

Figura 5 – Hierarquia de medidas para avaliação de fornecedores 

 

 

6. Conclusão 
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Processos de seleção de fornecedores bem estruturados tem a capacidade de impactar 

positivamente no desempenho da organização e na gestão de relacionamentos na cadeia de 

suprimentos. Para usufruir de tais benefícios, a empresa deve investir esforços coletivos na 

formulação dos critérios de seleção de fornecedores. Como o conjunto de critérios adotado 

transmite o que a empresa espera de seus fornecedores, o resultado final da composição da base de 

fornecedores depende mais dos aspectos que se escolhe avaliar do que necessariamente de 

características do fornecedor.  

Este estudo apresentou uma nova metodologia para formulação de critérios de seleção de 

fornecedores. Dentre as funcionalidades desta proposta, incluem-se: (1) capacidade de apoiar a 

tomada de decisão em grupo; (2) uso de julgamentos linguísticos representados por números fuzzy 

para avaliar os elementos do problema de decisão; (3) avaliação da dificuldade de medição associada 

à cada atributo (índice de viabilidade de medição); (4) geração de uma hierarquia de medidas para 

avaliação de fornecedores estruturada em 4 níveis; (5) fornece valores de peso tanto para os 

atributos de medição quanto para os critérios, que podem ser usados durante a avaliação de 

fornecedores em qualquer método multicritério que utiliza valores numéricos absolutos como 

entrada (ex. inferência Fuzzy, QFD, TOPSIS, entre outros). O uso da lógica fuzzy fornece ao modelo a 

capacidade de lidar com a avaliação de fatores qualitativos e intangíveis, o que é bastante desejável 

para lidar com a subjetividade das avaliações fornecidas e minimizar a imprecisão dos julgamentos 

coletados. 

Uma limitação do modelo proposto é que as bases de critérios e de atributos ainda estão em fase de 

desenvolvimento e por isso requerem o incremento de mais alguns elementos. Aplicações futuras 

podem incrementar novos critérios e atributos às bases e segmentá-los de acordo com o tipo de item 

a ser comprado (itens de rotina, de gargalo, estratégicos e alavancados) e / ou podem dividi-los de 

acordo com o tipo de ambiente de cadeia de suprimento em que a empresa compradora opera 

(cadeia ágil, enxuta, flexível, entre outras). 
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