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RESUMO 

O presente trabalho está inserido na temática de Gestão da Qualidade de Fornecedores. Seu 
objetivo é analisar os processos de controle de qualidade dos insumos adquiridos por 
concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil, responder as hipóteses sobre a 
efetividade deste gerenciamento, bem como propor uma remodelagem deste sistema. A sua 
aplicação neste grupo de instituições deve-se, principalmente, ao alto nível de excelência 
exigido no setor, uma vez que o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e o 
mesmo deve ser ininterrupto e dentro dos padrões previstos. Os capítulos iniciais de revisão 
bibliográfica apresentam o modelo de administração das concessionárias de energia e o estado 
da arte da gestão da qualidade de fornecedores que baseiam a análise dos resultados da 
pesquisa, abordando assim os conceitos de qualidade, de ações de controle aplicados no setor 
e a eficiência em relação ao mercado atual no que diz respeito às técnicas e ferramentas deste 
processo. A metodologia utilizada foi a pesquisa feita por meio do levantamento de dados em 
empresas de fornecimento de energia elétrica onde foram coletadas informações pertinentes 
para analise setorial e o estudo de caso, que revela os dados anteriores de forma aprofundada e 
promove uma visão crítica sobre o tema nestas instituições. O resultado real obtido com 
pesquisa é o diagnóstico do cenário atual e a sugestão de modelo para aprimoramento da 
gestão da qualidade de fornecedores, baseado na análise das melhores práticas estudadas e 
aplicadas atualmente no setor.  Com isso, foi possível identificar que as práticas consideradas 
essenciais na abordagem da gestão da qualidade total estão sendo menosprezadas pelas 
concessionárias e os métodos tidos como importantes, não são utilizados por diversas vezes.  
 
Palavras-chaves: Qualidade. Gestão. Energia. Fornecedores. Concessionárias de 
Distribuição. 



 

ABSTRACT 

This work is part of the theme of Supplier Quality Management. The objective is to analyze 
the processes of quality control of inputs purchased by concessionaries in the distribution of 
electricity in Brazil, answer the hypotheses about the effectiveness of this management, as 
well as propose a remodeling of this system. Their application in this group of institutions is 
due to the fact mainly by the high level of excellence required by this sector, since the service 
of electricity supply is essential and it must be uninterrupted and within the expected 
standards. The initial chapters of literature review presents the model of management by 
utilities and state of the art in suppliers quality management based on the analysis of the 
search results, thus approaching the concepts of quality, control measures applied in the sector 
and efficiency compared to the current market with regard to the techniques and tools of this 
process. The methodology was based on research done by the data survey in concessionaries 
where it were collected relevant information for sectorial analysis and the case study, its 
reveals that previous data in depth and promotes a critical view on the subject these 
institutions. The actual results obtained from research is the diagnosis of the current situation 
and a model suggesting the improving for the quality management of suppliers based on 
analysis of best practices currently studied and applied in the sector. Thus, it was possible to 
identify that practices considered essential in the total quality management approach are being 
neglected by the concessionaires and the methods thought to be important, they are not used 
for several times.  
 
Keywords: Quality. Management. Energy. Suppliers. Concessionaries of Electricity 
Distribution.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Novaes (2001), a gestão da cadeia de fornecedores é a integração dos 

processos tanto industriais e quanto comerciais, indo do consumidor final e até os 

fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços e informações que agreguem valor para o 

cliente. Tradicionalmente, a abordagem da gestão de fornecedores remete a uma visão de 

fornecedores como adversários, podendo fazer analogia a uma queda de braço onde o mais 

preparado na negociação ganha e como consequência o outro perde. Nos últimos anos, com a 

abertura da economia mundial, iniciou-se uma revolução nas empresas gerada pelo aumento 

cada vez maior de competidores no mercado, fruto da globalização, onde a gestão de 

fornecedores ganhou um novo significado, o de desenvolvimento e parceria 

No contexto global a qualificação de fornecedores está se tornando cada vez mais 

essencial e é considerado um fator decisivo para a liderança da empresa em meio ao ambiente 

competitivo. A abordagem atual então surge da necessidade mudança e com o novo cenário 

de competição global, e visa o estreitamento dos laços de parceria entre fornecedor e cliente, 

e a geração de valor para ambas as partes ao se adquirir materiais e serviços. O aumento do 

custo final dos materiais e serviços adquiridos em relação ao total de receita das 

organizações; a interação com fornecedores estrangeiros com preços competitivos vindos 

com a abertura de mercado e a globalização; e o constante aprimoramento da tecnologia junto 

com a redução do ciclo de vida dos produtos contribuem para a necessidade e o crescimento 

da gestão da qualidade de fornecedores.  

 

1.1 Temática e problematização 
 

O presente trabalho está inserido na temática de gestão da qualidade de 

fornecedores, que tem como objetivo administrar a qualidade dos produtos adquiridos por 

uma empresa e sua cadeia de fornecedores, garantindo que os insumos externos de um 

processo tenham suas características asseguradas conforme especificação. É estruturada no 

contexto do sistema de gestão da qualidade e no relacionamento com fornecedores. 

Seu estudo é aplicado em concessionárias de distribuição de energia elétrica no 

Brasil, devido principalmente a exigência da qualidade para esse setor ser alta - o serviço de 

fornecimento de energia elétrica deve ser ininterrupto e dentro dos padrões previstos. 
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Atualmente existem poucas referencias bibliográficas na área de gestão da qualidade de 

fornecedores, principalmente no setor elétrico. 

Os métodos de gestão de fornecedores do setor vêm sendo utilizados a pelo menos 50 

anos com poucas atualizações em comparação ao crescimento de ferramentas e modelos de 

gestão da qualidade. Com isso, os modelos deixam de ser tão eficientes em relação ao de 

outros setores existentes no mercado nacional e internacional. A motivação está no 

entendimento do cenário atual das empresas e na proposição de melhorias baseadas no estado 

da arte da gestão da qualidade de fornecedores  

O problema a ser estudado é a real efetividade de modelos para gestão de 

fornecedores em concessionárias de distribuição de energia elétrica, visto as variações de 

métodos de controle de qualidade utilizados e a diferença dos mesmos em relação aos 

utilizados outros setores do mercado; como por exemplo, o setor automobilístico. 

A forma de abordagem generalista no controle de produtos voltado a inspeção, a 

pouca comunicação entre as distribuidoras e a não incorporação de ferramentas de 

aprimoramento da qualidade são hipóteses para o problema em questão.  

No que diz a respeito da gestão, a forma atual de gestão de fornecedores não é baseada 

em produtos críticos, ou seja, em fornecimentos de alto custo e de grande importância para 

execução do serviço de distribuição de energia elétrica (material ou serviço, que sua falta 

impossibilita a empresa de prestar o serviço). Em geral, todos os materiais possuem a mesma 

importância no quesito de controle de qualidade, onde a inspeção ainda é a ferramenta de 

gestão mais utilizada. Esse pode ser um caminho para a melhor operacionalização do controle 

de qualidade. A falta de interação entre as concessionárias visando compartilhar informação e 

até com sistema de prestação de serviços, uma vez que as mesmas não são concorrentes 

(monopólio natural em clientes cativos), pode contribuir para o problema atual. E a pouca 

aplicação de ferramentas e técnicas da qualidade na gestão de seus fornecedores e a pouca 

quantidade de auditorias realizadas em suas fábricas também reforçam a situação atual. 

 

1.2 Objetivos 
 

O objetivo geral desse trabalho é a analisar a gestão da qualidade de fornecedores nas 

concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil, verificando as filosofias de 

gestão  e as práticas utilizadas no intuito de levantar a utilidade das mesmas para o setor; luz 

dos princípios da qualidade total e da gestão de fornecedores por levantamento de dados e 

estudo de caso na concessionária Light Serviços de Eletricidade SA 
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Este trabalho objetiva especificadamente a proposição de um modelo de sistema de 

gestão de fornecedores baseado no levantamento bibliográfico, na pesquisa de campo e no 

estudo de caso, o qual visa aperfeiçoar a gestão da qualidade nas distribuidoras. Com os 

conceitos e técnicas vindos da gestão da qualidade total é possível também prover um novo 

modelo para o setor de forma que se obtenha uma melhor efetividade do sistema de gestão. 

Com isso garantimos um método mais real de qualificar fornecedores e que funcione de 

forma contínua. O que se busca também é a flexibilidade do modelo com o intuito de ser 

ajustável para que cada concessionária o adote de acordo o nível de criticidade exigido pelos 

seus materiais e que o mesmo com não onere o sistema de gestão, fazendo que seja 

compatível ao nível de qualidade e ao processo atual das concessionárias.  

Utilizando um modelo unificado, as concessionárias poderão trabalhar em conjunto 

compartilhando informações sobre seus respectivos fornecedores, e assim reduzindo custos 

extras e problemas de qualidade nos produtos adquiridos. 

Também promove a pesquisa de campo, que se divide em duas etapas: consulta a 

distribuidoras via levantamento de dados, onde é apresentado um questionário em forma 

digital para as mesmas responderem sobre tópicos da gestão da qualidade de fornecedores, e o 

estudo de caso na concessionária escolhida: Light Serviços de Eletricidade SA, que é uma 

empresa que está presente em mais de 31 municípios do estado do Rio de Janeiro e distribui 

energia para 4 milhões de clientes. Tal abordagem se justifica ao examinar o setor, verificar 

informações a serem melhor abordadas e ainda conhecer o grau de importância e utilidade das 

técnicas e ferramentas de gestão da qualidade para o mesmo. 

 

1.3 Desenvolvimento e estruturação do trabalho 
 

A metodologia a seguir é a revisão bibliográfica do tema abordando a gestão nas 

concessionárias de distribuição de energia elétrica; os conceitos gestão da qualidade com  

referenciais contidos na ISO 9001 (norma técnica internacional voltada a sistemas de gestão 

da qualidade); conceitos de gestão da qualidade total (sistema bastante utilizado pelas 

montadoras de automóveis, consideradas como modelos de sistema de gestão de 

fornecedores) e conceitos da evolução da qualidade vindas do planejamento e do controle; e 

gestão da cadeia de fornecedores. A partir desses dados promover a pesquisa de campo pela 

consulta as empresas do setor e a um caso particular. 
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A consulta às concessionárias visa analisar as praticas mais utilizadas, as menos 

utilizadas e as desconhecidas pelas concessionárias, e ainda avaliar o grau de utilidade dessas 

práticas formando assim uma lista de práticas mais efetivas para o setor. 

O estudo de caso Light destaca individualmente cada aspecto da gestão da qualidade 

visto no levantamento de dados e pontualmente aborda a aquisição, qualidade e gestão, 

planejamento, inspeção e auditoria, monitoramento e indicadores, e ainda ações de 

aprimoramento na concessionária. 

Por final, temos a escolha dos melhores métodos para qualificação de fornecedores e a 

remodelagem de um sistema de gestão da qualidade único baseada nos assuntos abordados. 

Um resultado a ser citado também é a possibilidade da futura adoção desse modelo pelas 

empresas do setor. 

O presente trabalho está estruturado em oito capítulos, iniciando o capítulo por esta 

introdução. No capitulo 2 é apresentado o ambiente de estudo da pesquisa, concessionárias de 

distribuição de energia elétrica, visando apresentar o sistema elétrico brasileiro, os pontos 

básicos de regulação nas concessionárias e o ambiente monopolizado naturalmente, a 

operacionalização de uma empresa distribuidora, os tópicos de qualidade de serviço e produto 

que justificam a aplicação do trabalho e ainda a gestão de perdas e custos. 

Para o capítulo 3 é abordado o tema gestão da qualidade onde se contextualiza o 

conceito, apresenta a evolução do sistema e estuda a gestão da qualidade total, na qual se 

baseia a pesquisa de campo e as analises efetuadas. Ainda nesse capitulo é visto a trilogia 

Juran, que serve de base para a divisão dos estudos, a garantia da qualidade contextualizando 

a avaliação da conformidade e as certificações normativas de gestão da qualidade setoriais e 

internacionais. 

O capitulo 4, gestão da qualidade total na cadeia de fornecedores, tem a finalidade de 

servir como parâmetro para a pesquisa cientifica na forma de mapear as ferramentas e 

praticas a serem utilizadas pelas empresas e o estado da arte da gestão da qualidade em 

diversos setores. Para isso é visto o histórico, as estratégias da cadeia de suprimentos 

disponíveis atualmente, os conceitos de qualificação de fornecedores, assim como o 

planejamento, controle, monitoramento e melhoria da gestão de fornecedores.  

Para planejamento são abordados tópicos sobre a efetiva seleção de fornecedores, 

desenvolvimento de futuros e atuais, avaliações e certificações, e ainda a homologação de um 

produto para determinado fornecedor. O controle da qualidade apresenta ferramentas de 

controle baseadas no modelo Juran: acompanhamento da produção, inspeção de recebimento, 
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inspeção de material danificado e analises de desempenho. Já o monitoramento e a melhoria 

continua visam verifica o estado atual da gestão e motivar melhorias de forma que sejam 

continuas. 

O capítulo 5, metodologia aplicada ao estudo de caso, apresenta a preparação, 

execução e os resultados para a pesquisa cientifica. Primeiramente informa sobre a escolha do 

levantamento de dados e posteriormente do estudo de caso para a analise das concessionarias 

e de forma a promover um modelo um aperfeiçoamento da gestão da qualidade de 

fornecedores. Para essa etapa foram selecionadas características primárias (gestão da 

qualidade) e secundárias (seleção e desenvolvimento de fornecedores; avaliação fabril e 

homologação de protótipo; inspeção de materiais; auditoria de fornecedores; monitoramento 

de fornecedores e indicadores; melhorias e a interação entre concessionárias).  

O levantamento busca captar os dados quantitativos das variáveis no tempo presente 

no ambiente das concessionárias de forma explanatória opinativa, ou seja, buscando a 

familiarização com a gestão e de forma a captar a opinião generalizada das pessoas 

relacionadas ao processo de gestão de fornecedores nas concessionárias em forma de grau de 

utilidade das técnicas utilizadas pelas empresas. É o formato de questionário com perguntas 

de múltipla escolha em escala enviado por e-mail e página da internet. 

Para a efetividade da pesquisa é feita a investigação qualitativa via estudo da 

concessionária Light que buscou explorar a forma de gestão e descrever a origem das 

hipóteses e problemas levantados. É utilizada nessa abordagem a entrevista pessoal, 

documentos, registros e a observação do pesquisador. 

O capítulo 6 apresenta os resultados e discussões da pesquisa cientifica, onde expõe os 

resultados alcançados com o retorno do levantamento das empresas do setor e da consulta à 

concessionária Light e ainda promovendo a discussão sobre o tema e os dados encontrados. 

O capítulo 7, proposta de remodelagem, retoma as hipóteses formuladas no intuito de 

esclarece-las a partir das informações obtidas na consulta às concessionarias.  Para a 

remodelagem é sugerido  um modelo para a otimização da gestão da cadeia de fornecedores 

das concessionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil com base na Gestão da 

Qualidade Total. 

Por fim, no capitulo 8, são apresentadas é apresentada a conclusão advinda dos 

resultados das pesquisas cientificas, a proposta de modelo de gestão e as sugestões para 

trabalhos futuros sobre esse tema. 
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2 CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRI CA 

 

 Esse capítulo visa o estudo sobre o sistema atual de gestão das empresas de 

distribuição de energia elétrica no Brasil. Aborda uma contextualização do setor elétrico e 

esclarece conceitos de qualidade de produto e serviço em distribuidoras com relação ao seu 

regulador e ao consumidor, e ainda aborda temas sobre gestão de perdas e custos. 

 

2.1 Introdução  
 

O sistema elétrico pode ser dividido em três grandes grupos: geração, que é o ramo 

responsável por gerar a energia elétrica por meio da conversão de outras fontes de energia; 

transmissão, que é responsável pelo transporte dessa energia do centro gerador até o centro 

distribuidor (fato devido a geração, em geral, estar longe dos consumidor final); e a 

distribuição que é responsável por entregar a energia elétrica ao cliente conforme mostra a 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Grupos do setor elétrico: geração, transmissão e distribuição. 

 
Fonte: ANEEL, 2005 
 

O perfil do cliente na distribuição poderá ser livre ou cativo. O livre poderá optar pela 

concessionária que irá entregar a energia elétrica (conforme pré-requisitos estabelecidos); já o 

cativo não possui essa escolha de concessionária e o mesmo deve contratar a da região, 

formando assim um monopólio natural das concessionárias de distribuição. 

O sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil é composto por 64 empresas, 

segundo a agência reguladora. Agencia nacional de energia elétrica (ANEEL) regula essa 
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estrutura através de resoluções e de procedimentos de distribuição de energia elétrica no 

sistema elétrico nacional (PRODIST).  

O PRODIST normaliza e padroniza as atividades técnicas relacionadas ao 

funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica e é formado 

pelos seguintes módulos: introdução; planejamento da expansão do sistema de distribuição; 

acesso ao sistema de distribuição; procedimentos operativos do sistema de distribuição; 

sistemas de medição; informações requeridas e obrigações, cálculo de perdas na distribuição; 

qualidade da energia elétrica e ressarcimento de danos elétricos. 

Para esse estudo, o regulador é considerado como uma das principais partes 

interessadas na melhoria da efetividade de gestão das empresas reguladas. Com isso, é visto 

em consideração as exigências e recomendações para esse setor e a forma com que esse 

presente estudo pode contribuir para o processo.  

 

2.2 Pontos básicos da regulação 
 

A prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica é feita por meio de 

uma concessão pública via procedimento licitatório. O papel do estado é de regulador, um 

caminho intermediário entre modelo de estatização e de privatização total. Na concessão, toda 

a infraestrutura existente é de propriedade da União, cabendo à concessionária a 

administração dos ativos e a prestação dos serviços associados, segundo as regras legais 

vigentes.  

O contrato de concessão determina uma série de obrigações para as concessionários  

no que diz respeito a qualidade do serviço prestado e as mesmas realizam investimentos com 

a finalidade de manter e aprimorar a qualidade de seus serviços. 

Um dos objetivos essenciais da regulação no setor é evitar abusos de mercado com 

preços elevados para consumidores e garantir a qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas concessionárias. Com isso, podemos dizer que a missão do regulador é assegurar 

um serviço de qualidade ao menor custo para o consumidor e ainda estabelecer tarifas que 

remunerem adequadamente o capital aplicado no setor.  

A empresa concessionária tem um forte incentivo para obter maior eficiência em sua 

gestão; uma vez que poderá reter, como benefício, a diferença entre os custos operacionais 

eficientes definidos na revisão tarifária periódica e os que efetivamente possa alcançar.   

Em contra partida, as concessionárias de distribuição podem sofrer sansões ao 

descumprirem as obrigações estabelecidas no PRODIST. Entre elas pode-se citar: 
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advertências, multas, embargo de obras, suspensão de participação em licitações, revogação 

de autorização, intervenção administrativa e caducidade da concessão. 

Das infrações catalogadas no âmbito do PRODIST temos: 

a) não prestação de informações aos consumidores; 

b) falta de registro de ocorrências nos sistemas; 

c) classificação incorreta de unidade consumidoras; 

d) não instalação de medidores de energia elétrica e demais equipamentos de 

medição em consumidores; 

e) não utilização de equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a 

prestação do serviço adequado; 

f) não implementação de medidas objetivando incremento de eficiência; 

g) descumprimento de regras e procedimentos estabelecidos para a implantação das 

instalações de distribuição de energia elétrica; 

h) não assegurar livre acesso, aos sistemas de distribuição, a outros agentes do setor 

e a consumidores não sujeitos à exclusividade do fornecimento; 

i) e o fornecimento de informações falsas à ANEEL. 

 Para que se possa ter um sistema regulatório eficaz, se faz necessário que o mesmo 

seja previsível, possua clareza em suas regras e metodologias, tenha coerência, tenha 

transparência com acesso para os interessados a regras e critérios adotados, e conte com a 

comunicação e participação pública, ou seja, que as partes interessadas possam opinar e se 

manifestar a respeito. 

Um dos desafios para o regulador hoje é reduzir as assimetrias tarifarias, ou seja, as 

diferenças bruscas entre tarifas de uma determinada concessionária e em comparação com as 

demais; uma vez que que cada região possui uma tarifa normalizada e isso independe de 

fatores econômicos locais.  

Outro desafio é modelar o sistema de acordo com empresas de referencia, de modo 

que o modelo teórico se assemelhe ao máximo possível do prático para as concessionárias. 

Assim pode-se conseguir uma forma mais realista de regulação do setor. 

Um outro fator que também pode ser levantado é a qualidade dos serviços das 

concessionárias. Este possui uma métrica própria estruturada pela agência reguladora e  serve 

como indicador de qualidade e performance da mesma tanto na parte quantitativa quanto na 

qualitativa. 
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2.3 Empresa distribuidora 
 

Conforme citado no inicio do capitulo, a empresa distribuidora é a responsável no 

setor elétrico por entregar a energia elétrica para o consumidor final. De forma geral, o 

sistema de distribuição, no qual ela trabalha, pode ser considerado como o conjunto de 

instalações e equipamentos que operam em tensões inferiores a 230kV, incluindo a baixa 

tensão. 

Essa rede de distribuição é composta por redes elétricas primarias de distribuição, 

composta por um conjunto de materiais que trafegam a energia, ou dão suporte ao mesmo, na 

faixa de média tensão (em geral 13,8 kV e 34,5 kV), e por redes elétricas secundárias de 

distribuição, correspondente a baixa tensão (em geral 110 V, 220 V ou 440 V). 

Nas redes primárias temos postes, cabos, conectores, ferragens e transformadores que 

em conjunto suportam a rede. Os transformadores, no caso, são os responsáveis por converter 

a energia elétrica na rede de média tensão para ser utilizado na baixa tensão. Nas redes 

secundárias são os cabos e fios elétricos em baixa tensão que são direcionados para os 

consumidores. Esse é o modelo clássico da rede de distribuição, porém existem algumas 

modificações como fornecimento direto em média tensão de acordo com a potencia instalada 

na unidade consumidora, e fornecimento em 69 kV ou 138 kV, considerado sistema de 

subtransmissão - em geral utilizado para fornecimento em fábricas. 

Segundo o ABRADEE (2013), no país existem 64 concessionárias do serviço publico 

de distribuição de energia elétrica, além de um conjunto de permissionárias (cooperativas de 

eletrificação rural que passam pelo processo de enquadramento como permissionária de 

serviço publico de distribuição de energia elétrica), conforme detalhado no Quadro 2.1. Do 

total de energia distribuída, o setor privado é responsável por 67% desse trabalho, enquanto 

as empresas públicas 33% (ABRADEE, 2013). 

 

Quadro 2.1 – Empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil 
(continua) 

BRASIL - EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

N EMPRESA 
GRUPO 
ECONÔMICO TIPO 

1 AES SUL Aes Sul Dist. Gaúcha de Energia S.A.  
AES 

Privada 
2 

AES 
ELETROPAULO 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 
de São Paulo S.A.  

3 ELEKTRO Elektro Eletricidade e Serviços S.A.  IBERDROLA 

4 CPFL PAULISTA Companhia Paulista de Força e Luz 
CPFL ENERGIA 

5 CPFL LESTE Companhia Paulista de Energia Elétrica 
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Quadro 2.1 – Empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil 
(continuação) 

BRASIL - EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

N EMPRESA 
GRUPO 
ECONÔMICO TIPO 

6 
CPFL 
PIRATININGA Companhia Piratininga de Força e Luz 

CPFL ENERGIA 

Privada 
 

7 RGE Rio Grande Energia S.A. 

8 CPFL JAGUARI Companhia Jaguari de Energia 

9 CPFL MOCOCA Companhia Luz e Força Mococa 

10 
CPFL SANTA 
CRUZ Companhia Luz e Força Santa Cruz 

11 CPFL SUL Companhia Sul Paulista de Energia 

12 AMPLA Ampla Energia e Serviços S.A.  
ENDESA 

13 COELCE Companhia Energética do Ceará 

14 BANDEIRANTE Bandeirante Energia S.A.  
EDP 

15 EDP ESCELSA Espírito Santo Centrais Elétricas S.A 

16 ENERGISA PB 
Energisa Paraíba  - Distribuidora de 
Energia S.A.  

ENERGISA 

17 ENERGISA SE 
Energisa Sergipe - Distribuidora de 
Energia S.A.  

18 BORBOREMA 
Energisa Borborema - Distribuidora de 
Energia S.A.  

19 ENERGISA MG 
Energisa Minas Gerais - Distribuidora 
de Energia S.A. 

20 NOVA FRIBURGO 
Energisa Nova Friburgo - Distribuidora 
de Energia S.A.  

21 CEMAR Companhia Energética do Maranhão EQUATORIAL 

22 CELPA Centrais Elétricas do Pará S.A.    

23 CELPE Companhia Energética de Pernambuco NEOENERGIA 

24 COELBA 
Companhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia 

 
25 COSERN 

Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte 

26 BRAGANTINA Empresa Elétrica Bragantina 

REDE 
ENERGIA 

27 CELTINS 
Companhia de Energia Elétrica do 
Estado do Tocantins 

28 CEMAT Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.  

29 CFLO Companhia Força e Luz do Oeste 

30 ENERSUL 
Empresa Energética do Mato Grosso do 
Sul S.A 

31 PARANAPANEMA 
Empresa de Eletricidade Vale do 
Paranapanema S.A. 

32 CAIUÁ Caiuá Serviços de Eletricidade S.A. 

33 NACIONAL 
Companhia Nacional de Energia 
Elétrica 

34 LIGHT Light Serviços de Eletricidade S.A. RME 

35 IGUAÇU 
Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica 
Ltda.  

  

36 SANTA MARIA Empresa Luz e Força Santa Maria S.A   

37 SULGIPE 
Companhia Sul Sergipana de 
Eletricidade 

  

38 CEB Companhia Energética de Brasília   Estadual 
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Quadro 2.1 – Empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil 
(conclusão) 

BRASIL - EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO D E ENERGIA ELÉTRICA 

N EMPRESA 
GRUPO 
ECONÔMICO TIPO 

39 CEEE Companhia Estadual de Energia Elétrica   

Estadual 40 CELESC 
Centrais Elétricas de Santa Catarina S. 
A.  

  

41 CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais   

42 COPEL Companhia Paranaense de Energia   

43 CELG Companhia Energética de Goiás ELETROBRAS 

Federal 

44 ELETROBRAS AC Eletrobras Distribuição - Acre S.A. 

 

45 ELETROBRAS AL Eletrobras Distribuição - Alagoas S.A. 

46 ELETROBRAS AM Eletrobras Amazonas Energia S.A. 

47 ELETROBRAS PI Eletrobras Distribuição - Piaui S.A. 

48 ELETROBRAS RO Eletrobras Distribuição - Rondônia S.A. 

49 ELETROBRAS RR Eletrobras Distribuição - Roraima S.A. 

50 DMED P. CALDAS DMED Distribuidora S.A.   Municipal 

51 ALIANÇA Cooperativa Aliança   

Privada 

52 CHESP Companhia Hidroelétrica São Patrício   

53 FORCEL Força e Luz Coronel Vivida Ltda.   

54 JARI Jari Energética S/A. - JESA   

55 JOÃO CESA Empresa Força e Luz João Cesa Ltda   

56 MUXFELDT Muxfeldt, Marin & Cia Ltda.   

57 NOVA PALMA 
Usina Hidroelétrica Nova Palma 
(UENPAL) 

  

58 PANAMBI 
Hidroelétrica Panambi S.A 
(HIDROPAN) 

  

59 URUSSANGA 
Empresa Força e Luz de Urussanga 
Ltda. (EFLUL) 

  

60 COCEL Companhia Campolarguense de Energia   

61 DEMEI 
Departamento Municipal de Energia de 
Ijuí 

  
Municipal 

62 ELETROCAR Centrais Elétricas de Carazinho S.A   

63 CEA Companhia de Eletricidade do Amapá   
Estadual 

64 CER Companhia Energética de Roraima   
Fonte: ABRADEE, 2013 
 

Atualmente, as distribuidoras possuem três desafios emergentes: a gestão da inovação 

gerada pelo avanço da eletrônica e da informática; a atuação de forma sustentável em seu 

mercado e a valorização do cliente, que cada vez possui mais poder participativo. As 

estratégias dessas empresas estão voltadas para a expansão do mercado com novas aquisições 

(sinergia nas operações), reestruturação com o intuito de aumentar a produtividade e a 

capacidade de caixa operacional (com eficiência nos processos e redução de custos 

operacionais), alavancagem financeira e investimentos em pontos críticos como: redução de 

perdas de energia, combate a inadimplência, automação das instalações, entre outras.  
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Para explicitar melhor o processo, foi feito um mapa de processo pelo modelo SIPOC 

(suppliers - fornecedores, inputs - entradas, process - processo, outputs - saidas e customers – 

clientes), conforme mostra no Quadro 2.2. O SIPOC é um mapa de alto nível do processo que 

relaciona o fornecedor ao início do processo, e o cliente ao final do processo, ou saída. Esta 

ferramenta auxilia nas análise das as inter-relações dentro de um processo, evidenciando os 

atuações de cada setor pertencente, no caso das concessionárias de distribuição de energia 

elétrica. 

 

Quadro 2.2 - SIPOC simplificado do processo de distribuição de energia elétrica 

 
Fonte: O autor. 

Os principais fornecedores são as empresas geradoras (responsáveis pelo 

fornecimento do produto energia elétrica), fornecedores de material (responsáveis por suprir a 

operação, manutenção e expansão dessas empresas), fornecedores de serviços (responsáveis 

pelo apoio e execução de atividades), e os recursos humanos próprios (responsável pela mão 

de obra ligada diretamente a empresa). 

As entradas geradas são energia elétrica, materiais, equipamentos e serviços. Os 

mesmos devem ser devidamente gerenciados pela distribuidora, cada qual em seu contexto. A 

empresa trabalha na distribuição dessa energia adquirida de acordo com as especificações da 

sua região de atuação e da agência reguladora. 

A saída resulta na energia elétrica fornecida diretamente ao cliente, com seus 

requisitos de qualidade tanto de produto, quanto de serviço. Os clientes considerados foram: a 

comunidade (residências, estabelecimentos comerciais e fábricas) e o governo. 

Tanto para o consumidor quanto para o regulador, as empresas prestadoras desse 

serviço público devem possuir confiabilidade de suprimento, modicidade tarifária e 

universalidade. 
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Como forma de adentrar nos processos das distribuidoras, foram levantadas as 

atividades principais e secundárias, e sua relação entre a utilização de recursos próprios ou de 

terceiros, conforme ilustrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Serviços produzidos e adquiridos 

 
Fonte: O autor. 
 

Para o desenvolvimento desse trabalho, o enfoque é dado nas áreas de suprimento e 

engenharia de distribuição das concessionárias. Suprimento por ser o setor responsável pela 

aquisição, logística de entrega e qualidade dos materiais e equipamentos; já a engenharia de 

distribuição, e consequentemente as regionais que a ela reportam, por ser a área que compete 

a especificação e a utilização desses materiais no campo. A gestão da qualidade dos materiais 

adquiridos e dos serviços contratados influencia diretamente essas duas áreas e também a 

qualidade final do produto. 

 

2.4 Qualidade de serviço e produto 
 

Pode-se caracterizar a concessionária como fornecedora de produto e prestadora de 

serviço. No que tange a produto, o bem fornecido é a energia elétrica; o qual a empresa 

necessita disponibilizar para os seus clientes de acordo com o especificado pelo regulador. 

Já em relação a serviço, a concessionária presta o serviço de fornecimento ininterrupto 

da energia elétrica e com isso a gestão de serviços complementares como corte, religação, 
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aumento de carga, entre outros, conforme ilustrado na Figura 2.3. Nesse aspecto os dois 

fatores importantes são as interrupções de fornecimento de energia elétrica: a duração e a 

frequência que isso ocorre. 

No contexto atual, a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias está 

intrinsicamente ligada a excelência operacional dessas empresas. O aperfeiçoamento da 

qualidade é perseguido e incentivado por diversas maneiras, entre essas se destaca o 

estabelecimento de padrões de qualidade técnica do serviço e a avaliação da satisfação dos 

consumidores. 

Os níveis de qualidade técnica são estabelecidos pela ANEEL com metas a serem 

atingidas pelas empresas distribuidoras. Essas metas buscam considerar de forma justa o 

equilíbrio entre a modicidade tarifaria, a saúde financeira da concessionária e o fornecimento 

de um serviço adequado e seguro. Com a finalidade de garantir que o sistema se encaminhe 

ao nível de qualidade pretendido, o regulador atua de forma a aplicar penalidades às empresas 

que não cumprem os requisitos de regulação. 

Uma das formas usadas para levantar a qualidade do serviço das concessionárias é 

com base nos indicadores de duração de interrupções, DEC (Duração Equivalente de 

interrupção por unidade consumidora) e de frequência das interrupções, FEC (Frequência 

Equivalente de interrupção por unidade consumidora).  

O DEC representa o intervalo de tempo que, em média, cada unidade consumidora de 

um conjunto de consumidores ficou sem o fornecimento de energia elétrica no período de 

observação, em geral um mês.  

Já o FEC representa o número de interrupções que, em média, cada unidade 

consumidora de um conjunto de consumidores ficou sem o fornecimento de energia elétrica 

no período de observação, em geral um mês. 

Já para a qualidade do produto, são estabelecidos pela ANEEL requisitos técnicos a 

serem atendidos pelas concessionárias quanto às características básicas da energia elétrica, de 

forma a garantir o funcionamento adequado dos diversos tipos de maquinas e equipamentos 

elétricos no seu sistema de distribuição. 

Para avaliar a qualidade de serviço prestado aos consumidores, o regulador realiza 

uma pesquisa anual de satisfação do consumidor com o nome de Índice ANEEL de Satisfação 

do Consumidor (IASC), e é composta dos seguintes itens: qualidade percebida, valor 

percebido, confiança, fidelidade e satisfação. 
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2.5 Gestão de perdas 
 

Tanto a parte administrativa quanto a parte técnica possuem perdas relacionadas ao 

pagamento pela utilização da energia elétrica e a eficiência da rede de distribuição em 

fornecer toda a energia elétrica injetada na mesma. Quanto à parte técnica, chamada perdas 

técnicas, esta é relacionada a tecnologias e equipamentos utilizados na rede. Os mesmos 

podem favorecer para o aumento ou diminuição dos valores de energia dissipada (perdida). 

Para que se possa agir de forma efetiva no gerenciamento das perdas técnicas, se faz 

necessário o investimento na reposição dos materiais utilizados no sistema de distribuição, em 

novas tecnologias e equipamentos, em novas configurações de linhas, redes e conexões e em 

capacitação técnica especifica para técnicos e engenheiros da rede.  

A gestão da qualidade de fornecedores e o controle de qualidade de materiais 

adquiridos se faz necessário nesse contexto como forma de garantir o nível estimado de 

perdas e pelo trabalho de desenvolver e buscar fornecedores com tecnologias para que se 

consiga cada vez mais diminuir essa quantidade de energia perdida 

Quanto a parte administrativa ou comercial, chamada perdas não técnicas ou 

comerciais, esta é relacionada ao furto de energia, ou seja, a utilização do serviço de energia 

elétrica de forma criminosa sem pagar pelo consumo. Para a ação efetiva, é necessário o 

investimento em comunicação e conscientização da população em geral, em capacitação de 

equipes, em trabalhos de inspeção em unidades consumidoras e trabalhos socioculturais e 

demais campanhas diretamente nas comunidades. 

 Para um grupo considerável de empresas, o nível de perdas de energia é maior que o 

admitido e reconhecido na tarifa. Algumas empresas possuem níveis de perdas superiores a 

30%. Níveis extremamente elevados de perdas de energia impactam diretamente a 

composição das receitas operacionais, refletindo de forma negativa na geração de caixa e no 

resultado operacional dessas empresas. 

 

2.6 Gestão de custos 
 

Conforme explicitado até aqui, as empresas distribuidoras de energia elétrica possuem 

atualmente um forte papel da gestão em relação a sobrevivência da empresa. Isso porque as 

mesmas trabalham com duas divisões de recursos: os gerenciáveis e os não gerenciáveis. 

Com isso gerenciar os custos ganha uma importância muito maior para essas empresas. 
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Com os avanços do método de regulação, gerou-se uma demanda maior por 

estabelecimento de objetivos, metas e estratégias voltados para a redução de custos 

operacionais. Ao se ter a eficiência na gestão de fornecedores, o custo mínimo é garantido no 

processo e custo de aquisição, um dos maiores custos das empresas, passa ser melhor 

gerenciado.  

As tarifas de energia elétrica, liberadas às distribuidoras no seu mercado de 

consumidores cativos, buscam garantir um determinado nível de receitas, que são requeridas 

para a existência do negócio. Essas receitas visam garantir a cobertura dos custos não 

gerenciáveis, parcela A (compra de energia e encargos tributários), e a cobertura dos custos 

gerenciáveis, parcela B (custos operacionais, custos de capital, depreciação e tributos), 

conforme Quadro 2.3. Os recursos gerenciáveis correspondem, em média, a 30% do valor da 

tarifa e os não gerenciáveis, em média 70% do valor da mesma (ANEEL, 2005). 

A empresa distribuidora possui forte incentivo do regulador para obter maior 

efetividade em sua gestão, já que poderá reter, como benefício, a diferença entre os custos 

operacionais eficientes definidos na revisão tarifaria periódica e os que de forma eficiente 

possa alcançar. Contudo, se essa diferença for negativa, a distribuidora sofrerá uma 

diminuição nas suas expectativas de beneficio. 

 
Quadro 2.3 – Composição da receita líquida 

COMPOSIÇÃO DA RECEITA REQUERIDA  

PARCELA A (custos não-gerenciáveis)  PARCELA B (custos gerenciáveis)  

Encargos Setoriais  Despesas de Operação e Manutenção  
Cotas da Reserva Global de Reversão (RGR)  Pessoal  

Cotas da Conta de Consumo de Combustível (CCC)  Material  

Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE)  Serviços de Terceiros  
Rateio de custos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica (Proinfa) 

Despesas Gerais e Outras  

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)    

Encargos de Transmissão  Despesas de Capital  
Uso das Instalações da Rede Básica de Transmissão de Energia  Cotas de Depreciação  

Uso das Instalações de Conexão  Remuneração do Capital  

Uso das Instalações de Distribuição  

  

Transporte da Energia Elétrica Proveniente de Itaipu  

Operador Nacional do Sistema (ONS)  
Compra de Energia Elétrica para Revenda  Outros  

Contratos Iniciais  P&D e Eficiência Energética  

Energia de Itaipu  PIS/COFINS  

Contratos Bilaterais de Longo Prazo ou Leilões    

Fonte: ANEEL, 2005 
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Com o intuito de regular o setor, a ANEEL possui como metodologia de tarifação de 

comparação teórica com empresa de referencia. Anualmente são repassadas informações 

padronizadas para o regulador para que o mesmo possa analisar e comparar com a empresa 

padrão elaborada pelo mesmo. O esquema é representado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Esquema básico de competição regulatória na concessão de distribuição de energia elétrica. 

 
Fonte: Adaptado de Fonseca, 2012 

 

Conforme ilustrado, a empresa concessionária deve garantir níveis de serviço 

satisfatórios e trabalhar de forma eficiente para que seus custos operacionais não ultrapassem 

demasiadamente os valores atribuídos pelo regulador via empresa de referência.  

Um dos frutos do presente estudo é o aprimoramento da qualidade dos equipamentos 

adquiridos gerando a diminuição de desperdícios e gastos extras provenientes da má 

qualidade e do uso inadequado dos materiais. Sua contribuição, além das perdas técnicas, se 

dá também no custo operacional; tanto do material em si, uma vez que busca o ideal para o 

uso e auxilia o fornecedor a fabricar de forma enxuta (sem desperdícios), quanto dos recursos 

da empresa, visto que diminui o retrabalho e reincidência de problemas. 

Na gestão da qualidade será visto como de fato é possível aperfeiçoar a qualidade 

atendendo de forma efetiva os requisitos e ao mesmo tempo reduzindo o custo de 

operacionalização do processo. 
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3 GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Qualidade não é um conceito novo, porém o mesmo pode possuir vários atributos  

intrínsecos ou extrínsecos, conforme classificado em algumas literaturas; e com isso ter seu 

significado variável e muito abstrato.  

Ao descrever o processo, a especificação do produto e ao atender ao cliente, a 

qualidade se torna mais palpável e mensurável. A evolução da qualidade fez com que a 

mesma seja aprimorada com o tempo e hoje considerada por muitos o fator crucial para uma 

organização sobreviver e ser sustentável no mercado. 

A forma de como administrar os atributos, concretos ou abstratos, que tornam um 

produto ser de qualidade é o ponto principal desse capítulo, assim como sua aplicação para 

classificar e selecionar produtos e os respectivos fornecedores. 

  

3.1 Contextualização 
 

A qualidade ao longo do tempo recebeu vários significados. Os gurus da qualidade, 

em seus tempos, foram reescrevendo a história e o sentido da qualidade ao longo dos 

processos e produtos fabricados, conforme ilustrado no Quadro 3.1 

 
Quadro 3.1 Qualidade segundo os Gurus 

Guru Definição 

CROSBY, 
1986:31 

"Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações." As 
necessidades devem ser especificadas, e a qualidade é possível quando 
essas especificações são obedecidas sem ocorrência de defeito. 

JURAN, 1992:9 
“Qualidade é ausência de deficiências”; “Qualidade é adequação ao uso”, 
assim quanto menos defeitos, melhor a qualidade. 

ISHIKAWA, 
1993:43 

"Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto 
de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para 
o consumidor." 

DEMING, 
1993:56 

"Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do 
cliente". Qualidade é a impressão do cliente, portanto é dinâmica. A 
dificuldade em definir qualidade está na renovação das necessidades 
futuras do usuário em características mensuráveis, de forma que o 
produto possa ser projetado e modificado para dar satisfação pelo preço 
que o usuário ache justo pagar. 

FEIGENBAUM, 
1994:8 

“Qualidade é a correção dos problemas e de suas causas ao longo de toda 
a série de fatores relacionados com marketing, projetos, engenharia, 
produção e manutenção, que exercem influência sobre a satisfação do 
usuário." 

Fonte: O autor 
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Pode-se verificar pelas definições que a qualidade é relacionada ao cliente, visa 

satisfazer as suas necessidades, ou seja, o produto deve estar de acordo com suas expectativas 

e em conformidade às especificações (estas variando conforme necessidade do cliente).  

Desde o princípio de qualidade como conformidade em relação o especificado até o 

sentido de satisfação de um desejo do consumidor, o conceito de qualidade vem se 

estendendo e consolidando cada vez mais; e com isso formas de controle e gestão da 

qualidade estão cada vez mais imprescindíveis e responsáveis pelo sucesso, ou fracasso, de 

um produto. 

A qualidade depende, antes de tudo, de um referencial para qual é observada. No 

inicio da industrialização, a qualidade estava ligada diretamente a produtividade, onde a 

mesma expressava um problema a ser resolvido. Atualmente, o conceito da qualidade é 

referenciado pelo contexto do tipo e forma de trabalho da organização ou de um setor 

especifico, e ainda pelo perfil de seus clientes. Como exemplo, para a área de aquisição de 

uma empresa, a qualidade representa um produto conforme especificado a um preço justo, já 

para uma equipe de assistência técnica qualidade significa baixa necessidade de reparos, para 

a produção conformidade a especificação; para vendas que satisfaça a necessidade do cliente. 

Como se pode perceber, a forma de tratar a qualidade vai se modificando de acordo 

com a exigência do cliente. Com isso, Garvin (1984), organiza em cinco principais 

abordagens: transcendental, baseada no produto, baseada no usuário, baseada na produção e 

baseada no valor. 

A abordagem transcendental possui uma visão da qualidade como sinônimo de 

excelência inata; com isso não é cabível de sofrer medição ou comparação com algo. A 

qualidade nesse contexto é algo absoluto, que pode ser entendido como o melhor possível, 

logo não se pode analisar, cabível apenas ser reconhecida por experiência própria. A 

limitação dessa abordagem se encontra na falta de mensuração e com isso a sua subjetividade 

e falta de caracterização. 

Já a tida do produto, é descrita pela presença de características requeridas pelo 

consumidor, sendo assim precisa e mensurável. Sua limitação se dá ao comparar produtos de 

mesma funcionalidade, porém de modelos ou marcas diferentes; e com isso, caracterizar um 

com melhor ou pior qualidade uma vez que ambos atendem ao uso. Portanto essa abordagem 

pode ser discriminatória. 

A abordagem centrada no usuário ou consumidor é aquela atender às necessidades e 

conveniências do mesmo e com isso a melhor qualidade é relacionada a satisfação das 
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preferencias em sua totalidade. Os produtos, tidos como ideais, são os que combinam uma 

série precisa de atributos que fornecem maior satisfação ao consumidor. Essa abordagem 

pode ter atributos subjetivos e variáveis, e por envolver o consumidor de forma individual, 

uma vez que a preferencia é um fator pessoal. 

A definição da qualidade baseada na produção é defendido por Crosby (1986) como 

qualidade ser relacionado a conformidade do produto às suas especificações. É um conceito 

focado na engenharia, onde qualquer desvio do especificado acarreta uma redução da 

qualidade e a marca do fabricante não possui tanta importância quanto nas outras abordagens. 

Sua limitação está no foco pela fabricação interna, não sendo dada muita importância ao 

mercado, e com isso a empresa perde o feeling sobre seus clientes. 

A abordagem voltada ao valor é expressa em termos de preços e custos, ou seja, 

qualidade a um preço aceitável ou justo. Essa abordagem possui a desvantagem de ser difícil 

de ser praticada devido a falta de mensuração entre excelência e preço final; e também pela 

diferença entre preço e valor percebido pelo consumidor. O Quadro 3.2 resume as 

abordagens. 

 
Quadro 3.2 Resumo das cinco abordagens da qualidade 

Abordagem Visão da qualidade Crítica 

Transcendental 
Uma propriedade que não se pode 

analisar 
Não mensurável e subjetivo 

Baseada no produto Um atributo preciso e mensurável Discriminatório 

Baseada no usuário 
Capacidade de satisfazer as 
preferencias do consumidor 

Atributos individualistas 

Baseada na produção Atendimento as especificações Foco interno 

Baseada no valor Desempenho a um preço aceitável 
Conceitos distintos e 

subjetivos 
Fonte: O autor 
 
Para esse estudo, a abordagem que melhor satisfaz a necessidade do sentido de 

qualidade é a baseada na produção devido a mesma ser mensurável, precisa e que visa a 

atender o objetivo do uso. Esse é o modelo básico utilizado por qualquer empresa em suas 

aquisições, quando a mesma elabora uma especificação do produto e compra na espera que o 

mesmo atenda ao que foi planejado, ou seja, a própria empresa já diz qual é a sua expectativa 

e necessidade.  

Entretanto, as abordagens de valor e de usuário são extremamente relevantes para o 

tema, uma vez que o preço sempre vai ser um fator decisivo para compra e que apenas a 

percepção baseada no usuário traz a tecnologia para a melhoria e inovação nos processos e 
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produtos. Outra preocupação da qualidade atual é ser ambientalmente amigável e ser seguro 

ao ser humano, sendo assim mais sustentável. 

 

3.2 Evolução da qualidade 

 

Segundo Garvin (1992), originalmente, a qualidade era voltada a pura inspeção, 

entretanto, suas atividades foram ampliadas, passando a serem consideradas essenciais para o 

sucesso estratégico. Com essa abrangência, pode-se organizar a as atividades da qualidade em 

4 estágios principais, conforme Figura 3.1: inspeção, controle estatístico da qualidade, 

garantia da qualidade e gestão da qualidade total (TQM – Total Quality Management). 

 
Figura 3.1 – Evolução da Qualidade 

 
Fonte: Adaptado de IPQ, 2011 

 
A administração cientifica difundiu o conceito de qualidade associado à ausência de 

defeitos, assim a qualidade desde o inicio dos processos produtivos foi vista como uma 

solução para problemas encontrados nas fábricas. Entretanto, o seu contexto de aplicação tem 

variado de acordo com cada época. Nos primórdios da industrialização, a ausência de defeitos 

era um dos principais objetivos da produção. As técnicas de inspeção foram elaboradas na 

produção com a finalidade de viabilizar não ocorrência de defeitos com os recursos contidos 

naquela época. A qualidade via visão mecanicista, foi abordada com conformidade e sua 

atuação era na ausência de defeitos. O objetivo principal da inspeção naquela época era de 

segregar as partes que não atendiam as condições julgadas como adequadas de modo a 

atender ao nível de conformidade exigido pelo próprio processo, e não clientes. Pode-se 

destacar a busca dela uniformidade e conformidade. 
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Para contextualizar, pode-se citar uma das frases de Henry Ford (Chiavenato, 2005): 

"O carro é disponível em qualquer cor, contanto que seja preto". Uma vez que, no setor de 

pintura da Ford não havia lugar para a secagem de tantos automóveis, a solução foi adotar a 

cor preta por possuir uma secagem mais rápida. A proposta de Ford era de um carro que 

qualquer um pudesse comprar, de preço reduzido (o que gerou aumento de demanda). A 

especificação e a uniformidade era algo definido de fábrica e não com a perspectiva do 

cliente. 

Com o amadurecimento dos processos produtivos, apenas segregar produtos não 

conformes já não era cabível e decide-se então descobrir a razão da ocorrência de produtos 

defeituosos. É nesse contexto que surge o controle da qualidade na forma de monitoramento e 

identificação, mediante técnicas estatísticas, das condições que conduzem o erro. O controle 

representa na época uma significativa evolução como técnica de alcançar a ausência de 

defeitos e a redução de custos da não qualidade. Essa fase foi caracterizada pelo 

desenvolvimento do manual da qualidade; dados de performance do processo; auto inspeção; 

planejamento básico da qualidade e uso de ferramentas estatísticas. 

Com o pensamento em utilidade do produto e lucro organizacional vindos dos 

resultados do controle da qualidade, surge um novo paradigma que foi a percepção de que 

embora a ocorrência de defeitos em um produto ou serviço cause insatisfação, sua ausência 

não produz o efeito contrário. Essa época, anos 60, é caracterizada pela visão sistêmica do 

processo e com isso se volta o pensamento sobre a utilidade do produto pela visão do cliente.  

Nesse contexto surge a garantia da qualidade, que visa criar total confiança no 

processo de produção ou na prestação de serviço. Princípios como zero defeitos e controle 

total da qualidade são introduzidos e o contexto, que era fabril, passa para contexto da gestão. 

Essa fase foi caracterizada pelo desenvolvimento de sistemas da qualidade, pelo planejamento 

avançado da qualidade, quantização dos custos da qualidade, uso de metodologias e 

ferramentas de analise de tipo e efeito de falhas (Failure mode and effects analysis - FMEA) e 

de controle estatístico de processos (CEP) 

Na década de 80, com o surgimento das normas ISO série 9000 e pelo marco do 

mercado competitivo, surge um novo paradigma de modelos sistêmicos e orientação  a 

processos caracterizado pela Gestão da Qualidade Total. Ela é baseada em princípios de 

gestão participativa que direciona as ações das organizações parta atender e superar as 

necessidades dos clientes, ou seja, busca pela excelência. O Quadro 3.3 resume, exemplifica e 

compara as eras da qualidade.  
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Quadro 3.3 Resumo das evoluções da qualidade 

Eras: Inspeção 
Controle 

Estatístico da 
Qualidade 

Garantia da 
Qualidade 

Gestão da 
Qualidade Total 

Interesse 
Principal: 

Verificação Controle Coordenação 
Impacto 

estratégico 

Visão da 
Qualidade: 

Problema a ser 
resolvido 

Problema a ser 
resolvido 

Problema a ser 
resolvido, mas 

que é enfrentado 
pro-ativamente 

Oportunidade de 
diferenciação da 

concorrência 

Foco: 
Uniformidade 

do produto 

Uniformidade 
do produto 
com menos 

inspeção 

Toda a cadeia de 
fabricação, desde 

o projeto até o 
mercado, e a 

contribuição de 
todos os grupos 
funcionais para 

impedir falhas de 
Qualidade 

As necessidades 
de mercado e do 

cliente 

Métodos: 
Instrumentos 
de medição 

Ferramentas e 
técnicas 

estatísticas 

Programas e 
sistemas 

Planejamento 
estratégico, 

estabelecimento 
de objetivos e a 
mobilização da 

organização 

Papel dos 
Profissionais da 

Qualidade: 

Inspeção, 
classificação, 

contagem, 
avaliação e 

reparo 

Solução de 
problemas e a 
aplicação de 

métodos 
estatísticos 

Planejamento, 
medição da 
Qualidade e 

desenvolvimento 
de programas 

Estabelecimento 
de metas, 

educação e 
treinamento, 
consultoria a 

outros 
departamentos e 
desenvolvimento 

de programas 

Quem é o 
responsável pela 

Qualidade: 

O 
departamento 
de Inspeção 

Os 
departamentos 
de Fabricação 
e Engenharia 
(o controle de 

Qualidade) 

Todos os 
departamentos, 

com a alta 
administração se 

envolvendo 
superficialmente 

com o 
planejamento e a 

execução das 
diretrizes da 
Qualidade 

Todos na 
empresa, com a 

alta administração 
exercendo forte 

liderança 

Orientação e 
enfoque: 

Inspecionar a 
Qualidade 

Controlar a 
Qualidade 

Construir a 
Qualidade 

Gerenciar a 
Qualidade 

Fonte: Adaptado de Garvin, 1992. 
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A figura 3.2 ilustra a evolução da gestão da qualidade quanto a sua complexidade, 

incerteza e tempo, ao mesmo tempo em que nomeia os avanços e marcos de cada modelo. 

Verificam-se as visões de gestão: produto, processo, sistema e por ultimo a de negócio. Esta 

ultima sendo válida na época atual. 

 
Figura 3.2 – Evolução da gestão 

 
Fonte: Adaptado de Cerqueira, 2010. 
 

3.3 TQM 
 

A gestão da qualidade total se caracteriza pelo desenvolvimento da política da 

qualidade, da inclusão no processo de fornecedores e clientes, do envolvimento de todos os 

colaboradores e departamentos, grupos de trabalho e pela mensuração do desempenho.  

A atual forma de gestão visa ligar a organização ao cliente e com isso se baseia em 

oito dimensões segundo Garvin (1992):  

- confiabilidade: se refere à probabilidade do mau funcionamento de um material 

ou falha em um determinado período, e envolve o conserto e manutenção do 

produto;  
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- desempenho: se refere às características operacionais básicas de um produto que 

o cliente deseja; 

- durabilidade: se refere à expectativa de vida de um produto; 

- atendimento (assistência); se refere à facilidade de reparar um produto que não 

funcione; 

- características: são os adicionais dos produtos, os itens secundários que 

suplementam o funcionamento básico do produto; 

- conformidade: se refere ao grau em que o produto está de acordo com a 

descrição e especificação sob qual foi planejado; 

- estética: é uma dimensão subjetiva relacionada a aparência do produto, sua 

adequação, acabamento e materiais utilizados; 

- qualidade percebida: é o reconhecimento de como o produto corresponde às 

exigências e está baseada nas experiências anteriores de clientes, durante e após a 

venda. 

A TQM é uma filosofia e um sistema de gestão centralizado às exigências dos clientes 

em todos os aspectos de suas necessidades, em todos os departamentos e funções da 

organização, seja o cliente interno, externo, usuário final ou consumidor. O mesmo possui 

compromisso com e apoio da alta administração, foco no cliente, produto, serviço e no 

processo de projeto, integração entre organizações e setores e o comprometimento com a 

melhoria. 

Devido à visão holística da TQM, essa filosofia de gestão serve a esse trabalho por 

considerar as partes envolvidas e interessadas, e possuir foco na qualidade, não só nas 

ferramentas, mas também na execução da gestão. E como tendências atuais benéficas ao 

estudo podem-se citar: 

- adoção de metodologias de gestão pela qualidade total como estratégia de 

diferenciação; 

- planejamento, marketing e qualidade como áreas complementares; 

- analise econômica da qualidade (custo da qualidade); 

- controle mais eficaz do processo produtivo; 

- qualidade como agente de mudança e motivador; 

- alcance da Qualidade em todas as áreas da organização, inclusive suprimentos; 

- gestão integrada (qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho) 

- informatização e automação do processo de controle e gestão da qualidade; 
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- extensão das praticas da qualidade aos serviços e à administração publica; 

- gestão da qualidade ligada a gestão de riscos e sustentabilidade. 

 

As dimensões da qualidade e sua evolução podem ser esquematizadas e relacionadas 

conforme mostra a Figura 3.3. 

 
Figura 3.3 – Dimensões da Qualidade 

 
Fonte: Adaptado de Falconi, 1992 
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No Quadro 3.4 é apresentado um resumo sobre as diferenças entre a visão tradicional 

da qualidade e a nova visão vinda da gestão da qualidade total. 

 
Quadro 3.4 – Paradigmas da qualidade 

Requisitos Paradigma Tradicional Paradigma TQM 
Responsabilidade pela 

baixa qualidade 
Trabalhadores (operacional) Todos os colaboradores  

Inicio dos problemas Fabricação Planejamento 
Qualidade Inspecionada Garantida 
Inspeção No final Na fonte 

Responsabilidade pela 
qualidade 

Inspetor 
Cliente 

Operador 
Fornecedor 

Controle da qualidade Equipe grande Equipe pequena 
Foco do controle Rejeição Monitoramento e melhoria 

Competência do trabalho Gerentes e engenheiros Operadores 
Auxilio no trabalho  Operadores Gerentes e engenheiros 

Erros Inevitáveis e inspecionáveis Oportunidades de melhoria 
Custo da qualidade Alto Sem custo, se paga 

Zero defeitos Impossível Meta 

Fornecedores Inspeção de recebimento 
Qualidade assegurada (sem 

inspeção de insumos) 
Qualidade Para o setor de qualidade Para o cliente 

Fonte: Autor 
 
O novo paradigma da qualidade em se tratando de gestão de fornecedores é a figura da 

pressuposição de qualidade ao produto (qualidade assegurada), de acordo com metodologias e 

ferramentas de controle e garantia da qualidade, a atuação também no planejamento e a meta 

de zero defeitos. 

Sobre o tema de gestão de fornecedores em concessionárias de energia elétrica, a 

TQM, sob a ótica da inspeção, direciona a atuação de todos os colaboradores para a garantia 

da qualidade (que envolve atividades mais complexas do que a simples inspeção), em seus 

fornecedores e com o foco dado às principais fontes de problema no processo produtivo. Essa 

diferença se trata de uma nova percepção sobre o papel da gestão da qualidade, que antes 

possuía foco no problema e buscava rejeitar os materiais não conformes, e hoje possui foco 

na solução das não conformidades e busca monitorar a qualidade trabalhando para a melhoria 

do produto. 

 

3.4 Trilogia Juran 
 

Ao gerenciar a qualidade é apropriado iniciar estabelecendo uma visão para a 

organização e em conjunto políticas, objetivos e planos para atingir essa visão. Isso significa 
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que os objetivos da qualidade e a sua política devem ser construídos no contexto do plano 

estratégico da organização. Os processos gerenciais servem como conversores desses 

objetivos em resultados. Segundo Juran (2010), três processos utilizados em conjunto 

permitem alcançar a qualidade e objetivos desejados: 

- planejamento da qualidade; 

- garantia ou controle da qualidade; 

- aperfeiçoamento ou melhoria da qualidade. 

Esses três processos são inter-relacionados e são conhecidos como a Trilogia Juran, 

conforme apresentado na Figura 3.4. Devido a sua ampla utilização, o modelo de Juran foi o 

referenciado no estudo.  

 
Figura 3.4 – Trilogia Juran 

 
Fonte: Adaptado de Juran, 2010 

 

3.4.1 Planejamento da Qualidade 
 

O planejamento voltado a qualidade é um conjunto de atividade para o 

desenvolvimento de produtos ou processos de modo que vise a satisfação das necessidades 

dos clientes. Segundo Juran (2010), isso envolve as seguintes etapas: 

a) estabelecimento de metas; 

b) identificação dos clientes internos e externos; 

c) determinação das necessidades dos clientes; 

d) desenvolvimento de características do produto que atendam as necessidades dos 

clientes (especificação); 
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e) desenvolvimento de processos que sejam capazes de produzir o produto 

desejado; 

f) estabelecimento de controles de processo e transferir o resultado do 

planejamento à área operacional para execução. 

  

3.4.2 Garantia da Qualidade 
 

A garantia da qualidade é um conceito de ampla abrangência que vai além de 

atividades de mero controle. É a etapa que visa assegurar a execução o dos objetivos 

definidos na etapa de planejamento de forma a mensurar e comparar o desempenho e atuar na 

normalização. 

Segundo Juran (2010), a garantia da qualidade passa por cinco fases: conhecer, 

controlar, prevenir, normalizar e garantir; e pode ser dividido em seis etapas principais: 

a) inspeção; 

b) informação; 

c) controle corretivo; 

d) controle preventivo. 

e) normalização 

f) garantia 

 Essas etapas devem ser usadas como pré-requisitos relevantes para um sistema de 

garantia da qualidade. Visto isso, a forma inicial se dá pelo conhecimento do processo via 

inspeção; após esse ato, são recolhidas informações relevantes de forma organizada; ao 

presenciar falhas e defeitos agir de forma a corrigi-los; e numa outra fase procurar a 

prevenção dos mesmos no processo. O controle se dá com a organização e refinamento do 

processo incluindo ferramentas estatísticas. A normalização visa a certificar formas para o 

funcionamento do processo e a garantia vem de focar o cliente e sempre que possível 

promover o retorno do mesmo sobre a qualidade do produto ou serviço. 

 

3.4.2.1 Inspeção  

 

As inspeções são atividades relacionadas ao processo de verificar ou medir materiais 

de um determinado processo para avaliar se, para um dado característico de qualidade, existe 

ou não atendimento a especificação, ou seja, a inspeção pode ser entendida como um 

diagnóstico.   



 
 
 
 

46

A atividade de realizar a inspeção por si só não garante um produto melhor ou pior, e 

nem melhora a qualidade do sistema. É necessário que todo o processo seja registrado e que a 

informação seja trabalhada. Ao ser identificada a situação de cada característica levantada é 

feita a classificação do material e o registro dessa informação. A partir desse ponto, aciona o 

processo de controle de qualidade, que é levantar os dados, avaliar os resultados e trabalhar  

para garantir o nível de qualidade especificado. 

 

3.4.2.2 Controle 

 

O controle de qualidade pode ser definido como sendo um sistema complexo e 

dinâmico, que atua em todos os setores da organização – de forma direta ou indireta – com o 

objetivo de melhorar a qualidade do produto final e manter essa melhoria, operando de forma 

sustentável.  

A informação é o levantamento de tratamento desses dados. Não basta apenas 

registrar, mas é necessário um trabalho estatístico de verificação das conformidades e não 

conformidades nos materiais. 

O controle corretivo visa atuar na mitigação das não conformidades para eliminação 

do defeito ou refugo de forma a corrigi-lo. Atua assim a partir de um defeito previamente 

caracterizado.  

Já o controle preventivo visa atuar na prevenção das não conformidades. Possui o 

controle voltado ao trabalho de prevenir a não ocorrência de defeitos. É baseado em estudos e 

levantamentos – tanto de informações internas da organização como externas (manuais, 

estudos, técnicas...). 

 

3.4.2.3 Garantia 

 

Nessa etapa o processo possui foco na efetividade da gestão da qualidade, ou seja, 

quais os modelos e ferramentas utilizar para que se possa garantir uma qualidade adequada ao 

que a empresa se propôs (de acordo com a perspectiva do cliente). A garantia requer o 

planejamento e a organização de uma estrutura com características próprias para que o 

mesmo ocorra, conforme os passos abaixo: 

a) determinar os tipos e métodos de controle: sistemas de gestão, auditorias, 

acompanhamento de mercado, ensaios, entre outros; 
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b) medir a performance atual; 

c) comparar a performance atual com as metas e objetivos; 

d) agir a respeito da diferença; 

e) continuar a medir e continuar a performance. 

Conforme mostra a Figura 3.5, o nível de garantia da qualidade vai variar de acordo 

com o grau de confiança a ser trabalhado e o custo gerado pela realização das atividades de 

controle, tanto o interno quanto o externo. 

 
Figura 3.5 – Grau de confiança por custo 

 
Fonte: Inmetro, 2007 
 

 Quanto maior a quantidade de ensaios, requisitos (processos, produtos ou sistema de 

gestão), e auditorias; maior será o custo envolvido no processo na operacionalização e 

manutenção do sistema. Outro fator importante para a garantia é o tipo e forma de medição 

dos requisitos de produto, processo ou sistema. É necessário definir, desde o planejamento, os 

pontos a serem medidos e com isso modos de realizar a verificação e o controle de variação 

dos mesmos.  

 Comparar as medições com as metas e objetivos são fatores cruciais para o sucesso 

da garantia da qualidade (confirmar o valor do requisito encontrado com o planejado). Essa 

etapa serve para alimentar o sistema de gestão, avaliar o seu desempenho, corrigir diferenças 

e promover a melhoria do nível da qualidade. 
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3.4.3 Aperfeiçoamento da Qualidade 

 

O aperfeiçoamento é a forma de elevar o desempenho da qualidade a níveis de 

excelência. Os passos a serem dados são: 

a) comprovar a necessidade; 

b) estabelecer uma infra-estrutura para a melhoria; 

c) identificar projetos de aperfeiçoamento; 

d) estabelecer equipes; 

e) prover recursos, treinamento e motivação para levantar as causas e estimular 

soluções; 

f) estabelecer controles para manter os ganhos. 

A melhoria da qualidade está diretamente ligada a otimização e diminuição dos 

custos, gerando assim receitas e lucros maiores conforme ilustrado na figura 3.6. Quanto 

melhor a qualidade, maior será a imagem do cliente em relação ao produto e a marca da 

empresa, aumentando assim o volume de vendas e a participação no mercado. O outro viés é 

a diminuição de custos de serviço, inspeções, reparo, estoque, entre outros; gerando maior 

produtividade e menores custos de capital. 

 
Figura 3.6 – Esquema de qualidade e lucro para a organização 

 
Fonte: Adaptado de Gummerson , 1993 
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A trilogia Juran conforme abordada serve como base para formular um modelo de 

gestão da qualidade com base em seus três princípios fundamentais: planejamento, garantia e 

aperfeiçoamento da qualidade. Cada passo compreende um conjunto de atividades que 

sustenta qualquer modelo de gestão a ser estudado. O planejamento quando se trabalha com 

metas, especificações, projetos e desenvolvimento de novos materiais e serviços; a garantia 

quando inspeciona os materiais produzidos pelo fornecedor, faz a gestão desse conhecimento, 

controla, normaliza e monitora a qualidade de produtos; já o aperfeiçoamento quando trabalha 

com as metas no monitoramento e visa obter ganhos cada vez mais crescentes. 

 

3.5 Custos da garantia da qualidade 

 

Um dos grandes paradigmas da gestão da qualidade para o mundo dos negócios é a 

relação entre o custo agregado ao processo, produto ou serviço e a sua respectiva qualidade. 

A meta atual quando se fala sobre esse assunto é a redução de custos e o incremento da 

qualidade para que a organização possa oferecer produtos e serviços competitivos no 

mercado. 

O trabalho na busca pela qualidade utiliza ferramentas e programas que geram custos 

de investimento e esses custos devem ser mensurados para a devida avaliação e decisão 

quanto a seus benefícios em relação ao custo total do produto. 

Segundo Juran (2010), os custos da qualidade podem ser definidos como custos que 

não existiriam se o produto fosse fabricado ou serviço executado de maneira correta em sua 

primeira concepção. Isso implica que esse custo está ligado as falhas do processo que geram o 

desperdício e geram improdutividade. 

Crosby foi outro guru defensor da necessidade de medir os custos da qualidade, onde 

divide em preço ou custo da conformidade e preço ou custo da não conformidade. O preço da 

conformidade abrange os custos relacionados a realizar de forma correta em sua primeira vez. 

Já o preço da não-conformidade é relacionado aos custos de realizar de forma errada e ter de 

agir em sua correção. Segundo o mesmo, não existem problemas de qualidade e sim de 

projeto, engenharia, processo, mão de obra e outros que causam a baixa qualidade. 

Segundo Crosby (1986), o preço da conformidade em uma empresa com uma 

administração eficiente é normalmente de 2 a 3% das vendas, enquanto o preço da não-

conformidade para a maioria das empresas chega a ficar em torno de 20 a 25% das vendas.  
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3.5.1 Metodologia 
 

Os custos que uma organização incorre ao assegurar determinado nível de qualidade 

são agrupados em quatro categorias, das quais pertencem a dois distintos grupos: 

a) Custos da Qualidade: Custos necessários a obtenção da conformidade. 

- Custos de prevenção da qualidade: São os custos associados ao 

planejamento dos processos de modo a assegurar a qualidade do serviço ou 

produto, ou seja, é o custo necessário a garantia de não ocorrência de defeitos. 

Estão inclusos os custos de gestão dos processos, custos gerenciais, custos de 

projeto e planejamento, custos de treinamento, custos de manutenção 

preventiva e custos de auditorias preventivas em fornecedores. Esse custo na 

gestão de fornecedores é ligado a avaliação de fornecedores, homologação de 

produtos, programas de qualidade assegurada e a gestão em geral da garantia 

da qualidade.  

- Custos de avaliação da conformidade: são os custos associados a 

verificação do nível de qualidade do produto ou serviço, ou seja, é o custo 

expedido a inspeções, testes e ensaios de modo a garantir que as exigências 

dos clientes sejam atendidas. Esses custos são específicos, pois ao contrário 

dos custos se prevenção, estes classificam diretamente a qualidade do produto. 

É definitivamente o custo de inspeção do produto, podendo a ser realizada no 

fornecedor ou na estrutura da concessionária (recebimento, estoque, 

almoxarifado ou qualquer outro local antes da utilização do material). 

b) Custos da não-qualidade: É o custo ao se detectar um defeito ou falha e agir na 

sua correção. 

- Custos de falha interna ou no recebimento: são os custos envolvidos nas 

atividades de correção da produção defeituosa antes que a mesma chegue ao 

cliente. Como exemplo: retrabalho, refugo, reinspeção; reparo, parada de 

máquina, perda de vendas e outros relacionados. No caso de gestão da 

qualidade de fornecedor, pode ser considerado o custo para determinar a má 

qualidade que é descoberta antes da aplicação final do produto, podendo a 

falha ser encontrada no fornecedor ou no estoque da empresa. Se assemelha ao 

custo de avaliação da conformidade uma vez que, em geral, é detectada numa 

avaliação da conformidade e que resulta no final no retrabalho da mesma. 
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- Custos de falha externa ou no campo: são os custos associados entrega do 

produto ao cliente, ou seja, custos da má qualidade que não é descoberta antes 

de ser despachada como ajustes de garantia, investigação de defeito, 

devoluções, cancelamentos, processos judiciais, perda de mercado devido a má 

qualidade e diminuição da imagem da empresa perante os seus clientes. Para 

gestão de fornecedores esse custo está associado a falha em campo. 

A Figura 3.7 esquematiza os custos para obter a qualidade em custo da qualidade e 

não qualidade. 

 
Figura 3.7 – Diagrama dos custos da garantia da qualidade 

 
Fonte: O autor. 

 

O Quadro 3.5 relaciona a classificação dos custos com as atividades de gestão de 

fornecedores. 

 
Quadro 3.5 – Classificação dos custos da garantia da qualidade na gestão de fornecedores. 

(continua) 

Custos de prevenção 
da não qualidade 

Auditorias em fornecedores 
Avaliação da especificação 

Desenvolvimento do mercado fornecedor 
Gestão da qualidade 

Programa de qualidade assegurada 
Homologação – Qualificação do protótipo 

Treinamento 
Calibração dos instrumentos de medida 

Normalização  

Custos de avaliação 
da conformidade 

 

Inspeção de recebimento no fornecedor 
Inspeção de recebimento no estoque 

Inspeção na produção 
Ensaios e testes 

Laboratório 
Análises da conformidade 
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Quadro 3.5 – Classificação dos custos da garantia da qualidade na gestão de fornecedores. 
(continuação) 

Custos dos defeitos 
no recebimento 

 
 

Reinspeção de recebimento no fornecedor 
Reinspeção de recebimento no estoque 

Reinspeção na produção 
Retrabalho 

Atraso da entrega 
Falta de disponibilidade do material 

Material rejeitado no estoque 
Reparo 

Medida corretiva 
Substituição do material 

Perícia 
Análise da falha  

Custos dos defeitos 
no campo 

Dano a saúde, segurança e meio ambiente (responsabilidade 
civil) 

Falta de disponibilidade do material 
Retrabalho 

Reparo 
Medida corretiva 

Substituição do material 
Perícia e análise da falha 
Devolução do material 

Estragos a terceiros 
Perda de prestigio 

Multas 
Aumento do DEC e FEC 

Fonte: Autor 
 

Pode-se resumir então em três tipos de custo da garantia da qualidade: 

- aqueles gerados no fornecedor em suas instalações; 

- aqueles gerados ao comprador no controle da qualidade (inspeções, 

analises, resolução de problemas...) na instalação do fornecedor ou em seu local de 

recebimento – antes do produto ser aplicado; 

- e os custos que em geral não são do fornecedor, porem são custos do 

comprador como resultado de um problema com o produto fornecido – que inclui 

perda de clientes que não comprarão mais. 

 

3.5.2 Abordagem 
 

Uma prática utilizada no sistema de custos padrão é de subsidiar refugos, ou seja, é 

alocar, conforme procedimentos de custo, o custo de unidades com defeito às unidades com 

qualidade, gerando assim uma institucionalização dos desperdícios com refugos e retrabalhos. 

Outro fator é a falta de importância dada as métricas não financeiras da qualidade (taxa de 
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defeito, quantidade de retrabalho, redução de tempo de produção e melhorias em geral). Essa 

pratica é voltada a visão tradicional da qualidade e não possui mais espaço na gestão da 

qualidade total.  

Na Figura 3.8, temos a relação entre nível de qualidade e custos de garantia da 

qualidade. Pode-se verificar que a eficaz gestão da qualidade se origina em saber escolher o 

nível de qualidade e a composição de gastos entre as quatro categorias que minimize o custo 

total. 

 
Figura 3.8 – Relação entre nível de qualidade e custos de garantia da qualidade. 

 
Fonte: Capelas, 2013  

  
Nota-se que quanto maior o investimento em ações de avaliação e conseqüentemente 

prevenção, menor é a probabilidade de ocorrência de falhas. Segundo Shank (1997), uma 

regra prática é que para cada dólar que a empresa gasta em prevenção, ela economiza dez 

dólares em custos de avaliação e de falhas. A implicação é de que melhorar a qualidade 

gastando mais em atividades destinadas a prevenção é um bom investimento para qualquer 

organização. Gastar em prevenção reduz a necessidade de inspeção e pode eliminar 

potencialmente os custos de falhas internas e externas, Shank (1997). 

 Pode-se perceber que no inicio, quando a empresa não tem um sistema de gestão da 

qualidade bem definido, o custo da garantia da qualidade tente a aumentar antes que possa 

cair. Esse efeito é devido ao custo inicial da qualidade no sistema. 

 Para um sistema zero defeitos, os custos da qualidade seriam os custos da prevenção 

incorridos do planejamento e o custo de manutenção do desempenho; assim os custos de 
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avaliação e falha seriam em grande parte eliminados. Por esse motivo Crosby e Deming 

defendem que o objetivo final da qualidade é uma gestão zero defeitos e conseqüentemente 

com custo mínimo de garantia da qualidade. 

Na Figura 3.9 é relacionado os custos de um defeito ou falha em relação a fase onde 

esse problema é detectado. É possível perceber que a prevenção possui um menor custo em 

relação as demais e que após a saída desse produto da organização (após a expedição), o custo 

varia abruptamente. 

 
Figura 3.9 – Custos das falhas em função do local de ocorrência  

 
Fonte: Adaptado de Capelas, 2013 
 

Segundo Marshall (2010), Crosby, grande precursor da qualidade e da avaliação dos 

custos, adotou os seguintes passos para a efetiva gestão da qualidade: promover o empenho 

dos colaboradores e o comprometimento da direção; ter um grupo de melhoria da qualidade; 

mensurar e estabelecer padrões; levantar o custo da qualidade; ter consciência; agir 

corretivamente; planejar de forma a se obter “zero defeito”; promover a educação do 

empregado; ter o dia do zero defeito; estabelecer objetivos; agir para a remoção da causa do 

erro; identificar; ter conselhos da qualidade; e ao final fazer tudo de novo. 
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Pode-se concluir que para a efetiva gestão da qualidade, se faz necessário o conhecimento 

sobre em que etapa a gestão está situada; e o mesmo pode ser mensurado com os custos tidos 

em cada processo. 

 

3.6 Certificação - referências normativas de gestão da qualidade 

A filosofia das normas de gestão é, em geral, a de induzir à organização por processos, 

enfatizando as ações de prevenção de defeitos. No entanto, as normas de sistemas de gestão 

não ditam qual o produto a ser produzido ou como produzi-lo, mas apenas como estruturar os 

sistemas de gestão da organização, de forma a assegurar a repetibilidade dos resultados 

obtidos, no que diz respeito, em particular, ao parâmetro qualidade. 

 As certificações são realizadas por auditorias que podem ser internas ou de primeira 

parte, que são as realizadas por auditores pertencentes aos quadros da empresa; de segunda 

parte, que são aquelas realizadas pelo comprador no sistema da qualidade do fornecedor; e de 

terceira parte, que são as realizadas por um órgão independente, escolhido de comum acordo 

entre o comprador e o vendedor. 

Como referências normativas para modelos de gestão da qualidade, podemos citar os 

prêmios da qualidade como Prêmio nacional da Qualidade, Prêmio Deming, Malcon 

Baldrige, entre outros; normas internacionais como a ISO 9001 e as normas setoriais como a 

ISO TS 16949 para o setor automotivo, TL 9000 para o setor de telecomunicações, ISO TS 

29001 para a área de petróleo e gás, AQAP 2110 para produtos militares, entre outras 

(conforme Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 – Referências normativas utilizadas  

 
Fonte: O autor. 
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Os prêmios da qualidade podem ser caracterizados como modelos de gestão comuns a 

todas as organizações e que propiciam a excelência em sua qualidade. É feita sob forma de 

avaliação de uma terceira parte sobre o sistema de gestão da empresa avaliada. A participação 

é voluntária e a mesma visa identificar empresas de excelência promover as melhores praticas 

de gestão. 

Sistema de Gestão da qualidade direciona e controla a organização com o foco na 

qualidade. O objetivo de um sistema de gestão da qualidade é estabelecer um modelo de 

referencia para garantir a qualquer tempo que um processo é realizado com informações, 

métodos e controles de forma consistente. A ISO 9001 trata de sistema de gestão da qualidade 

e a mesma elenca critérios que uma organização deve seguir para que possa ter um efetivo 

sistema de gestão. As normas setoriais visam servir de comparação para analisar o que é 

exigido de qualidade em outros setores, uma vez que o setor elétrico não possui até o 

momento uma norma de gestão própria. 

 Devido ao foco desse trabalho ser a efetiva gestão da qualidade baseada em normas e 

especificações, se faz necessário a análise da gestão da qualidade universal e a gestão 

específica setorial. Outro fator é a possibilidade de certificação nessas normas, podendo assim 

trabalhar com fornecedores devidamente certificados, aumentado assim o grau de confiança 

na qualidade. 

 

3.6.1 ISO 9001 

 

A série ISO 9000 é formada por quatro normas técnicas que estabelecem um modelo 

de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo ou tamanho.  

As normas ISO 9000 desde a sua criação em 1987 foram evoluindo em relação ao 

foco dado à qualidade. Inicialmente a visão era de controle da produção no que diz respeito a 

não fornecer materiais não conformes ao cliente, já em 1994 a norma se reformulou no intuito 

de focar na prevenção para a não ocorrência de desvios, em sua terceira revisão (1994), a 

norma abrangeu também a melhoria contínua. Para a versão atual (2008), a norma contempla 

a abordagem de processo, elencando cada e etapa envolvida na fabricação e estimulando a 

responsabilidade mútua sobre a qualidade do produto final.  Para uma organização funcionar 

de maneira eficaz, ela tem que determinar e gerenciar diversas atividades interligadas.  

A norma ISO 9001 apresenta desenho do modelo de SGQ baseado em processo e 

promove sua adoção para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um 
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SGQ, conforme a metodologia PDCA.  Segundo Dale (2010), a ISO 9001 pode ser usada de 

três maneiras distintas: um guia para o desenvolvimento do sistema de qualidade para 

organizações, um requisito para a aquisição em fornecedores ou uma ferramenta padronizada 

para ser usada por organizações de segunda ou terceira parte.  

Convém que a adoção de um SGQ seja uma decisão estratégica da organização. A 

norma pode ser dividida em cinco elementos principais:  

- sistema de Gestão da Qualidade, com os requisitos gerais para uma 

organização e os documentos necessários; 

- responsabilidade da Direção, com o comprometimento da direção, foco no 

cliente, uma política da qualidade definida, planejamento e toda 

responsabilidade e comunicação; 

- gestão de Recursos, com a provisão de recursos, os colaboradores, a infra-

estrutura e o ambiente de trabalho. 

- realização do produto, com o planejamento da realização do produto, 

processos relacionados a clientes, projeto e desenvolvimento, aquisição, 

produção e prestação de serviço, e ainda controle de dispositivos de medição e 

monitoramento; 

- medição, análise e melhoria, com medição e monitoramento, controle de 

produtos não conformes, analise de dados e melhorias. 

A ISO 9001 introduz princípios para conduzir e operar com sucesso organizações 

bem sucedidas, de forma transparente e sistêmica, conforme ilustrado na Figura 3.11. 

 
Figura 3.11 – Princípios de Gestão da Qualidade segundo a ISO 9001:2008 

 
Fonte: Carvalho, 2012 
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O foco no cliente visa sustentar que as organizações entendam as necessidades atuais 

e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas expectativas. A liderança 

visa estabelecer objetivos, missão e visão para a empresa e promover um ambiente propicio 

para a execução dos mesmos. O envolvimento para utilizar as habilidades dos envolvidos 

para o beneficio da organização. A verificação de processos como um todo, identificando e 

simplificando o modelo de gerir. A abordagem sistêmica para identificar, entender e gerenciar 

esses processos. A melhoria continua do desempenho. Decisões eficazes baseada em analise 

de dados e informações. E ter benefícios mútuos na relação com fornecedores para melhor 

desempenho. 

Segundo Dale (2010),, uma empresa ser certificada em ISO 9001 significa que ela 

possui meios de: 

- focar no cliente de forma atingir a sua satisfação; 

- planejar as atividades sem todos os níveis; 

- controlar processos e os monitorar; 

- controlar a qualidade e a falta de qualidade (produtos não conformes) 

- melhorar continuamente; 

- atingir os requisitos estabelecidos por entidades reguladoras. 

Entretanto, ser certificado em ISO 9001 não garante que uma organização não terá não 

conformidades em qualquer um dos estágios do processo e também que todas as empresas 

certificadas tenham o mesmo padrão de qualidade.  

As empresas devem ter o controle de seus produtos, mas a forma de controle e 

monitoramento podem ser variadas dependendo da organização ou produto. Além do que 

algumas tecnologias não suportam o conceito de zero defeitos. Quanto as ações corretivas se 

tem o mesmo, é necessário agir corretivamente e preventivamente, assim os procedimentos 

devem ser estabelecidos, documentados, mantidos e passados por uma auditoria periódica; 

porém não é exigido uma metodologia ou critério especifico para essa ação. 

Outra limitação dessa norma é o impacto para a efetiva melhoria na operação de uma 

organização devido a mesma não exigir uma analise maior dos problemas.  

Muitos não chegam a sua causa raiz, apenas ficam na análise dos efeitos. Há também 

a diferenciação quanto a TQM, que é bem mais abrangente e utiliza de diversas técnicas em 

relação a ISO 9001. 
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3.6.2 ISO TS 16949 

 

Devido a sua utilização ser generalista, para alguns setores somente a ISO 9001 pode 

não bastar. Para esses casos é necessário citar especificadamente que tipo de ação, 

metodologia ou processo deverá ser executado. Para atender as necessidades específicas do 

setor automotivo, foi desenvolvida a norma ISO TS 16949 a partir da ISO 9001. Um conjunto 

de requerimentos presentes na ISO 9001 podem ser usados para setores específicos ou 

produtos como qualidade assegurada, práticas e guias. Segundo Dale (2010), essa norma foi 

elaborada pelo IATF (International Automotive Task Force), era formado por fabricantes 

automotivos como Chrysler, Ford Motor e General Motors.  

A ISO/TS 16949 define requisitos do sistema da qualidade baseados na ISO 

9001:2000, AVSQ (Itália), EAQF (França), QS-9000 (USA) e VDA 6.1 (Alemanha). É 

aplicável às plantas de organizações onde produtos especificados pelo cliente são 

manufaturados para produção e/ou reposição. 

A norma objetiva o desenvolvimento do gerenciamento do sistema da qualidade, o 

qual conduz a melhoria contínua, enfatizando a prevenção de defeitos e a redução da variação 

e desperdício na cadeia de suprimentos. Esta especificação evita também múltiplas auditorias 

de certificação, fornecendo uma abordagem comum ao sistema de gerenciamento da 

qualidade para o setor automotivo, centrada na gestão por processo; melhora a qualidade dos 

processos; melhora o desenvolvimento da produção; aumenta a credibilidade da empresa 

perante seus clientes; facilita a compreensão dos requisitos de qualidade para toda a cadeia de 

fornecimento. 

Segundo Dale (2010), a TS 16949 foca a qualidade, confiabilidade, manutenabilidade 

e mensurabilidade nos processos e produtos da organização e com isso especifica alguns 

requisitos adicionais à ISO 9001, tais como: 

- indicação de um Representante dos Clientes, além de um Representante da 

Direção; 

- direcionamento ao controle com uso de planos de controle, do FMEA, 

aprovação de processos produtivos, de técnicas à prova de erro, aprovação de 

protótipos, entre outros); 

- monitoramento dos objetivos da qualidade, da satisfação dos clientes e o 

levantamento dos custos da não qualidade; 

- abordagem multidisciplinar com áreas como projeto, produção, engenharia, 
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qualidade e outros pertinentes; 

- adoção de instruções de trabalho; 

- maior ênfase na inspeção por atributos, por processos e parâmetros chaves, de 

entrada, na inspeção final e o uso de técnicas estatísticas; 

- levantamento da capabilidade do processo e a medição da performance 

- exigência de metodologia para manutenção preventiva e preditiva; 

- exigência de metodologia para controle de rastreabilidade; 

- exigência de acreditação pela ISO 17025 aos laboratórios internos ou externos. 

 

3.6.3 NATO AQAP 2110 

 

As normas Allied Quality Assurance Publications (AQAP) são normas utilizadas para 

a garantia governamental da qualidade, elaboradas pela organização do tratado do atlântico 

norte (OTAN). A AQAP 2110 é a norma que regulamenta os requisitos da OTAN de garantia 

de Qualidade para o Projeto, o Desenvolvimento e a Produção de produtos para o setor de 

defesa.  

Esta norma é baseada na ISO 9001 e acrescenta a mesma suplementos e exclui alguns 

requisitos não pertinentes ao setor. A publicação contem requerimentos, os quais se aplicados 

de forma apropriada, provê confiança na capacidade do fornecedor em produzir de acordo 

com o especificado pelo cliente no contrato. A AQAP 2110 foi elaborada com a finalidade de 

ser usada em contratos de compra entre clientes e fornecedores do setor militar, porém se 

existirem conflitos entre o especificado em contrato e o normatizado, o contratual deve ser 

seguido. O órgão regulador possui os mesmos atributos do cliente, ou seja, o mesmo possui 

acesso as informações e registros dos processos e produtos e pode ser consultado quando 

ocorrerem riscos e não conformidades.  

O fornecedor deve estabelecer, documentar, programar, avaliar e aprimorar um efetivo 

e econômico sistema de acordo com a norma. A norma especifica alguns requisitos adicionais 

à ISO 9001 para atender o seu propósito, tais como: 

- trabalho com evidências objetivas; 

- permitir o acesso aos registros pertinentes ao contrato; 

- ter plano de qualidade incluindo a documentação do sistema de gestão e  o 

planejamento da realização do produto), que deverá ser submetido ao cliente;  

- gerenciar os riscos, incluindo identificação dos riscos, analise, controle e 
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mitigação; 

- liberdade e autoridade ao representante da direção para resolver os problemas, 

o qual reporta direto a alta direção e possui contato com os clientes; 

- garantia da comunicação interna e com o cliente; 

- disponibilização ao cliente das entradas e saídas das analises criticas; 

- a comunicação ao cliente qualquer alteração do produto em relação ao 

especificado; 

- identificação das ações tomadas, os responsáveis e o período (data); 

- reportar o cliente sobre riscos; 

- tratamento de sub-fornecedores deverá ser o mesmo do que com fornecedores 

(aplicar requisitos contratuais e normas); 

- exigência que fornecedores devem informar ao cliente sobre materiais 

rejeitados ou reparados de sub-fornecedores; 

- exigência para que a medição e a calibração sejam acordo com a ISO 10012; 

- utilização de gerenciamento de configuração; 

- foco na confiabilidade e manutenção; 

- ter o controle de documentos; 

- exigência de informar ao cliente sobre deficiências encontradas em auditorias 

internas, assim como não conformidade e ação corretiva; 

- dar responsabilidade do fornecedor pela conformidade com as especificações; 

- emissão de certificado de conformidade; 

- fornecimento do acesso praticamente irrestrito ao cliente; 

- prover informação ao órgão regulador, que possui os mesmos direitos do 

cliente 

- exigência de trabalhar de forma que todo reparo e retrabalho deve ser aceito 

antes pelo cliente. 

Dessa forma, a norma AQAP 2110 em comparação com a ISO 9001 é mais 

transparente ao cliente, habilitando o mesmo a acompanhar todo o processo de fabricação do 

seu produto, desde a análise da especificação até a inspeção final para liberação. Já em 

relação à TS 16949, esta norma não especifica ferramentas e métodos de análise, controle e 

ação corretiva, deixando essa parte livre ao fornecedor. 

Pode-se concluir que a AQAP 2110 representa uma terceira opção para certificação, 

que trabalha mais a transparência do que a metodologia de trabalho do fornecedor, uma vez 
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que o cliente e o órgão regulador possui acesso a todas as etapas e aos resultados dos 

processos pertinentes a fabricação. 

 

3.6.4 TL 9000 

 

Devido à globalização das telecomunicações, o setor teve a necessidade de normalizar 

e elaborar uma norma que balizasse os fornecedores de equipamentos e programas voltados 

às telecomunicações.  

Em 1998 o QuEST fórum, composto pelo grupo de prestadores de serviço, 

fornecedores e demais partes ligadas ao setor de telecomunicações, desenvolveu um sistema 

de gestão da qualidade para ajustar os requisitos de qualidade da cadeia de fornecedores à 

industria mundial das telecomunicações. O objetivo inicial era estabelecer e manter um 

conjunto de requerimentos do setor de telecomunicações os quais ao mesmo tempo 

reduzissem o numero de padrões do setor; que protegessem a integridade e o uso de 

equipamentos, programas e serviços do setor de forma a levantar custos e medir o 

desempenho e ao mesmo tempo prover de ferramentas que levem a conformidade com as 

especificações. 

A mesma suplementa a ISO 9001 com os seguintes requisitos: 

- medição do desempenho baseado na confiabilidade do produto; 

- desenvolvimento de software; 

- gerenciamento do ciclo de vida do produto; 

- comunicação eficiente entre os operadores de redes de telecomunicações e os 

respectivos fornecedores; 

- informação sobre os dados da medição do nível de qualidade; 

- exigência da validação da qualidade do produto ou serviço de acordo com a 

necessidade do cliente; 

- e foco maios no planejamento da qualidade, projeto, produção e no 

gerenciamento de configuração. 

Dessa forma pode-se concluir que a norma TL 9000 em comparação com a ISO 

9001 é mais focada na relação cliente-fornecedor, no aperfeiçoamento da qualidade, na 

comunicação entre as partes envolvidas e na satisfação do cliente. Exige também a medição e 

transparência dos resultados à administração, uso de estatística como forma de comparação, a 

motivação das melhores práticas e a ação com base nos dados (evidências objetivas). 
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 Já em relação à TS 16949, a TL 9000 especifica o detalhamento do ciclo de vida do 

produto, utilização da estatística e ao uso de monitoramento e medição a todo o momento; 

porém a mesma não possui a mesma severidade da norma do setor automotivo. 

Pelo exposto, verifica-se que as normas setoriais possuem diferenças entre si em 

relação a especificidade de cada área e de acordo com a exigência de cada conjunto de ciente 

em relação aos seus fornecedores. Percebe-se então a necessidade de transparência para o 

setor de defesa, de efetiva relação cliente-fornecedor nas telecomunicações e uma 

metodologia normativa confiável a prova de erros para o setor automobilístico.  

Contudo, apenas utilizar uma norma de outro setor não parece viável e sim a 

elaboração de uma de acordo com a necessidade de melhoria nos fornecedores que atendem a 

um determinado setor. 
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4 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL NA CADEIA DE FORNECEDOR ES 

 

Nesse capitulo é apresentado o conceito de gestão da qualidade aplicada a cadeia de 

fornecedores. Este faz uma união das atribuições vistas a uma empresa distribuidora de 

energia elétrica com toda a bagagem de gestão da qualidade em seu processos de aquisição de 

materiais e serviços. 

O histórico com o funcionamento dessa gestão e ainda as estratégias adotadas 

atualmente são vistas nessa parte. Assim como processos de qualificação, de gestão da 

qualidade com planejamento, controle e aperfeiçoamento. 

Qualidade na gestão de fornecedores não é exclusivo das concessionárias e por isso 

esse capítulo também possui uma abordagem aberta, uma vez que praticamente todas as 

organizações precisam adquirir produtos e serviços no mercado e possuem a necessidade que 

os mesmos satisfaçam seus requisitos iniciais. 

 

4.1 Histórico 

 

A função da gestão da cadeia de suprimentos na organização é responder pelo 

atendimento da necessidade de produto ao menor custo, no prazo estabelecido e com a 

qualidade especificada. 

A gestão da cadeia de fornecedores é uma atribuição da gestão de suprimentos que, 

segundo Novaes (2001), é a integração dos processos tanto industriais e quanto comerciais, 

indo do consumidor final e até os fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços e 

informações que agreguem valor para o cliente. 

No tópico gestão de fornecedores, a abordagem tradicional traz uma visão dos 

fornecedores como adversários, podendo fazer analogia a uma queda de braço onde o mais 

preparado na negociação ganha e como conseqüência o outro perde; porém a abertura da 

economia mundial iniciou uma revolução nas empresas gerada pelo aumento cada vez maior 

de competidores no mercado, fruto da globalização.  

A abordagem atual então surge dessa abertura da economia mundial e com o novo 

cenário de competição global, e visa o estreitamento dos laços de parceria entre fornecedor e 

cliente, e a geração de valor para ambas as partes ao se adquirir materiais e serviços.  

Liderando esse conceito, grandes companhias desenvolveram processos de parceria 

onde é estabelecido um contrato de fornecimento, para o qual o fornecedor passava por um 
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longo processo de avaliação e qualificação que o habilitava para o fornecimento, muitas vezes  

com o intuito da busca da qualidade assegurada. Uma série de responsabilidades e 

compromissos eram impostos aos fornecedores, que nem sempre apresentavam os resultados 

esperados, em decorrência de conflitos de interesses que ocorriam ao longo da 

operacionalização dos mesmos.  Muitas das vezes, estes procedimentos são aplicados a toda a 

cadeia de fornecedores, sem considerar especificidade de cada fornecedor como: capacidade 

instalada, logística disponível, complexidade do produto fornecido e outros indicadores 

importantes, porém nem sempre ligados diretamente ao item.  

A gestão da qualidade na cadeia de fornecedores se dá pela interação entre a seleção e 

qualificação inicial, controle da qualidade e pelo acompanhamento do desempenho do 

fornecedor em todo o processo de vida útil do produto no processo da organização. Nesse 

sentido, o controle de qualidade dos produtos adquiridos deve fazer parte do setor de 

suprimentos dando-lhe suporte técnico e estratégico no relacionamento com fornecedores. 

 

4.2 Estratégia da Cadeia de Suprimentos 

 

A função da aquisição é formar contratos ou pedidos com os fornecedores para que a 

organização possa comprar materiais e serviços. Alguns desses materiais possuem a 

utilização direta na sua produção, no caso das concessionárias a utilização na rede de 

distribuição, e outros são utilizados para apoio a operação em si como itens de escritório e 

informática. Os responsáveis pelo processo de aquisição necessitam entender os 

requerimentos dos processos e produtos, ainda e conhecer as capacidades dos fornecedores. 

De acordo com Slack et al. (1999), é parte da estratégia de compras a definição da 

quantidade e quais fornecedores a organização irá trabalhar. Podendo a mesma optar por ter 

vários fornecedores para um mesmo produto (multiple sourcing), que é o caso mais praticado 

entre as concessionárias de distribuição de energia elétrica; por trabalhar com fornecedores 

exclusivos para alguns produtos em geral críticos (single sourcing), com poucos fornecedores 

diretos (primeiro nível), porém com uma quantidade maior de indiretos (segundo ou terceiro 

nível), ou ainda com fornecedores internacionais (global sourcing). A aquisição deverá 

selecionar a melhor forma que se adapta a sua estratégia e ao alcance da empresa de acordo 

com as vantagens e desvantagens de cada tipo.  

De acordo com Slack (2007), o estabelecimento de parcerias requer cuidadoso 

trabalho da seleção da base de fornecedores, não sendo viável a administração estratégica e 
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operacional de um número elevado de parceiros, e que tanto a estratégia de múltiplos 

fornecedores ou de fornecedor único apresentam vantagens e desvantagens. O Quadro 4.1 

ilustra as vantagens e desvantagens de cada escolha.  

 
Quadro 4.1 – Vantagens e desvantagens de fornecedor único ou de múltiplos fornecedores 

 Fornecedor único Múltiplos fornecedores 
Vantagens � Qualidade potencialmente melhor 

devido a maiores possibilidades de 
sistemas de garantia de qualidade 
 

� Relações mais fortes e mais duráveis 
 

� Maior dependência favorece maior 
comprometimento e esforço  

 

� Melhor comunicação 
 

� Cooperação mais fácil no 
desenvolvimento de novos produtos 
e serviços 

 

� Mais economias de escala 
 

� Maior confidencialidade 

� Comprador pode forçar preço 
baixo mediante concorrência dos 
fornecedores 

 

� Possibilidade de mudar de 
fornecedor caso ocorram falhas no 
fornecimento 

 

� Várias fontes de conhecimento e 
especialização disponíveis 

Desvantagens � Maior vulnerabilidade a problemas 
caso ocorram falhas no 
fornecimento 

 

� Fornecedor individual mais afetado 
por flutuações no volume da 
demanda 

 

� Fornecedor pode forçar preços para 
cima 

� Dificuldade de encorajar o 
comprometimento do fornecedor 

 

� Maior dificuldade de  desenvolver 
sistemas de garantia da qualidade 
eficazes 

 

� Maior esforço requerido para 
comunicação 

 

� Fornecedores tendem a investir 
menos em novos processos 

 

� Maior dificuldade de obter 
economias de escala 

Fonte: Adaptado de Slack, 2007 
 
Deming (1993), cita os 14 pontos para a gestão, os quais descrevem o caminho para a 

qualidade total. Dentre esses pontos, podem-se selecionar dois que se relacionam com a 

gestão de fornecedores: 

Ponto 3 - Acabar com a dependência de inspeção para a obtenção da qualidade. 

Eliminar a necessidade de inspeção em massa, priorizando a internalização da 

qualidade do produto.  

Ponto 4 - Acabar com a prática de negócios compensador baseado apenas no preço. 

Em vez disso, minimizar o custo total. Insistir na idéia de um único fornecedor para 
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cada item, desenvolvendo relacionamentos duradouros, calcados na qualidade e na 

confiança. 

O tipo de relacionamento também será uma condição para o planejamento da gestão 

da qualidade de fornecedores. Os mesmo podem ser classificados como parceria estratégica, 

contrato de longo prazo, contrato de médio prazo e compras puras com curta duração, apenas 

para a aquisição de produtos específicos e num período curto de tempo – em geral um 

fornecimento (compra spot).  

É fundamental também a identificação das competências que possam trazer 

diferenciação em relação ao fornecimento. Para itens estratégicos em geral a seleção requer 

relacionamentos e parcerias transparentes, mensuráveis e estáveis, garantindo assim o ganha-

ganha. 

Segundo Fernandes (2008), para uma efetiva parceria são necessários os seguintes 

fatores: comprometimento da alta direção; franqueza e confiança; relacionamento de longo 

prazo; objetivos conjuntos claros; pró-atividade; gestão da qualidade total; flexibilidade; 

envolvimento das áreas; e ainda o trabalho em conjunto  

Para a escolha de um determinado modelo de relacionamento é necessário verificar o 

nível critico do produto ou serviço no que diz respeito a sua importância e ao valor 

negociado, e também verificar o custo de alteração de fornecimento, quando se trata de itens 

já desenvolvidos, com tecnologias e diferenciados do mercado.  

Na Figura 4.1, a matriz relaciona desde um relacionamento de mercado puro, quando 

não há comprometimento prévio entre as partes (compra é do tipo spot), até a situação em que 

o comprometimento é máximo, quando o fornecedor pertence ao próprio demandante, que é o 

caso da integração vertical.  

 

Figura 4.1 – Tipos de relacionamento com fornecedores 

 
Fonte: Fernandes, 2008 
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Os contratos de médio e longo prazos configuram a situação em que o nível critico da 

atividade adquirida é de média a baixa, havendo diferença no custo da troca de fornecimento. 

No caso em que a criticidade do produto é mais elevado, o relacionamento sugerido pela 

matriz é de parceria ou joint venture, variando-se os formatos de acordo com o custo de troca 

envolvido. 

Segundo Martins (2005), outra técnica utilizada para facilitar a tomada de decisão 

orientando para a visão holística de compras é o custo total de propriedade ou aquisição, que 

contabiliza todos os custos associados à aquisição do produto; a qualidade total oferecida pelo 

fornecedor, não somente a mínima necessária; o serviço prestado pelo fornecedor, que além 

da velocidade da entrega se considera também a confiabilidade; o custo de transporte; a 

consistência e freqüência de entregas; a flexibilidade do fornecedor; a capacidade tecnológica 

e de processo do fornecedor; sua saúde financeira; e a estrutura e estratégia organizacional do 

fornecedor, conforme explicitado na Figura 4.2. 

 
Figura 4.2 – Principais Categorias de Componentes do Custo Total de Propriedade 

 
Fonte: Michel Leenders e Harold Fearon, 1997 

 
O custo total de aquisição, também conhecido como custo total de propriedade (total 

cost of ownership) é o custo relacionado a todo processo pré e pós aquisição incluindo o custo 

da qualidade conforme apresentado no capitulo anterior. Atualmente grande parte das 

empresas contratam com relação a apenas o preço do material ou serviço e se esquecem do 

processo de suprimento como um todo que vai desde a necessidade de abastecimento ao ciclo 

de vida do produto ou serviço. 
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Levando em consideração só o preço, pode-se cometer o equivoco de realizar pedidos 

e contratos favoráveis no momento, porém prejudicais em médio ou longo prazo. A qualidade 

do material ou serviço, e o desempenho do fornecedor são quesitos essenciais para essa etapa 

e devem ser considerados. O ideal nessa fase é seguir uma metodologia que captalize os 

indicadores de desempenho e as não-conformidades dos materiais e que o mesmo se agregue 

ao preço do produto a ser adquirido junto com os custos de processos de prospecção, 

cadastro, cotação, fechamento de pedido, entrega, e os demais que se associem ao custo final 

de aquisição 

Como visto, várias fontes informam que a estratégia para a efetiva gestão de 

fornecedores é a racionalização da base de fornecedores no intuito de diminuir a quantidade e 

aumentar a qualidade, uma vez que quanto mais fornecedores mais difícil fica a gestão dos 

mesmos e assim aumentando a dificuldade em controlar e assegurar a qualidade. Outro fator a 

ser considerado é o estreitamento das relações com os fornecedores no intuito de aprimorar a 

qualidade e influenciar a entrega de produtos com as características exigidas e com o mínimo 

risco possível. 

Segundo Martins (2005), para que isso ocorra é necessário mapear os materiais e 

serviços adquiridos e o seu mercado fornecedor para o desenvolvimento de estratégias para 

cada grupo de produtos. Os grupos podem ser separados pelo grau de risco de fornecimento e 

pelo valor ou custo desses materiais ou serviços ao sistema. Divide-se então em 4 quadrantes 

classificados como: 

- produtos genéricos, os quais possuem baixo valor e risco associado e podem ser 

adquiridos facilmente e seu foco de qualidade deve visar a máxima padronização, 

normalização e automação de processos, a qualidade é auto-declarada pelo fabricante; 

- commodities, que possuem baixo risco porem alto valor, com uma boa quantidade de 

fornecedores e por isso necessita ser trabalhada para racionalizar os mesmos e selecionar 

apenas os preferenciais, trabalhando a qualidade na inspeção e no monitoramento; 

- produtos únicos com alto risco e baixo valor, sua estratégia é a redução da 

singularidade dos produtos, formando assim materiais substitutos, aproximação com os 

fornecedores para melhorias e com isso trabalhar a qualidade no processo produtivo; 

- produtos críticos são os de alto risco e alto valor ao processo, e com isso são os que 

necessitam melhor relacionamento e um trabalho maior em relação ao compartilhamento de 

informações agindo com base na confiança, por isso o controle de qualidade ideal se dá por 

meio de programas de qualidade assegurada (ship-to-stock). 
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A Figura 4.3 ilustra as estratégias de gestão de fornecedores a serem aplicadas de 

acordo com valor e risco. 

 
Figura 4.3 – Estratégias de gestão de fornecedores 

 
Fonte: Adaptado de Deere, 1997 

 

4.3 Qualificação de Fornecedores 

 

Segundo Juran (1992), o principal objetivo de um estreitamento das relações com o 

fornecedor é criar um relacionamento que garanta que o produto satisfaça às necessidades de 

adequação ao uso com o mínimo de inspeção de recebimento e ação corretiva. Depois de toda 

a evolução da gestão da qualidade, a sua aplicação na gestão de fornecedores também é 

modificada. Abordagens tratando do número de fornecedores, inspeção final do produto, 

atribuição pela responsabilidade e planejamento foram alteradas para a nova fase que engloba 

a qualidade total. 

Nas últimas décadas, o movimento da qualidade passou de foco na inspeção para o 

foco na prevenção, assim como seu planejamento, controle a aprimoramento. A prevenção 

surge da cultura, conhecimento, colaboração, melhorias, redução das variações de processo e 

desperdícios, e da responsabilidade de toda a organização. Essas abordagens podem ser 

resumidas em 5 pontos, 5Qs: 
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a) Qualidade Garantida: a qualidade atribuída pela inspeção do produto final é o 

ultimo recurso a ser utilizado; a mesma possui aspecto reativo, é utilizada para 

segregar produtos conformes dos não conformes. Deve ser feito um planejamento, 

controle e monitoramento para que se possa garantir a qualidade sobre todos os 

aspectos. 

b) Qualidade Controlada: o controle do processo é a forma de detectar o desvio, 

identificar a causa e restaurar o processo de forma a aprimorar a qualidade. É a 

técnica que é mais abrangente, engloba e substitui a execução somente da inspeção 

final. 

c) Qualidade Responsável: a garantia da qualidade requer que toda a organização se 

mobilize e possua foco nessa questão. Todos devem estar conscientes dos 

problemas com a qualidade e treinados para serem responsáveis e agirem em suas 

próprias tarefas. 

d) Qualidade Preventiva: a prevenção é tida como a melhor estratégia, visto seu 

baixo custo em relação as demais fases e a ocorrência de uma falha; e também 

sobre a não conformidade evitada ou detectada uma variação inicial, a mesma ser 

identificada e corrigida de forma a não se tornar um defeito. Nesse ponto deve ser 

elaborada uma metodologia efetiva e automática de agir de forma a previnir que os 

defeitos ocorram. 

e) Qualidade Planejada: quando o produto é planejado com foco na qualidade, o 

mesmo possui menos probabilidade de ser produzido com defeitos. O processo é 

planejado para que a variabilidade do produto seja mínima e dentro de suas 

especificações. 

A qualificação de fornecedores implica então na necessidade de planejar a gestão de 

fornecedores de modo a focar na prevenção e responsabilização; no controle de variações no 

intuito de identificar divergências e atuar na resolução efetiva; e por ultimo no monitoramento 

e aprimoramento dos processos de garantir a qualidade adequada ao estabelecido. Para tal 

temos as seguintes atividades: planejamento pré-contrato; avaliação do fornecedor; seleção do 

fornecedor; custo total de aquisição ou propriedade; planejamento conjunto; pré-auditoria; 

administração da qualidade; e a cooperação com o fornecedor com ações preventivas e 

corretivas.  

A qualificação deve partir do conceito de qualidade total conforme explicitado no 

capítulo anterior e a partir desse marco iniciar um filtro para melhoria da base de 
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fornecedores com a avaliação dos fornecedores, a redução de fornecedores com baixo 

desempenho ou que de alguma forma não atendam a empresa, o desenvolvimento de 

fornecedores medianos para a melhoria dos seus índices e ainda o desenvolvimento de cunho 

estratégico atendendo alguma necessidade da empresa como o de certificação. A Figura 4.4 

ilustra as fases da qualificação de fornecedores. 

 
Figura 4.4 – Evolução das estratégias de gestão da qualidade de fornecedores 

 
Fonte: Adaptado de Handfield, 2006. 

 

4.4 Planejamento da Gestão de Fornecedores 

 

Para que o material ou serviço seja entregue com qualidade, na quantidade correta, no 

prazo de entrega acordado e com o preço justo, se faz necessário planejar para a melhor 

seleção, desenvolvimento, avaliação e a homologação. 

Quanto mais qualidade tiver os fornecedores selecionados, mais qualidade terão os 

produtos e serviços adquiridos.  Segundo Pozo (2001), as seguintes atividades devem ser 

planejadas e executadas para que se obtenha uma efetiva gestão da qualidade em 

fornecedores: assegurar a descrição completa da necessidade; selecionar os fornecedores 

qualificados; juntar informações de preço, qualidade, prazo, entrega e outros; colocar 

pedidos; acompanhar o andamento; conferir os materiais recebidos; manter registros e 

arquivos; e manter relacionamento pós-compra. 
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4.4.1 Seleção de fornecedores 

 

Cada vez mais a seleção de fornecedores vai ganhando mais importância. O aumento 

do custo final dos materiais e serviços adquiridos em relação ao total de receita das 

organizações; a interação com fornecedores estrangeiros com preços competitivos vindos 

com a abertura de mercado e a globalização; e o constante aprimoramento da tecnologia junto 

com a redução do ciclo de vida dos produtos contribuem para a necessidade e o crescimento 

da seleção de fornecedores.  

São três características básicas que em geral são consideradas no processo de decisão 

na seleção de fornecedores: preço, qualidade e serviço de atendimento (pós venda, garantia, 

suporte...). Nesse cenário é vista a seleção baseada unicamente nos critérios de qualidade uma 

vez que o preço é um valor total e o mesmo pode ser negociado junto com o prazo.  

Como fatores que influenciam na seleção podem-se citar: a habilidade técnica para 

fornecer o produto desejado; a capacidade produtiva para fornecer de acordo com a 

especificação e com o menor número possível de defeitos; a confiabilidade (reputação e 

solidez financeira); pós-venda com apoio técnico e garantia; proximidade do fornecedor; e 

ainda o preço total no contexto de ser competitivo, não necessariamente o menor preço. 

Dale at al (1999), cita dez pré-requisitos para seleção e desenvolvimento de 

fornecedores: 

a) o fornecedor entender e ter consciência sobre a filosofia de gestão da empresa; 

b) o fornecedor ter um sistema de gestão estável; 

c) o fornecedor deter tecnologia apropriada e ser capaz de se aprimorar com a 

inovação tecnológica; 

d) o fornecedor deve fornecer exatamente os materiais e acessórios que foram 

requisitados pelo cliente e de acordo com padrões de qualidade preestabelecidos; 

e) o fornecedor ter capacidade de produzir a quantidade especificada; 

f) que não ofereça perigo do fornecedor violar segredos corporativos; 

g) que o preço ser justo e a data de entrega possa ser cumprida, e ainda o fornecedor 

ser de fácil acesso tanto em transporte quanto comunicação; 

h) o fornecedor ser integro em cumpri os termos contratuais; 

i) o fornecedor ter um efetivo sistema de gestão da qualidade e melhoria, tal como a 

ISO 9001; 

j) o fornecedor ter credibilidade e uma boa reputação.  
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Para seleção deve-se levar em consideração o histórico de desempenho (preço, 

qualidade, entrega, comprometimento...), experiência de fornecimento, planos de 

investimento para melhoria, capacidade dos processos, programas para melhoria contínua, 

programas de treinamento para a qualidade, custo do ciclo de vida e qualidade, custo e plano 

de mudança de fornecedor e mais informações relevantes sobre os sistemas de gerenciamento. 

O quadro 4.2 relaciona os fatores usados para seleção de fornecedores e sua 

importância segundo Weber et al. (1991). 

 
Quadro 4.2 – Critérios para seleção de fornecedores. 

Fator Importância 

Qualidade Alta 
Entrega 

Desempenho histórico 
Garantias e salvaguarda 

Capacidade produtiva Considerável 
Preço 

Capacidade técnica 
Posição financeira 

Cumprir procedimentos 
Sistema de comunicação 

Reputação de posição de mercado 
Intenção de fazer negócios 

Gestão e organização Média 
Controle operacional 

Assistência técnica 
Atitude 

Imagem percebida 
Habilidade de embalagem 

Histórico das relações industriais 

Localização geográfica Pouca 

Total de negócios realizados 
Apoio a treinamento 

Colaboração recíproca 
Fonte: Adaptado de Moura, 2009. 

 

4.4.2 Desenvolvimento de fornecedores 

 

O desenvolvimento de fornecedores é a ação de trabalhar em conjunto com o 

fornecedor para adequá-lo à necessidade de fornecimento da empresa compradora, e assim 
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aumentando a sua eficiência e reduzindo os custos desnecessários. Nesse caso, o processo 

envolve técnicas específicas, ferramentas e atividades que a empresa emprega no fornecedor, 

que podem variar de acordo com a especificidade do negócio e a política de suprimentos. 

Tanto para seleção quanto para o desenvolvimento de fornecedores, se faz necessário 

ponderar sobre a criticidade do material ou serviço a ser adquirido, o volume juntamente com 

o valor necessário, e ainda a existência de produtos substitutos (facilidade de troca).   

O desenvolvimento pode ser realizado sobre duas etapas: na entrada de novos 

fornecedores no sistema de gestão ou na melhoria do desempenho dos fornecedores já 

atuantes. E a mesma visa benefícios como: fornecedores parceiros, foco na qualidade, 

confiabilidade de entregas estáveis e repetitivas, níveis baixos de estoque, menor burocracia, 

melhor controle do processo, dependência mutua e junção de objetivos, e ainda a redução de 

custos na cadeia de suprimentos. 

No desenvolvimento de fornecedores deve ser objetivado o controle de custos, uma 

política de preços, aprimoramento tecnológico, compartilhamento de informações e 

experiências, a gestão total da qualidade com zero defeitos, processo de certificação posterior, 

organização do trabalho, ganho logístico e melhoria do ambiente produtivo. 

Duas das mais importantes funções de um programa de desenvolvimento de 

fornecedores são fornecer informações sobre os produtos, o crescimento esperado, demandas, 

programas internos, entre outros; e fornecer treinamentos na aplicação de ferramentas da 

qualidade e fabricação enxuta. Fornecedores precisam se tornar extensões de seus clientes, 

uma vez que a falta de comunicação é um dos maiores desperdícios com uma cadeia de 

suprimentos enxuta. Os fornecedores com mais informações sobre toda a cadeia de 

suprimento, e com um incentivo ao desenvolvimento de uma fabricação enxuta, resulta em 

empresas mais rentáveis e proporciona uma melhor qualidade com um produto de baixo custo 

e com um prazo otimizado. 

Handfield (2006), apresenta duas abordagens inclusivas para desenvolvimento de 

fornecedores: a abordagem de produto que foca diretamente a melhoria do material ou serviço 

e a de processo que a realiza de forma indireta focando na comunicação entre a empresa 

cliente e o fornecedor. A abordagem do produto se divide em gerenciamento da base e 

desenvolvimento de fornecedores, ambas as fases implicam na conscientização de 

fornecedores, redução de custo, compartilhamento de informações pertinentes e 

monitoramento. Já a de processo se divide em aperfeiçoamento da base e da relação com 

fornecedores, visando assim programas de certificação, melhoria contínua, sistemas de trocas 
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de informações e estreitamento da relação entre as partes. O Quadro 4.3 organiza as formas 

de desenvolvimento de fornecedores. 

 
Quadro 4.3– Abordagens para o desenvolvimento de fornecedores 

Abordagem do produto Abordagem do processo 
Gerenciamento da base de fornecedores Aperfeiçoamento da base de fornecedores 
� Conscientização do fornecedor 

� Redução da base de fornecedores 

� Programas de redução de custo 

� Programas de sugestão dos fornecedores 

� Compartilhamento de informação sobre 

desenvolvimento de novo produto 

� Compartilhamento de tecnologia 

� Banco de dados de qualificação 

� Programas de qualidade assegurada 

� Conselho de fornecedores 

� ISO 9000 

� Desenvolvimento de sistema de 

informação 

� Sistemas de planejamento e troca de 

informações eletronicamente 

Desenvolvimento de fornecedores Aperfeiçoamento comprador-fornecedor 
� Equipe de desenvolvimento de novos 

produtos 

� Compartilhamento de previsões com 

fornecedores 

� Equipe de análise de valor 

� Projetos de redução de custo 

� Desenvolvimento completo da 

capacidade do fornecedor 

� Co-localização 

� Alinhamento comprador-fornecedor 

� Mapeamento de processo 

� Grupo de trabalho da engenharia da 

qualidade 

� Compartilhamento de custos 

� Treinamento de fornecedores 

� Certificação de fornecedores 

� Melhoria contínua em fornecedores 

� Esforços para aprimoramento em 

conjunto 

Fonte: Adaptado de Handfield, 2006. 

 
Como visto anteriormente, o processo de desenvolvimento deve ter também cunho 

estratégico em se tratando de desenvolver um produto, característica ou competência no 

fornecedor. A mesma visa à melhoria da qualidade do produto ou serviço e por isso deve 

seguir uma metodologia para tal. Segundo Handfield (2006), é necessário identificar 

fornecedores e materiais críticos por meio de técnicas e ferramentas da qualidade, e formar 

equipe multifuncional para informar e realizar a gestão de fornecedores.  

A gestão deve contar com a identificação de pontos críticos e oportunidade de 

melhorias em materiais e serviços. Outro fator é o estabelecimento de acordos e parcerias, na 
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só em preço, mas sim em desempenho e gestão, provendo recursos em conjunto e motivando 

a melhoria continua. Para casos de efetivo desempenho reconhecer e premiar. As etapas são 

esquematizadas na Figura 4.5.  

 
Figura 4.5 – Etapas de desenvolvimento da base de fornecedores 

 
Fonte: Adaptado de Handfield, 2006. 
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O desenvolvimento de fornecedores é uma atividade essencial para o alcance do grau 

adequado de qualidade, para isso se mostra necessário a criação de marcos para cada série de 

etapas de desenvolvimento.  

Handfield (2006), enunciou as fases a serem seguidas desde a identificação da 

necessidade até a integração do fornecedor a cadeia de fornecedores da empresa e as metas a 

serem alcançadas, conforme Figura 4.6.  

 
Figura 4.6 – Metas de desenvolvimento de fornecedores 

 
Fonte: Adaptado de Handfield, 2006. 

 
A condição de ter fornecedores capazes e cumprindo os requisitos são vista como as 

primeiras metas do desenvolvimento uma vez que é essencial para o suprimento de uma 

empresa.  

Já a confiança nos fornecedores em conjunto com a melhoria contínua é uma fase a 

ser alcançada com o relacionamento com fornecedores e ao longo do processo. Por final uma 

cadeia de fornecedores alinhada é tida com o monitoramento efetivo, inclusive dos sub-

fornecedores, e a integração do fornecedor ao processo produtivo. 
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4.4.3 Avaliação de fornecedores 

 

Quando a empresa está prestes a contratar um novo fornecedor é comum a prática, 

principalmente nas concessionárias de distribuição, de se realizar uma inspeção na estrutura 

fabril do fornecedor para verificar se os processos estão em conformidade com o sistema de 

gestão requerido pela empresa, seja ISO 9001 ou requisitos próprios de gestão da qualidade. 

Avaliação é então a atividade que identifica o potencial do fornecedor no que se refere 

a sua capacidade tecnico-industrial para fornecer o material necessário à instalação, 

manutenção, expansão e operação das empresas. Ações dessa finalidade devem ser voltadas 

para a verificação da adequabilidade das instalações industriais, meios de produção, recursos 

tecnológicos e humanos, organização industrial e controle da qualidade para produção de um 

material conforme. 

A avaliação é um pré-requisito essencial, que estabelece as condições técnicas 

mínimas para qualificação do fornecedor e verifica a adequação dos processos e ainda a 

efetividade dos mesmos. Ela pode ser realizada de três formas:  

- Verificação do sistema ou estrutura do fornecedor, onde são vistas as básicas 

condições para fornecimento como espaço, recursos, fornecedores, numero e tipos 

colaboradores. Em geral é usado inicialmente na seleção de fornecedores, visto que pode ser 

preenchido um formulário e apresentado para a empresa cliente. 

- Verificação fabril ou de produção, onde enfatiza o processo produtivo, os 

colaboradores e as máquinas relacionados à produção. Verifica-se o desempenho dos 

processos, estabelecimento de metas, padrões, controles, análises criticas e implementação de 

melhorias. 

- Verificação do produto, onde se verifica o aspecto visual e as medidas principais do 

produto que o fornecedor deseja fornecer. 

Atualmente tem-se praticado a avaliação segundo critérios da qualidade, meio 

ambiente, saúde e segurança, sustentabilidade, responsabilidade social e outros que possuem 

base normativa (como por exemplo gestão de risco e energia).  

De acordo com Bossert (2004), os sistemas de avaliação de fornecedores devem ater 

aos princípios básicos e deixar os detalhes e pontos específicos aos fornecedores.  

Segundo Bossert (2004), uma boa prática é considerar o programa de avaliação de 

fornecedores como uma extensão do programa do sistema de gestão da qualidade da empresa 

cliente, assim são se terá exigências muito grandes e nem muito pequenas, mas sim a 
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adequada ao processo como um todo. Não devendo se esquecer que o aumento dos requisitos 

significa o aumento do filtro de fornecedores, podendo assim se tornar uma grande barreira 

para a entrada de novos fornecedores ainda em desenvolvimento.  

O pensamento deve ser em ter os requisitos mínimos para a qualidade para que o 

fornecedor melhore ao ter o retorno sobre a avaliação e a melhora ao longo do processo de 

desenvolvimento. 

Deve ser lembrado que a avaliação é uma verificação sistemática de evidências sobre 

parâmetros selecionados no programa da qualidade que chega numa decisão baseada nessas 

evidencias coletadas. A mesma possui a sistemática de selecionar e definir os parâmetros a 

serem avaliados; desenvolver e aplicar a forma de medição desses parâmetros; e ainda 

traduzir em valores as evidências obtidas a fim de obter uma boa base para decisão. 

A avaliação é também uma ferramenta de prevenção de defeitos, a qual não está 

relacionada a não ocorrência, mas sim em atividade para promover a fabricação do produto 

ou fornecimento do serviço corretamente na sua primeira vez.  

O formato de avaliação pode variar por empresa, mas em geral é realizada por meio de 

auditorias no fornecedor baseadas num formulário com os requisitos principais para uma 

gestão da qualidade. As mesmas podem variar de subjetivas, onde fica a critério da 

experiência e visão do avaliador, a objetivas, onde a evidência real é contabilizada.  

Todas as informações pertinentes devem ser recolhidas antes e depois analisadas, e a 

visita deve seguir um escopo com áreas a serem visitadas e uma previsão de tempo. Ainda é 

de bom grado pré-agendar uma reunião para explicar o processo ao fornecedor com a 

finalidade de sanar qualquer dúvida antes de executar a avaliação. Em geral a avaliação 

aborda os seguintes aspectos: 

a. controle da gestão da qualidade; 

b. controle da documentação; 

c. controle da cadeia de suprimentos (principalmente aquisição e logística); 

d. controle do material; 

e. controle da produção; 

f. controle da conformidade; 

g. controle dos instrumentos de medição; 

h. uso das informações e do retorno do cliente. 

Segundo Bossert (2004), as boas práticas informam que ao final do processo, o 

fornecedor deve ser comunicado oralmente sobre o resultado e ainda receber um relatório 
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com comentários e pontos a melhorar com as deficiências encontradas. A avaliação deve ser 

proveitosa a ambas as partes. 

 

4.4.4 Certificação de fornecedores 

 

A certificação é o reconhecimento formal da expertise e competência do fornecedor 

em produzir materiais ou prestar serviços de qualidade requeridos pela cadeia de suprimentos 

do cliente e definidos em termos de padrões ou normas institucionais ou setoriais. O 

fornecedor certificado é o que alcançou todos os critérios de seleção para qualidade, entrega e 

custo (preço justo). Nesse momento é oferecido a oportunidade de elevar o seu 

relacionamento como fornecedor devido ao grau de confiança criado no cliente e pelo estágio 

de relacionamento.. 

A certificação é realizada por meio de auditorias nas instalações do fornecedor, e que 

após todo um processo normatizado e sistemalizado é fornecido um certificado ao mesmo 

atestando a qualidade de seus produtos e serviços. É também conhecida como cerificação de 

segunda parte. 

O nível do fornecedor depende do amadurecimento desse fornecedor em relação ao 

seu fornecimento, iniciando na fase inocente sem saber da causa da baixa qualidade (sem 

estar apto para a certificação); depois as fases de problemas da qualidade, melhoria da 

qualidade e  controle; indo até a excelência onde é trabalhado o nível de zero defeitos e com 

isso é conquistada a habilitação para uma certificação 

Segundo Marinho e Amato (1997), a certificação é a única forma de conseguir que 

os fornecedores trabalhem no sistema de pronta entrega (just-in-time), no qual o material 

fornecido é entrege ao cliente apenas no momento do seu uso, indo direto para a produção ou 

processo; reduzindo assim os custos por parte da empresa cliente com inspeções e testes de 

recebimento. 

Com a certificação é possível trabalhar com o just-in-time ou ship-to-stock de forma 

ambas as partes ganhem com esse processo. É ainda um alto influenciador de melhorias uma 

vez que é considerada uma premiação para um grupo de fornecedores.  

Outro frator importante é a validade da certificação e periodicidade de renovação, 

que devem coindizer com o esperado de qualidade pela empresa cliente. Em muitas empresas 

é difundido esse conceito como qualidade assegurada, que é um passo a mais na confiança 

com o fornecedor. Por isso deve seguir uma metodologia a ter um critério normativo.  
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O quadro 4.4 apresenta as etapas até a certificação e os critérios para tal classificados 

em níveis. 

 
Quadro 4.4 - Critérios para certificação de fornecedores 

Níveis Traços gerenciais 
Gestao da 

qualidade 
Status da empresa 

Níveis de 

certificaçã

o  

Inocência 
Falta de 

entendimento 

Nenhum inspetor 

presente 

Desconhecimento 

do que causa a baixa 

qualidade 
Rejeitado 

Consciência 

Vê os valores da 

mudança, mas sem 

comprometimento 

Sintomas tratados, 

não as causas 

Constantes 

problemas de 

qualidade presentes 

Entendimento 
Disposto a mudar, 

apoiar e aprender 

Gerência envolve-

se na prevenção 

Comprometimento 

com a melhoria 

contínua 

Aprovado: 

necessita de 

monitorar 

Competência 
Gerência é 

participativa 

Qualidade 

efetivamente 

controla o processo 

Mudança para 

prevenção de 

defeitos 

Qualificado 

Excelência 

Gerenciamento é 

parte do grupo de 

melhorias 

Zero defeito é o 

único método 

aceitável 

Certificação é um 

meio de sobreviver 
Certificado 

Fonte: Ching, 2001. 
 

 Assim sendo, a certificação de fornecedores atesta a conformidade de fornecimento 

de produtos ou prestação de serviços de fornecedores em relação a requisitos normativos 

exigidos pela empresa cliente. E com isso agrega valor ao processo de suprimentos com a 

redução de custos de processos (aquisição, qualidade, logística, engenharia, planejamento...), 

diminuição de problemas com a qualidade dos produtos fornecidos, melhor comunicação com 

fornecedores, e ainda rapidez no atendimento e abastecimento do estoque (evita alto valor no 

estoque). 

Bossert (2004) estabelece passos a serem dados para uma efetiva certificação que 

podem ser resumidos em: 

a) especificar e documentar o processo de certificação; 
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b) selecionar os fornecedores para participar; 

c) estabelecer cooperação mútua para a melhoria; 

d) realizar a validação inicial dos sistemas da qualidade; 

e) determinar os fornecedores aprovados; 

f) determinar fornecedores preferenciais; 

g) revisão dos processos; 

h) certificar fornecedores; 

i) identificar e reconhecer fornecedores; 

j) manter e sustentar a certificação. 

 A certificação não possui o intuito de desenvolver ou auxiliar o fornecedor, a mesma 

funciona como um atestado de uma condição vista num período de tempo. Para que seja 

concedida a certificação o fornecedor já deverá ter condições para tal, logo a importância do 

processo de escolha.  

Assim deve ser visto todo o histórico de entregas e avaliações feitas, e ainda opinião 

de demais setores internos. Outra forma de selecionar é certificar os fornecedores trabalhados 

na etapa de desenvolvimento. Essa condição pode ser vista como incentivo e premiação pelo 

desempenho obtido. 

 

4.4.5 Homologação - Inspeção e acompanhamento de desempenho do protótipo 

 

O processo de homologação envolve a inspeção inicial e o acompanhamento de 

desempenho do protótipo. A inspeção realiza ensaios de tipo, rotina e eventualmente ensaios 

especiais a fim de comprovar que o material atende as especificações e que possui os 

requisitos técnicos para ser colocado em operação. 

A homologação está para o material assim como a avaliação está para o fornecedor, 

ou seja, a mesma é mais uma ferramenta para alinhar a especificação com o fornecedor e para 

agir preventivamente na qualidade. Para produto, se faz necessário a realização de ensaios de 

tipo, que são os ensaios relacionados ao protótipo e com isso são mais abrangentes que os 

ensaios normais de recebimento. Para isso em geral se escolhe uma norma (nacional ou 

internacional), ou um procedimento interno da empresa cliente em comum acordo com o 

fornecedor. 

Outro ponto é o levantamento das características do material em relação ao 

especificado pela empresa, principalmente quando se trata de materiais não normalizados. É 
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verificar todas as possíveis divergências e sanar todas as dúvidas em relação ao fornecimento 

como ensaios e verificações a serem realizadas, tipos de embalagens, transporte, manuseio, 

entre outros. 

Quando for técnica e economicamente viável, o material deverá passar por uma fase 

de acompanhamento para avaliar seu desempenho em operação, também chamado de teste em 

campo. 

Todo o processo deverá ser documentado a fim de servir como base para consultas 

futuras e como histórico de todo o processo. 

 

4.5 Controle da qualidade de fornecedores 

 

O controle da qualidade pode ser visto como um conjunto de técnicas que visam 

verificar a adequação dos fornecimentos (insumos comprados), em relação ao pretendido, ou 

seja, são técnicas relacionadas verificação e mensuração dos produtos adquiridos. Fazem 

parte dessas técnicas o acompanhamento da produção (auditorias, controle estatístico do 

processo e demais verificações), a inspeção de conformidade ou recebimento (análises, 

ensaios, testes e verificações), análises de desempenho e as inspeções de avarias, sendo as 

duas últimas relacionadas com a efetiva aplicação do produto. 

Bossert (2004) cita que controle de qualidade de fornecedores é “o esforço aplicado 

para garantir que o produto final ou serviço cumpre os seus requisitos pretendidos e atinge a 

satisfação do consumidor”. Ishikawa ET AL (1985) citado por Villarinho (1999), Campos 

(1992) e Slongo (1992), elaborou dez princípios do controle da qualidade que devem guiar os 

relacionamentos entre clientes e fornecedores. Para isso, ambas as partes devem desenvolver 

o espírito de cooperação, a confiança mútua e a sustentabilidade. Com este foco, ambos 

devem praticar os seguintes princípios:  

"1. Fornecedor e cliente são totalmente responsáveis pela aplicação do controle da 

qualidade, com entendimento e cooperação entre seus respectivos sistemas de 

controle da qualidade;  

2. Devem ser mutuamente independentes e promover a independência do outro; 

3. O cliente é responsável por entregar informações e exigências claras e adequadas 

de tal maneira que o fornecedor saiba, precisamente, o que deve produzir e oferecer; 

4. Fornecedor e cliente, antes de entrar nas negociações, devem fazer um contrato 

racional com relação à qualidade, quantidade, preço, termos de entrega e condições 

de pagamento; 
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5. O fornecedor é responsável pela garantia da qualidade que dará ao cliente a 

necessária satisfação; fornecedor e cliente devem decidir, com antecedência, sobre o 

método de avaliação de vários itens que seja admitido como satisfatório para ambas 

as partes; 

6. Ambos devem estabelecer no contrato os sistemas e procedimentos através dos 

quais podem atingir acordo amigável de disputas, sempre que qualquer problema 

ocorrer; 

7. Ambos, levando em consideração a posição do outro, devem trocar informações 

necessárias à melhor condução do controle da qualidade; 

8. Ambos devem sempre conduzir de maneira eficaz as atividades de controle dos 

negócios, tais como pedidos, planejamento de produção e estoque, trabalho 

administrativo e sistemas, de tal sorte que o relacionamento deles seja mantido 

numa base amigável e satisfatória; 

9. Ambos, quando estiverem tratando de seus negócios, devem sempre levar em 

conta o interesse do consumidor final." 

A idéia de cooperação e colaboração abordada por Ishikawa junto com os 

fundamentos da gestão da qualidade total promove a ascensão da parceria com fornecedores e 

com isso a decadência da abordagem de disputa pelo poder que ainda é comum entre cliente e 

fornecedor. Villarinho (1999) cita que: “Desta forma, aumenta-se a competitividade e 

integração da cadeia produtiva, contribuindo na busca da satisfação dos consumidores finais, 

e no crescimento de todas as empresas integradas à cadeia.” 

 

4.5.1 Acompanhamento da produção 

 

O acompanhamento da produção é uma modalidade de inspeção proativa e preventiva, 

e pode ser usada para detectar em sua etapa inicial processos produzindo materiais não 

conformes. Esta deve ser realizada após considerar características técnicas do produto, sua 

relevância e importância de suprimento e seu custo de operação. Por características técnicas 

envolve a complexidade de produção e a necessidade de verificar especificidades antes do 

material estar pronto para inspeção ou uso, em geral para assegurar itens importantes ou pela 

pouca no fornecedor. Assim sendo, é recomendada principalmente nos seguintes casos: 

a) primeiros fornecimentos e em fornecedores relativamente novos no mercado; 

b) processo que tenha pouco ou nenhuma automatização; 

c) represente custo e/ou risco elevado para o sistema onde for utilizado; 

d) necessite de verificação da qualidade dos componentes nas diversas etapas de 

fabricação. 
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A sistemática de inspeção é de caráter global, envolvendo todas as etapas de 

fabricação, tais como: ensaios de matérias primas e componentes; ensaios intermediários e 

finais; verificação de embalagens, tudo de acordo com o plano de inspeção e testes a ser 

acordado entre as partes. 

Para início, o fornecedor deverá informar o cronograma de fabricação e o plano de 

inspeção e testes para aprovação contendo as inspeções e ensaios a serem realizados para os 

principais componentes, destacando aqueles que necessariamente necessitem de 

acompanhamento do cliente; e ainda normas, métodos de inspeção e ensaios empregados. O 

fornecedor deverá indicar as áreas e pessoas responsáveis pelos assuntos específicos dentro 

do fornecimento. 

Outra forma de verificar a produção é através do diligenciamento, que é a atividade 

executada em fábrica que acompanha o desenvolvimento do projeto, aprovisionamento das 

matérias-primas e a fabricação, visando a manutenção dos prazos e condições contratuais.  

Para o diligenciamento são necessários os seguintes dados: cronograma de fabricação; 

documento de compra; relação de subfornecedores; lista de documentos técnicos sujeitos a 

aprovação pelo comprador e dados técnicos. Segundo CODI (1990), os seguintes itens são 

analisados: 

a) andamento do projeto, desenhos aprovados, memória de cálculos e 

documentos relativos ao controle da qualidade; 

b) estoque de matérias-prima; 

c) relação dos principais sub-fornecedores e situação de fornecimento; 

d) programação da produção; 

e) embalagem, identificação e expedição; 

f) novos prazos previstos, no caso de não cumprimento dos originais; 

g) prováveis causas de atrasos no cumprimento do cronograma; 

h) e as medidas preventivas e corretivas necessárias. 

 

4.5.2 Inspeção de recebimento 

 

Segundo Inmetro, o objetivo principal da inspeção é redução do risco da empresa 

compradora quando da utilização do material. É realizada pela observação e julgamento, com 

base em medições, ensaios ou comparações; e sendo muito utilizada para a avaliação de 

serviços após seu término. Possui foco na segurança e sua manutenção e desempenho 
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operacional ao longo da vida útil do produto. A mesma representa as condições do produto 

após seu término de produção. 

A inspeção de recebimento, executada após término de fabricação do material pode ser 

classificada em função do local onde é realizada como interna, quando for realizada das 

instalações ou laboratórios da empresa compradora (segunda parte); ou rxterna, quando 

realizada nas dependências do fornecedor ou nos laboratórios de terceira parte. Como 

critérios para definição do modo de inspeção (interna ou externa) podem ser: 

a) tipos de ensaios exigidos por normas e/ou especificação técnica; 

b) logística; 

c) nível de confiança no fornecedor; 

d) criticidade do material; 

e) custo do material; 

f) custo da inspeção na fábrica; 

g) disponibilidade de mão de obra e tempo; 

h) nível de saúde, segurança e meio ambiente envolvidos; 

i) e custo de investimento de implantação e/ou custos de operação do laboratório 

próprio. 

Em geral a inspeção interna se aplica ao material de pequeno porte, de fabricação 

controlada (serializada), de reposição do estoque ou que requeira apenas inspeção visual e 

dimensional. Esta representa a última oportunidade de garantir a conformidade do produto em 

relação ao especificado antes da aplicação no campo. 

Já a inspeção externa se aplica mais ao material de grande porte e/ou aquele que exige 

laboratório com maiores recursos, onde os custos viabilizam esse modo de inspeção ou ainda 

materiais complexos com muitos pontos a serem inspecionados. Esta representa a última 

oportunidade antes do embarque para verificar a conformidade do produto em relação ao 

especificado inicialmente. 

Como opção, também  podem ser celebrados convênios para utilização de laboratórios 

de universidades, centros de pesquisa regionais, laboratórios de outras concessionárias e em 

casos especiais no Inmetro para a realização de ensaios. 

Em geral nas concessionárias de distribuição existe um setor responsável pelo controle 

de qualidade dos materiais adquiridos. A estrutura e a organização dentro da empresa podem 

variar, porém em grande parte é ligada diretamente à área responsável pela aquisição e 

estocagem de materiais, ou seja, a cadeia de suprimentos. Quanto a metodologia de inspeção, 
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essa também pode variar dependendo do entendimento da alta administração em relação ao 

risco de fornecimento no mercado e ao porte do setor em atender aos requisitos da empresa. 

A inspeção pode se basear numa especificação, num procedimento numa norma 

interna do comprador, em procedimento aprovado do fornecedor, em normas nacionais e 

internacionais, ou ainda em outros documentos acordados entre comprador e fornecedor. A 

mesma pode ser realizada em todos os materiais ou de acordo com um plano de amostragem 

dependendo do nível de importância e complexidade do material.  

Uma técnica também utilizada é o uso de uma metodologia de inspecionar de acordo 

com uma periodicidade, pulando assim alguns lotes recebidos. Essa técnica é chamada de 

skip-lote e a mesma possui larga utilização nas inspeções de recebimento. A mesma começou 

a ser utilizada após o uso da amostragem e com amadurecimento de alguns fornecedores. 

Antigamente as empresas trabalhavam com o conceito de ter bastante quantidade de materiais 

no estoque, porém atualmente se trabalha com o estoque mínimo necessário para a utilização 

do material; assim, a frequência de lotes entregues se tornou maior porém com menor 

quantidade me material. A partir desse momento se tornou muito difícil inspecionar todo lote 

de materiais recebidos. Cabe ressaltar que essa técnica aumenta o risco de suprimentos, 

aumentando assim as chances de se ter materiais não conformes, principalmente nos lotes não 

inspecionados e com a produção não acompanhada. O uso ou não da técnica fica de encargo 

pelo setor de gestão de fornecedores de acordo com a sua estrutura e a política da empresa 

compradora. 

Em geral, ao final da execução da inspeção são emitidos os relatórios de inspeção, que 

são os documentos que descrevem ordenadamente as ocorrências registradas pelo inspetor 

quando da execução as atividades da inspeção – que em geral fica a cargo do fornecedor; e a 

ordem de serviço, que é o documento inicial no qual o inspetor se baseia para sua análise e 

possui o resultado final do processo.  

O material deve ser identificado como em inspeção, aprovado ou rejeitado; tendo uma 

área reservada própria para isso. É aconselhado o uso de cores para fácil visualização e 

etiquetas nos produtos inspecionados no fornecedor. 

As rejeições devem ser tratadas diretamente com o fabricante e no menor tempo 

possível. Este deve ser comunicado formalmente sobre o motivo da rejeição e cobrado pela 

normalização do material e ação corretiva. Nessa parte, cada empresa pode solicitar a 

aplicação de diversas ferramentas como 8D (oito disciplinas de resolução de problemas), 
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diagrama de causa e efeito, 5W2H (perguntas chave), seis sigma, PDCA (Plan, Do, Check e 

Act), FMEA (Failure Model and Effect Analysis), análise de custo, entre outras. 

Os dados e históricos devem se armazenados e tratados estatisticamente para 

acompanhamento do desempenho do fornecedor e garantia da qualidade. O final desta etapa 

fornece dados para a efetiva manutenção do monitoramento de fornecedores e é com base 

nesses resultados que se trabalha o desenvolvimento, premiação e punição de fornecedores. 

Para isso, a comunicação nesses casos deve ser a mais transparente possível para que não se 

cometam equívocos. 

A vantagem da inspeção de recebimento é a possibilidade de verificação das 

condições do produto e de poder agir para que certas não conformidades não voltem a 

ocorrer, normalizando assim o processo do fornecedor. Essa é uma das principais fontes de 

evidências para monitoramento de fornecedores 

Uma desvantagem da inspeção de recebimento é a reatividade da mesma, uma vez que 

apenas cabe a segregação dos produtos conformes dos não conformes. Quando se precisa do 

material para pronta utilização essa técnica deixa a desejar por muitas vezes não haver tempo 

hábil para retrabalho ou correção. Com isso a empresa compradora perde junto com o 

fornecedor que não abasteceu o seu cliente conforme a necessidade. Por isso a inspeção é 

classificada como uma técnica de controle, e com isso não isenta as ações de planejamento da 

qualidade. 

 

4.5.3 Inspeção de material danificado 

 

É a vistoria de material danificado no transporte, no almoxarifado ou em operação. É 

parte integrante do controle da qualidade uma vez que pode indicar o desempenho do material 

de determinado fornecedor.  

Como por exemplo, ao ocorrerem muitos acionamentos de garantia de determinado 

fornecedor em relação a um concorrente, provavelmente a qualidade do material está em 

desacordo com a operação no campo. Cabe ressaltar que deverá ser elaborado um laudo de 

vistoria para que sejam identificadas as causas e a possibilidade de não conformidade do 

material a sua aplicação. 

O laudo de vistoria é um documento com uma descrição ordenada e fundamentada, na 

qual os inspetores expõem as observações e análises que fizeram sobre o material avariado. 

Segundo CODI (1990), o laudo deverá contemplar, no mínimo, as seguintes informações: 
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a) número, data e período de vistoria do laudo; 

b) referência e data do perdido de compra; 

c) identificação do material (nome, fornecedor, série; desenho e código do 

material); 

d) identificação do local da vistoria; 

e) circunstância do acidente e situação encontrada; 

f) testes realizados com respectivos resultados; 

g) conclusão do laudo, definindo se existe perda parcial ou total, recomendando 

as providências a serem tomadas, ou eventualmente recomendar a realização 

de ensaios adicionais. 

 

4.5.4 Análises de desempenho 

 

O acompanhamento de desempenho de materiais visa a análise e investigação do 

desempenho do produto em relação a sua utilização. É uma operação que além de receber 

retorno do campo, analisa criteriosamente características dos materiais adquiridos com o 

intuito de verificar um material e comparar com o desempenho esperado ou compará-lo com 

materiais de outros fornecedores. 

Esse exame visa o acompanhamento prolongado da competência do produto em 

servir ao que foi projetado. É uma poderosa ferramenta para aprimoramento de processos e 

produtos. 

Poderá ser realizada em laboratórios próprios do comprador ou de terceira parte. 

Podendo compartilhar de estruturas laboratoriais entre concessionárias. Inicialmente devem 

ser escolhidos materiais de acordo com a estrutura e criticidade dos mesmos e realizar ensaios 

e verificações a fim de captar o desempenho em sua utilização.  

Após um estudo, formar laudos sobre condições de cada material e fornecedor e 

inserir essas informações ao controle da qualidade para que seja contabilizado na nota e com 

isso na decisão de compra. 

 

4.6 Monitoramento do desempenho de fornecedores 

 

Bossert (2004) indica que o fornecedor é responsável por garantir a melhoria 

contínua da qualidade de seus produtos, processos, fornecedores, peças e serviços que são 
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adquiridos e com isso estabelecer e manter procedimentos relacionados a essa 

responsabilidade. Logo, a relação com os fornecedores, principalmente em relação a 

qualidade de seus materiais e serviços, deve ser cultivada, avaliada e reavaliada 

continuamente entre os membros da cadeia de suprimento. 

 O monitoramento do desempenho dos fornecedores visa a ser um meio de prover 

informações e evidências que comprovem e verifiquem continuamente o desempenho do 

fornecimento dos produtos. Através da coleta planejada de dados e de sua posterior análise, o 

monitoramento pode ser executado e se tornar uma importante ferramenta para a melhoria da 

qualidade dos materiais e serviços adquiridos. 

Bossert (2004) relaciona os itens a serem seguidos para o bom monitoramento: 

a) ter um sistema de informação; 

b) ter uma métrica para o desempenho; 

c) monitorar o desempenho; 

d) reconhecer os méritos dos fornecedores; 

e) planejar atividades de controle; 

f) e continuar a coletar dados. 

 Para tal função é necessário a sistematização de uma metodologia para coletar e 

analisar os dados provenientes do cadastro, avaliação, auditoria, inspeção, reclamações, 

avarias, não conformidades, descumprimento de acordos e prazos, entre outros para que as 

traduza em um índice de desempenho de acordo com o grau de importância para a qualidade 

de cada informação. 

 

4.6.1 Indicadores de desempenho de fornecedores 

 

O desempenho do fornecedor é determinado durante as visitas nas suas instalações 

(auditorias, avaliações, inspeção...) e pelas inferências estatísticas vindas do produto recebido. 

A freqüência e os tipos de indicadores variam de acordo com cada nível de qualidade adotado 

pelas empresas clientes. Em geral, fornecedores com problemas de qualidade ou com alto 

índice de defeitos são marcados para um monitoramento mais frequente e posterior atuação. 

Quanto ao tipo de indicadores, estes podem ser divididos em quatro partes: 

qualidade, preço, tempo e entrega e serviço. Algumas literaturas também indicam como 

indicadores o cadastro correto, a avaliação financeira e a nota fiscal correta como índices para 



 
 
 
 

92

monitoramento e premiação, porém para esse trabalho a visão é que os itens citados são 

apenas requisitos, devendo ser obrigação do fornecedor cumpri-los.  

Como forma de enumerar os índices, a qualidade  se relaciona às ações executadas 

pelo setor de gestão da qualidade de fornecedores como inspeção, avaliação, acionamento de 

garantia, reincidência de problemas, erros na documentação, levantamento de custos, defeitos 

e o desempenho ao longo de sua vida útil. Estes podem ser mensurados em alguns casos pelo 

valor, quantidade ou prazo de resposta. Já o preço diz respeito ao nível histórico do preço e 

sua comparação com os concorrentes, e ainda a sua eficiência na gestão de custos.  

Quanto ao tempo, pode ser considerado o tempo de ciclo de entrega (Delivery Cycle 

Time), que é contabilizado com o início da produção e tem seu término com o material pronto 

para a entrega, esse indicador analisa a capacidade do fornecedor. Quanto a entrega e serviço 

temos a entrega no tempo acordado, em quantidade acordada e com a empresa compradora 

satisfeita com todo o processo.. O Quadro 4.4 expõe os indicadores citados. 

 

Quadro 4.5 – Indicadores para fornecedores 

Tipo Indicador  
Qualidade Quantidade de defeitos por entrega 

Quantidade de ressalvas/desvios aceitados 
Reincidência de problemas 

Custo da má qualidade 

Avaliação técnica/Auditoria 

Avarias 

Número, custo e prazo de acionamento de garantia 

Desempenho no campo 
Erro de documentação 

Prazo de normalização 

Preço Redução de preço do produto 

Gestão de custo 

Preço atual versus mercado 

Tempo Tempo de ciclo de entrega 

Entrega e serviço Entrega no tempo certo pelo fornecedor (On time) 

Entregas completas (In full) 

Satisfação do cliente (Compras, logística ou usuário final) 
Fonte: O autor 

 
 Cada indicador representa um peso que ao totalizar compõe a nota final do 

fornecedor. Nesse quesito também cada empresa irá adotar o indicador e o peso de acordo 



 
 
 
 

93

com a sua expertise no assunto e com a sua politica de suprimentos. No geral, as fórmulas 

para cálculo são similares e se complementam.  

 O ideal é que se possa criar indicadores fidedignos e que tenham seus valores 

atualizados de forma automática. Outro fator é a divisão de indicadores para outros setores 

sem necessariamente ser da gestão de fornecedores, como por exemplo o preço com a área de 

aquisição, satisfação do cliente com o usuário e embalagem e transporte com a logística. 

Assim tem-se uma nota mais integradora e real aos fatos. A embalagem por exemplo é vista 

na inspeção de recebimento, porém o próprio operador logístico ao receber o material poderá 

avaliar o fornecimento, auxiliando assim a manter o monitoramento e a eficácia da gestão. 

Cabe ressaltar que essa decisão também implica na verificação e manutenção das informações 

passadas por outros setores.  

 A finalidade dos indicadores é mostrar o quão adequado é o fornecedor aos 

fornecimento de materiais e serviços para a empresa compradora. Sendo assim, esses 

indicadores visam traduzir o desempenho em relação as necessidades atuais de parceria e 

fornecimento e com isso ter uma visão mais integral e holística do fornecedor, conforme 

ilustrado na figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Monitoramento integral de fornecedores 

 

Fonte: O autor 
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4.6.2 Indicador de desempenho de gestão da qualidade 

 

Assim como é necessário indicar o desempenho dos fornecedores, também é 

fundamental analisar e indicar o desempenho do sistema de gestão da qualidade de 

fornecedores com a finalidade de verificar o quão efetivo é o mesmo em sua forma de gestão. 

Essa efetividade tem tamanha importância uma vez que a mesma é responsável por 

garantir o suprimento adequado a atividade fim das empresas, que no caso desse trabalho é a 

distribuição de energia elétrica e seus serviços. Sendo assim, se o desempenho da gestão foi 

abaixo do esperado, isso pode se traduzir na entrada de fornecedores sem qualidade e 

produtos com alta probabilidade de falhas ou não conformidade ou serviços inadequados e 

ineficientes. Para que se tenham indicadores fidedignos a realidade é necessário se utilizar 

dos indicadores de gestão da qualidade de fornecedores, explicitado anteriormente no Quadro 

4.4. Os mais pertinentes seriam: 

a) nível de reincidência de problemas; 

b) número de materiais inspecionados; 

c) número de rejeições; 

d) número de fornecedores avaliados ou auditados; 

e) número de certificações; 

f) número e tempo de homologações; 

g) média global de desempenho de fornecedores; 

h) nível de desenvolvimento de fornecedores; 

i) relação entre ações de prevenção e correção; 

j) valor de materiais inspecionados (aprovados e rejeitados); 

k) tempo em médio de inspeções de recebimento (no local e no fornecedor). 

Em se tratando de um setor na empresa, também é necessária a análise de custos. Os 

custos com a inspeção devem ser constantemente avaliados e comparados com os custos dos 

materiais adquiridos, de forma que se possa utilizar essa relação com um indicativo 

permanente. 

Os custos da inspeção, comparados com o valor do material, normalmente, é bastante 

reduzido, variando de acordo com o preço unitário, quantidade, extensão do programa de 

ensaios, localização geográfica do fornecedor e diversidade dos principais subfornecedores. 

Normalmente os custos são divididos em diretos e indiretos. Os custos indiretos 

englobam os encargos sociais do inspetor; rateio dos salários dos empregados, não inspetores, 
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no setor de inspeção; meios de comunicação; salas e móveis com infra-estrutura; e ainda 

custos de treinamento. Já os custos diretos englobam o salário do inspetor; número de horas 

gastas separadas em preparação da inspeção, execução da inspeção e preparação de relatórios 

complementares;  custo do material (aprovado ou rejeitado); despesas de transporte; e ainda 

custos com diárias. 

Demais dados devem ser levantados individualmente como: nome do fornecedor; data 

e hora de partida e retorno; local de inspeção, número do documento de compra; tipo do 

material; tipo de inspeção... Como métricas para efetividade de gestão, podemos citar as 

seguintes: 

a) Eficiência da inspeção: é o percentual dos custos da inspeção em relação aos 

valores inspecionados e liberados. Este indicador permite de imediato a obtenção do custo da 

inspeção para cada unidade monetária inspecionada de acordo com a seguinte fórmula: 

�����ê����		�	��
��çã� = �1 − ( �����	��	�����çã�
 �!�"	�����#������	�	!�$�"���)& '100       (1) 

)*
+�		�	��
��çã� = 3'(-�.�/	0�1�1	0�/�) + -�.�/		�		�
��
�
 
Nos índices não estão computados os custos indiretos como o da coordenação, 

fiscalização e habilitação de pagamentos. No caso de inspeção contratada, o custo da inspeção 

é o custo da inspeção contratada. 

b) Produtividade da inspeção 

É a relação entre inspeções próprias realizadas e o número de inspetores, conforme 

formula 2 abaixo: 

3/�	*+�4�	�	�		�	��
��çã� = 5����çõ��	"��!�7����
8ú:�"�	��	�������"��       (2) 

 

4.7 Melhoria contínua na gestão de fornecedores 

 

O aprimoramento visa elevar o desempenho do sistema de gestão e com isso elevar 

também a qualidade de materiais e serviços adquiridos. Logo, a melhoria da qualidade está 

diretamente ligada a otimização dos resultados e dos custos (custos de serviço, inspeções, 

reparo, estoque, entre outros). O aprimoramento da qualidade de fornecedores deve cobrir 

áreas quem englobem a redução do custo, melhoria no atendimento aos requisitos, melhoria 

da entrega, aprimoramento do processo e do produto final com o envolvimento da tecnologia, 

redução do ciclo de planejamento e produção, melhoria da manutenção e dos serviços 

prestados. 
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Segundo Kuei ET AL. (2008), as melhores praticas recomendadas nesse quesito são: 

a) Identificar áreas de potencial cooperação entre clientes e fornecedores com 

foco no valor final do produto ou serviço; 

b) Treinar os colaboradores integrantes das áreas de suprimentos em gestão de 

qualidade de fornecedores; 

c) Desenvolver a cultura de melhoria e de aprendizado; 

d) Desenvolver um sistema colaborativo de informação para gerenciar e 

monitorar os processos de gestão da qualidade de fornecedores; 

e) Utilizar tecnologias inovadoras; 

f) Desenvolver uma cadeia de suprimentos caracterizada em confiança, 

flexibilidade, comunicação e cooperação no gerenciamento da qualidade, da 

cultura, tecnologia, participação do fornecedor, planejamento de da qualidade 

planejamento estratégico; 

g) Ter encontros planejados para rever fuxo de materiais, presentes e futuros 

desenvolvimentos, desempenho da qualidade do fornecedor, custo total de 

propriedade e tempo; 

h) E ainda desenvolver esquema de medição de desempenho do fornecedor e dos 

materiais ou serviços fornecidos. 

Já Band (1997, p. 140) citado por Villarinho (1999) sugere algumas diretrizes a serem 

seguidas pelas empresas que desejam se aprimorar na gestão de fornecedores. São elas:  

a) Analisar e atualizar os critérios para seleção de fornecedores;  

b) Fazer reuniões com os fornecedores para discutir o que eles estão fazendo e 

pedir sua contribuição e apoio;  

c) Analisar as opiniões de todos os que entram em contato com os fornecedores;  

d) Desenvolver um relatório de desempenho sobre os fornecedores;  

e) Desenvolver um curso de ação claro ao concluir cada relatório. Definir quem 

recebe o relatório interna e externamente, que medidas serão tomadas pelo 

cliente e seus fornecedores como resultado do relatório de desempenho, qual é 

a penalidade para o mau desempenho e que níveis de desempenho são 

aceitáveis; 

f) Comunicar-se com os fornecedores. Descobrir que barreiras dentro de sua 

empresa podem impedir você de receber produtos e serviços excelentes; 

g) Garantir a todos os fornecedores que esta é uma abordagem de parceira.  
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O quadro 4.6 aborda práticas que promovem a melhoria do sistema. 

Quadro 4.6 – Práticas para aprimoramento da gestão de fornecedores 

Práticas 

Para gestão da qualidade de fornecedores: 
- Racionalização da base de fornecedores 

- Avaliação de fornecedores 

- Estabelecimento de metas agressivas de melhoria com fornecedor 

- Recompensa e reconhecimento 

- Certificação de fornecedores com base na ISO 9000 

- Desenvolvimento de fornecedores 

- Envolvimento dos fornecedores na concepção de produto do comprador 

- Treinamento de fornecedores 

- Compartilhamento de informação interna dos fornecedores 

- Acesso das informações internas e externas do fornecedor  

- Ter relacionamentos de longo prazo com fornecedores 

- Compartilhamento dos planos e cronogramas de produção com fornecedor 

Para a equipe: 
- Interação de compras com o desenvolvimento de novos produtos 

- Interação de compras com a produção 

- Interação de compras com a qualidade, engenharia e com outras áreas 

Para a gestão de pessoas: 
- Autonomia no trabalho 

- Comprometimento com a capacitação 

- Trabalho em equipe 

- Segurança no trabalho 

- Envolvimento nas decisões 

- Treinamento 

- Recompensa e reconhecimento 

- Incentivo para assumir riscos 

- Avaliação do pessoal de compras 

Para promover o comprometimento da gestão: 
- Predominância da qualidade sobre outros quesitos 

- Ter objetivos de compras 

- Avaliação da gestão de compra com base na qualidade 

- Predominar qualidade na seleção e avaliação de fornecedores 

Para benchmarking: 
- Procedimento formal para a análise comparativa 

- Benchmarking do processo de gestão 

- Benchmarking do desempenho de suprimentos 
Fonte: Adaptado de Correia, 2012. 
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Assim, o aprimoramento se faz com a eficiência do sistema de gestão, com a 

interação das equipes, com a gestão de pessoas incluindo comprometimento dos setores, e 

ainda com a adoção de melhores práticas. Deve ser realizada a manutenção da gestão de 

fornecedores com base no planejamento, na realização, na verificação e na ação de melhoria 

(PDCA). Com isso, é fundamental a manutenibilidade do sistema de gestão da qualidade de 

fornecedores.  

A promoção de pequenos projetos para melhorias e ainda a busca pela automatização 

dos processos gerando assim um controle maior e um menor custo total de aquisição também 

deve ser ambicionada. O acompanhamento de desempenho de materiais, ensaios de 

acompanhamento e benchmarking são ações que melhoram tanto a qualidade do material 

quanto a gestão efetiva de fornecedores.  

Um fator que é considerado pelos autores pesquisados é o fator motivação, que pode 

ser resumido no envolvimento direto do fornecedor com o processo produtivo ou negócio da 

empresa cliente e ainda a sua premiação e incentivo pelo bom desempenho ou ainda com 

avisos e penalidade, com intuito de cobrar a melhoria dos processos, conforme ilustrado na 

figura 4.7. 

 

Figura 4.8 – Princípio de desenvolvimento e melhoria de fornecedores 

 

Fonte: O autor 
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5 METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO DE CASO  

 

Após as considerações sobre Gestão da Qualidade de Fornecedores, se faz necessário 

o levantamento da aplicabilidade atual em concessionárias de distribuição de energia elétrica 

no Brasil, que é o ambiente onde esse trabalho está inserido, uma vez que as mesmas 

possuem alta exigência da qualidade e que o serviço de fornecimento de energia elétrica deve 

ser ininterrupto e dentro dos padrões. 

Nesse capitulo será tratada a problemática da pesquisa, a delimitação das empresas e 

assuntos abordados, e ainda a metodologia de coleta de dados. 

No ambiente das concessionárias de distribuição de energia elétrica, o problema 

estudado é a real efetividade de modelos para gestão de fornecedores, visto as variações de 

métodos de controle de qualidade utilizados e a diferença dos mesmos em relação ao que foi 

apresentado nesse trabalho nos capítulos anteriores. 

A pesquisa teve como objetivo analisar a gestão da qualidade de fornecedores das 

concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil. Quanto às concessionárias, um 

levantamento de dados foi realizado no intuito de analisar e organizar os sistemas de gestão 

atuais com a finalidade de analisa-los. Com base nisso foi possível ter a relação de custo x 

benefício atual, as melhores práticas do setor, o nível de confiabilidade e os problemas de 

cada abordagem. 

O objetivo desse capítulo é apresentar a pesquisa e sua metodologia justificando os 

motivos e formatos para tal.  

 

5.1 Introdução 

 

Para que se verifique a problemática junto ao ambiente desse trabalho foi levantado 

um conjunto de passos específicos. O objetivo principal dessa etapa foi a verificação do 

funcionamento e da real efetividade da gestão de fornecedores em concessionárias de 

distribuição de energia elétrica, visto a variedade de métodos de controle de qualidade que 

podem ser utilizados. 

Procurou-se verificar as hipóteses levantadas na introdução desse trabalho, onde 

questões sobre gestão sobre produtos críticos, interação entre concessionárias e a aplicação 

das ferramentas da qualidade na gestão de fornecedores foram abordadas como suposições 

sobre a efetividade do sistema de gestão atual. 
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Para essa etapa foram selecionadas características primárias (gestão da qualidade) e 

secundárias (seleção e desenvolvimento de fornecedores; avaliação fabril e homologação de 

protótipo; inspeção de materiais; auditoria de fornecedores; monitoramento de fornecedores e 

indicadores; melhorias e a interação entre concessionárias). A pesquisa fez o uso de diferentes 

métodos de forma combinada, utilizando de levantamento (survey) e do estudo de caso 

especifico de uma concessionária.  

O levantamento buscou captar os dados quantitativos das variáveis no tempo presente 

no ambiente das concessionárias de forma explanatória opinativa, ou seja, buscando a 

familiarização com a gestão e de forma a captar a opinião generalizada das pessoas 

relacionadas ao processo de gestão de fornecedores nas concessionárias em forma de grau de 

utilidade das técnicas utilizadas pelas empresas.  

Esse método serviu para comprovar as hipóteses iniciais, porém sua ação é limitada 

em ser apenas superficial e por não abordar em detalhes a problemática. Foi utilizado o 

formato de questionário com perguntas de múltipla escolha em escala enviado por e-mail e 

página da internet. 

Para a efetividade da pesquisa foi feita a investigação qualitativa via estudo de caso 

que buscou explorar a forma de gestão e descrever a origem das hipóteses e problemas 

levantados. Foi utilizada nessa abordagem a entrevista pessoal, documentos, registros e a 

observação do pesquisador. 

 

5.2 Levantamento Inicial: consulta às distribuidoras 

 

A pesquisa levantamento foi utilizada como forma de coletar informações diretamente 

das pessoas envolvidas com o processo de gestão de fornecedores a respeito de suas opiniões 

quanto à forma atual de gestão.  

O levantamento foi realizado com base em um questionário auto-administrado onde as 

pessoas selecionadas completaram os dados sem assistência e influencia do pesquisador. Foi 

escolhido o questionário pela facilidade do formato e pela capacidade de se realizar com 

todas as concessionárias, reduzindo tempo e influencia do pesquisador, e também pela forma 

de entrevista já ser utilizada no estudo de caso. 

Tal pesquisa possuiu caráter explanatório cujo objetivo foi obter a percepção 

preliminar a respeito dos métodos de gestão de fornecedores atuais nas concessionárias de 

distribuição de energia elétrica. O objetivo foi de verificar a opinião das próprias 
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concessionárias em relação à utilidade do esquema atual, gerando assim uma auto-análise e 

promovendo uma reflexão sobre o tema. Foi visto o elo entre o conceitual e o operacional. 

Na data do presente estudo existiam 64 concessionárias e empresas cooperativas de 

distribuição de energia elétrica. Sendo que dessas, 17 não tinham definido um sistema de 

gestão de fornecedores apropriado para participar da pesquisa, logo foram excluídas 

inicialmente. Chegou a tal resultado após pesquisas no site, benchmarking no setor, e-mail 

entre empresas e telefonemas com busca de mais informações. Logo, no escopo ficaram 47 

concessionárias agrupadas em 17. Tais grupos representam as holdings e demais 

concessionárias. 

Entre os setores envolvidos fizeram parte da pesquisa a área de qualificação de 

fornecedores e aquisição de fornecedores, uma vez que essa última possui uma forte 

percepção quanto o grau de satisfação dos processo da qualidade. Como hipótese foi 

levantada como causa a falta de conhecimento das mesmas sobre o assunto pesquisado. Para 

o levantamento foram abordados os seguintes tópicos: 

- Seleção e desenvolvimento de fornecedores; 

- Avaliação fabril e homologação de protótipo; 

- Inspeção de materiais; 

- Auditoria de fornecedores; 

- Monitoramento de fornecedores e indicadores; 

- Melhorias e interação entre concessionárias. 

Foram elaboradas perguntas fechadas baseadas nos tópicos e características a serem 

estudadas. A escolha por perguntas fechadas se deu pela facilidade de aplicação de analises 

estatísticas; pelo conhecimento da natureza das variáveis relevantes, ou seja, pelo 

conhecimento do pesquisador em relação ao assunto abordado; pela diminuição do tamanho 

do questionário e com isso o tempo de preenchimento; e ainda pelo intuito de constatar as 

técnicas de gestão por meio de sua utilidade de aplicação. O estudo de caso complementa 

como ferramenta para obtenção da riqueza na resposta para a falta de alguns detalhes nessas 

ocorrências. 

Trabalhou-se com variável ordinal e com a resposta em categorias: muito útil, útil, 

pouco útil, sem utilidade e não sei; baseando assim as opiniões em valores. As categorias de 

resposta são sobre variáveis bipolares: “muito útil-pouco útil” e “útil-sem utilidade”, restando 

a resposta “não sei” para qualquer tópico em que o pesquisado não tenha conhecimento 
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necessário para responder, evitando assim respostas falsas. Sendo assim, foram cinco 

respostas possíveis, não sendo dada a opção de resposta neutra. 

O grau de utilidade foi utilizado por essa métrica proporcionar uma resposta mais 

assertiva em relação ao estudo. O grau de importância e satisfação dos processos também foi 

idealizado, porém os mesmos não possuíam a mesma adequação em relação ao grau de 

utilidade. Utilidade tem relação ao quanto a prática gera benefícios para a gestão da qualidade 

de fornecedores, ou seja, o quanto isso melhora a gestão. 

Como estratégia para garantir alta taxa de resposta foram enviadas cartas convites com 

a explicação sobre a pesquisa, seus objetivos e resultados esperados. Um e-mail explicativo 

com link do formulário foi enviado para o representante de cada empresa no intuito do 

mesmo indicar novos participantes para a pesquisa. Esse procedimento também visou garantir 

a validade e confiabilidade do levantamento. A relação das perguntas está no quadro 5.1. 

 
Quadro 5.1 – Perguntas por grau de utilidade no contexto geral. 

(continua) 

Em sua opinião, qual o grau de 
utilidade das seguintes práticas na 
gestão da qualidade de fornecedores?  

Muito 
útil 

Útil 
Pouco 

útil 
Sem 

utilidade 
Não 
Sei 

1) Prospecção de novos fornecedores           

3) Desenvolvimento de fornecedores           

4) Avaliação fabril de fornecedores           
5) Homologação de protótipos      
6) Homologação de protótipos antes do 
fornecimento 

          

7) Auditoria no processos de fabricação 
do fornecedor 

          

8) Inspeção de recebimento           

9) Inspeção de todos os materiais 
adquiridos pela empresa 

          

10) Inspeção de todos os materiais 
essenciais para a empresa 

          

11) Inspeção pela técnica de skiplot 
(inspeção por freqüência) 

     

12) Reavaliação periódica dos 
fornecedores 

          

13) Monitoramento do desempenho de 
fornecedores 

          

14) Certificação de fornecedores, 
possibilitando a entrega de materiais 
sem a inspeção (2a parte) 
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Quadro 5.1 – Perguntas por grau de utilidade no contexto geral. 

(continuação) 

15) Aplicação de penalidade em 
fornecedores que se destacam 
negativamente 

          

16) Premiação de fornecedores que se 
destacam positivamente 

          

17) O fornecedor ter laboratório 
acreditado pelo Inmetro 

          

18) Ter fornecedores certificados em 
ISO 9001 

          

19) Fornecer feedback ao fornecedor            

20) Receber feedback do fornecedor           

21) Compartilhamento de informação 
sobre demanda e estoque com 
fornecedores 

          

22) Realizar parcerias com 
fornecedores 

          

23) Ter um meio de se comunicar 
efetivamente com fornecedores 

          

24) Ter um sistema informatizado de 
gestão e de relacionamento com 
fornecedores 

          

25) Levantamento do custo total de 
aquisição (custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-aquisição) 

          

26) Levantamento do custo da 
qualidade (custo de prevenir, avaliar e 
de atuar nas falhas) 

          

27) As concessionárias compartilharem 
informações sobre material, inspeção e 
fornecedores 

          

28) As concessionárias trabalharem em 
conjunto na avaliação e inspeção de 
fornecedores 

          

29) Reunião periódica com clientes 
internos 

          

30) Auditoria interna dos processos de 
gestão de fornecedores 

          

31) Treinamento periódico de 
atualização para os colaboradores  

          

Fonte: O autor. 

 

Foi constatada a necessidade de comparação entre a satisfação atual da gestão entre as 

concessionárias e com isso foram elaboradas também perguntas individuais sobre a 
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concessionária aos pesquisados. Essas perguntas possuem o intuito de fornecer informações 

sobre a atual gestão e de serem utilizadas a parte para comparar com o resultado do estudo de 

caso, conforme Quadro 5.2. 

 

Quadro 5.2 – Perguntas opinativas na concessionária. 

Em sua opinião, as seguintes práticas são efetivas 
atualmente na concessionária de distribuição?  

Não 
Sei 

Não Sim 

1) Prospecção de novos fornecedores       

3) Desenvolvimento de fornecedores       

4) Avaliação fabril de fornecedores       

5) Homologação de protótipos       

5) Homologação de  protótipos antes do primeiro 
fornecimento 

   

6) Auditoria em processos de fabricação do fornecedor       
7) Inspeção de recebimento       

8) Reavaliação periódica dos fornecedores       

9) Monitoramento o desempenho de fornecedores       

10) Certificação de fornecedores, possibilitando a 
entrega de materiais sem a inspeção pela 
concessionária 

      

11) Aplicação de penalidade em fornecedores que se 
destacam negativamente 

      

12) Premiação de fornecedores que se destacam 
positivamente 

      

14) Fornecer feedback ao fornecedor       

14) Receber feedback do fornecedor       

15) Compartilhamento de informação sobre demanda 
e estoque com fornecedores 

      

16) Realização de parcerias com fornecedores       

22) Ter um meio de se comunicar efetivamente com 
fornecedores 

      

18) Ter um sistema informatizado de gestão e de 
relacionamento com fornecedores  

      

20) Levantamento do custo total de aquisição (custo 
de pré-aquisição, aquisição e pós-aquisição) 

      

21) Levantamento do custo da qualidade (custo de 
prevenir, avaliar e de atuar nas falhas) 

      

22) Reunião periódica com clientes internos       

23) Auditoria interna dos processos de gestão de 
fornecedores 

      

24) Treinamento periódico de atualização para os 
colaboradores 

      

Fonte: O autor. 
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Após a elaboração do instrumento de pesquisa foi necessário verificar a sua aplicação 

e refinamento para a melhor efetividade nesse trabalho. O questionário foi enviado para 

outros especialistas na área para verificarem a pertinência, clareza e completeza do 

questionário em relação ao assunto e trabalho abordado. 

Foi realizado o pré-teste do instrumento, que teve como objetivo refinar o 

levantamento visando à garantia de que o mesmo irá medir a efetividade atual da gestão da 

qualidade de fornecedores. O pré-teste foi realizado com um grupo de três colaboradores do 

setor de gestão da qualidade de fornecedores de uma das concessionárias participantes do 

estudo de caso. Para isso foi realizado o levantamento inicial e anotado os resultados e pontos 

de melhoria levando em consideração os seguintes aspectos: clareza e precisão dos termos, 

quantidade de perguntas; forma das perguntas; ordem das perguntas e introdução. 

Foi informado pessoalmente ao que se pretendia o levantamento e após foi 

formalizado por e-mail junto com o endereço do site de pesquisa. O tempo para realização se 

deu em um dia e após recebida todas as respostas foi pedido o retorno em relação à pesquisa, 

além do já informado no próprio levantamento. Foram feitas inicialmente todas as perguntas 

dos quadros 5.1 e 5.2, e após foram elaboradas oito perguntas de feedback conforme quadro 

5.3 e mais duas sobre possibilidade de constrangimento ou indução, conforme quadro 5.4. 

 

Quadro 5.3 – Perguntas de feedback. 

Em relação a esse formulário, como você 
classificaria os tópicos abaixo para esse trabalho? 

Muito 
ruim 

Ruim Médio Bom 
Muito 
bom 

Tamanho - - 1 2 - 
Clareza nas perguntas - - - 3 - 
Aparência - - - 1 2 
Vocabulário - - - 3 - 
Assuntos abordados sobre o tema - - - 2 1 
Instrução de preenchimento - - - 1 2 
Informação divulgada sobre a pesquisa - - - 2 1 
Questionário como um todo - - - 2 1 
Fonte: O autor. 

 

No total foi obtida nota maior na aparência e instrução de preenchimento e nota menor 

no tamanho do formulário, sendo que este apresentou uma opinião de tamanho médio e duas 

informando que o tamanho estaria bom. Logo o resultado foi bastante favorável para a 

aplicação. As próximas duas perguntas foram sobre a ocorrência de algum constrangimento 

ou indução nas perguntas e ambas as respostas foram negativas conforme quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 – Perguntas de feedback finais. 

Perguntas: Sim Não 
Teve algum incomodo ou constrangimento ao responder esse questionário? - 3 
Se sentiu induzido em alguma pergunta? - 3 
Fonte: O autor. 

 

Quanto ao feedback pessoal foram elencadas as seguintes sugestões: 

a) separação das etapas por tela; 

b) ao rolar a barra de navegação sempre aparecer as opções de resposta (pouco útil, útil, 

muito útil...); 

c) alteração de útil, muito útil... por pontuação de 1 a 5; 

d) disponibilizar o campo de texto para sugestão; 

e) definir as etapas (fornecedores, clientes, qualidade..); 

f) bloquear a visualização de respostas anteriores. 

Os itens “a” e “b” não foram passíveis de mudança uma vez que é o padrão do sistema 

de formulário; o item “c” foi levado em consideração, com isso foi acrescentado a nota perto 

de cada alternativa, o que se pareceu mais viável; o item “d” não foi pensado devido ao 

formulário ser apenas para questões específicas e que as sugestões são para o estudo de caso; 

o item “e” foi aplicado devido ser visivelmente mais amigável e facilitar o que foi 

mencionado no item “b”; e por último o “f” foi alterado no sistema de formulário. 

Em relação ao tamanho, inicialmente se dividiu o questionário do quadro 5.1 em duas 

partes se visando melhorar a aparência, porém esse fato acarretou na percepção que o 

formulário havia um tamanho maior. Com isso, para o envio do formulário final o 

questionário foi unificado.  

Após uma revisão foi decidido cortar algumas perguntas por serem muito próximas de 

outras já feitas e/ou pela resposta ser óbvia, como por exemplo a utilidade de se realizar 

treinamento que sempre é visto como útil quando se trata de melhorias e aperfeiçoamento nos 

processos. Então a pergunta sobre prospecção foi cortada por ser uma assunto mais de 

suprimentos do que qualidade; homologação antes do primeiro fornecimento por já ter uma 

pergunta parecida; auditoria por ser semelhante à avaliação; parcerias com fornecedores uma 

vez que não é possível realizar em empresas estatais; e de comunicação efetiva por já ter uma 

pergunta parecida.  

Logo o resultado final se deu satisfatório por não apresentar indução ou incômodo ao 

responder as perguntas, pelas mesmas terem sido consideradas claras, com bom vocabulário e 

com boa instrução de preenchimento. Em geral o formulário foi avaliado como duas opiniões 
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boas e uma muito boa. O formulário final, após revisão com as informações colhidas no teste 

enviado para as distribuidoras, está representado nos quadros 5.5 e 5.6. 

 

Quadro 5.5 – Perguntas por grau de utilidade no contexto geral. 

(continua) 

Em sua opinião, qual o grau de 
utilidade das seguintes práticas na 
gestão da qualidade de fornecedores?  

Muito útil 
(3) 

Útil 
 

(2) 

Pouco 
útil 
(1) 

Sem 
utilidade 

(0) 

Não 
Sei 

(NA) 
1) Desenvolvimento de fornecedores           

2) Avaliação fabril de fornecedores           
3) Homologação de protótipos      
4) Inspeção de todos os materiais 
adquiridos pela empresa 

          

5) Inspeção de todos os materiais 
essenciais para a empresa 

          

6) Inspeção pela técnica de skiplot 
(inspeção por freqüência) 

     

7) Reavaliação periódica dos 
fornecedores 

          

8) Monitoramento do desempenho de 
fornecedores 

          

9) Certificação de fornecedores, 
possibilitando a entrega de materiais sem 
a inspeção pela concessionária (2a parte) 

          

10) Aplicação de penalidade em 
fornecedores que se destacam 
negativamente 

          

11) Premiação de fornecedores que se 
destacam positivamente 

          

12) O fornecedor ter laboratório 
acreditado pelo Inmetro 

          

13) Ter fornecedores certificados em ISO 
9001 

          

14) Fornecer feedback ao fornecedor            

15) Receber feedback do fornecedor           

16) Compartilhamento de informação 
sobre demanda e estoque com 
fornecedores 

          

17) Ter um sistema informatizado de 
gestão e de relacionamento efetivo com 
fornecedores 

          

18) Levantamento do custo total de 
aquisição (custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-aquisição) 
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Quadro 5.5 – Perguntas por grau de utilidade no contexto geral. 

(continuação) 

19) Levantamento do custo da qualidade 
(custo de prevenir, avaliar e de atuar nas 
falhas) 

          

20) As concessionárias compartilharem 
informações sobre material, inspeção e 
fornecedores 

          

21) As concessionárias trabalharem em 
conjunto na avaliação e inspeção de 
fornecedores 

          

22) Reunião periódica com clientes internos           

23) Auditoria interna dos processos de 
gestão de fornecedores 

          

Fonte: O autor. 

 
Para as perguntas em relação a concessionária do pesquisado foram feitas as mesmas 

modificações, o resultado encontra-se no quadro 5.6. 

 

Quadro 5.6 – Perguntas opinativas na concessionária. 

(continua) 

Em sua opinião, as seguintes práticas são efetivas 
atualmente na concessionária de distribuição?  

Não 
Sei 

Não Sim 

1) Desenvolvimento de fornecedores       

2) Avaliação fabril de fornecedores       

3) Homologação de protótipos       

4) Inspeção de recebimento       

5) Reavaliação periódica dos fornecedores       

6) Monitoramento o desempenho de fornecedores       

7) Certificação de fornecedores, possibilitando a entrega 
de materiais sem a inspeção pela concessionária 

      

8) Aplicação de penalidade em fornecedores que se 
destacam negativamente 

      

9) Premiação de fornecedores que se destacam 
positivamente 

      

10) Fornecer feedback ao fornecedor       

11) Receber feedback do fornecedor       

12) Compartilhamento de informação sobre demanda e 
estoque com fornecedores 

      

13) Ter um sistema informatizado de gestão e de 
relacionamento efetivo com fornecedores  

      

14) Levantamento do custo total de aquisição (custo de 
pré-aquisição, aquisição e pós-aquisição) 
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Quadro 5.6 – Perguntas opinativas na concessionária. 

(continuação) 

15) Levantamento do custo da qualidade (custo de 
prevenir, avaliar e de atuar nas falhas) 

      

16) Reunião periódica com clientes internos       

17) Auditoria interna dos processos de gestão de 
fornecedores 

      

Fonte: O autor. 

 

O formato completo de apresentação das perguntas para o levantamento e o 

formulário de pré-teste estão inseridos no apêndice A. 

A pesquisa foi enviada por e-mail às concessionárias de distribuição. A mesma foi 

realizada por uma página web e foi reenviada eletronicamente, reduzindo assim os custos da 

pesquisa e o tempo total para o levantamento. 

Nessa etapa foi estipulada uma quantidade máxima de três respostas por empresa para 

que o levantamento não ficasse tendencioso a um grudo específico de empresas uma vez que 

aumentaria a quantidade de pessoas informando se uma determinada concessionária aplica ou 

não tal prática.  

 

5.3 Consulta individual: caso Light 

 

Para a análise intensiva visando à compreensão global do caso das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica e de forma a evitar generalizações foi escolhida nessa etapa a 

pesquisa via estudo de caso explicativo.  

Outro fator de escolha se deu pelo mesmo possuir o papel principal de oferecer um 

panorama das relações, papéis, pesos e contrapesos relacionados ao estudo, e também pelo 

benefício de poder fornecer informações aos participantes, como um feedback do 

funcionamento da gestão, das falhas e dos problemas existentes nos setores. 

Esse estudo visou explicar ligações causais em situações da vida real que são 

complexas demais para tratamento através de metodologias experimentais ou levantamento 

de dados. Sendo assim, descreve um contexto na vida real em se tratando das concessionárias 

onde a gestão da qualidade em fornecedores ocorre e busca explicá-la com clareza para o 

melhor entendimento.  

A premissa em se tratando de concessionárias foi de que seus modelos de gestão 

apresentam poucas diferenças entre si uma vez que todas têm a mesma atividade fim e que 
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trabalham em um setor regulado, não podendo assim divergir de certas regras de uma 

concessionária para outra.  

Esse estudo intensivo foi elaborado em uma concessionária escolhida pela região de 

concentração, quantidades de clientes, tipo de economia e porte da empresa de modo que o 

estudo se torne o mais explicativo e abrangente possível.  

Também a questão quanto ao porte da empresa e região de atendimento, sendo 

dividido por população atendida e por grupo de empresas concessionárias que possui forte 

influência uma vez que de forma geral se possui uma única diretiva e metodologia para gestão 

de fornecedores. 

Foi dada a ênfase à completa descrição e ao entendimento do relacionamento dos 

fatores ligados à gestão da qualidade de fornecedores de cada situação. Sendo assim uma 

pesquisa empírica qualitativa de múltiplas fontes, não se atrelando tanto aos quantitativos 

envolvidos. 

 

5.3.1 Caso Light 

 

A distribuidora Light foi selecionada pela sua área de atuação, quantidade de clientes 

na localidade, reputação, por ter controle de qualidade dos materiais adquiridos e pela 

facilidade de acesso para a pesquisa. A mesma está situada no Rio de Janeiro, atendendo a 

região Grande Rio, metropolitana e Vale do Paraíba. Está presente em mais de 31 municípios 

do estado do Rio de Janeiro e distribui energia para 4 milhões de clientes. Seu organograma 

em níveis de diretoria está representado na figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Organograma resumido da Light 

 
Fonte: O autor. 
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A missão da empresa está em prover energia e serviços com excelência e de forma 

sustentável, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. Tendo a visão 

de ser referência no setor de energia pela excelência do serviço prestado e pelo valor de sua 

gente, atuando com soluções inovadoras, de forma diversificada e rentável. 

 A concessionária preza os valores relacionados à valorização da vida; ao orgulho em 

servir; ao comportamento íntegro, transparente e solidário; à valorização dos funcionários; ao 

comprometimento com resultados e ao protagonismo. 

Segundo definição da Light sobre sua forma de relacionamento com os fornecedores 

(Cartilha de Suprimentos, 2014),  

Pautada por princípios éticos e pela confiança e parceria, a relação do Grupo Light 

com seus fornecedores reforça o compromisso da empresa com a transparência e a 

sustentabilidade. Referência como prestador de serviços de energia elétrica, o Grupo 

Light compra bens e serviços destinados a manter e aprimorar o nível de qualidade 

do atendimento a seus consumidores. 

A empresa informa em seu website que para ser um fornecedor do Grupo Light é 

preciso que a empresa candidata atenda aos pré-requisitos que garantam uma relação de 

transparência e parceria entre as partes e reafirme o compromisso com a responsabilidade 

econômica, social e ambiental das atividades.  

Já dentre aos requisitos considerados estão inclusos os referentes à ética e ao 

cumprimento das Convenções da OIT, com atenção especial ao combate ao uso do trabalho 

forçado e obrigatório, ao uso do trabalho infantil e a exploração das crianças, inclusive com 

referência à exploração sexual infantil, e a qualquer forma de discriminação, bem como a 

saúde e segurança dos trabalhadores e o meio ambiente. 

Já em relação ao meio ambiente, os fornecedores, principalmente as relacionados a 

serviço, devem apresentar documentações como certificações e licenças, e atender às 

condições estabelecidas nos procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), tendo 

assim visão sobre o atendimento do fornecedor a esses quesitos. 

Em relação à segurança do trabalho, a Light considera a prevenção de acidentes como 

parte integrante do trabalho de cada um de seus empregados e de prestadoras de serviço, 

recaindo sobre todos a responsabilidade pela execução do serviço livre de acidentes, de forma 

a garantir a segurança a pessoa; ao público em geral; aos bens da empresa e ao meio 

ambiente. Exigindo assim um comprometimento do fornecedor para com a segurança.  
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5.3.2 Procedimentos 

 

Como fontes de evidência foram realizadas entrevistas com os gestores responsáveis 

pela gestão de fornecedores da empresa, assim como a análise documental da empresa como 

um todo e dos processos envolvidos no tema. Nesse estudo foi creditada a um especialista 

(gestor), a resposta das perguntas utilizadas na entrevista e assim o caracterizando como uma 

fonte confiável. A identificação da fonte se deu pela posição hierárquica, conhecimento do 

assunto estudado e pela responsabilidade com o sistema de gestão de fornecedores na 

concessionária. Foi elaborado também um protocolo para o estudo de caso contemplando 

informações sobre procedimentos e regras a serem seguidas com a finalidade de garantir a 

confiabilidade e de forma a ser igualitária a todas as empresas selecionadas. O protocolo 

também visou o alinhamento com o entrevistado para não gerar subjetividade e evitar dados 

tendenciosos. O protocolo encontra-se no apêndice C 

Na entrevista se buscou dados quantitativos (números) e qualitativos (palavras) sobre 

as evidências e a utilizar perguntas abertas e fechadas correspondentes a abrangência de 

determinados tópicos. Além das entrevistas estruturadas, outras fontes de dados utilizadas 

para esse trabalho foram os levantamentos administrativos da organização, a análise de dados 

documentais, conversas informais e observação pessoal do pesquisador. Assim a base para o 

estudo de caso foi a triangulação de dados em forma de observação direta do pesquisador no 

ambiente, sondagem através de questionamentos para o entrevistado e interpretação de dados 

operacionais em conjunto com a análise dos documentos escritos. 

Quanto aos documentos utilizados, foram colhidas informações sobre o porte da 

empresa, histórico, área de atuação e a gestão corporativa no intuito de contextualizar o 

cenário de gestão. Também foram utilizados documentos internos como normas e 

procedimentos de compras, gestão da qualidade, logística e gestão de fornecedores como 

fontes de informações e evidências das informações prestadas pelo entrevistado. 

As documentações e registros foram utilizados com a justificativa de serem formas 

atualizadas de informações; por minimizar a visão tendenciosa em relação ao estudo, ou se 

seja, que não foi criada como resultado desse estudo e por isso se torna mais fiel a realidade; e 

por possuir nomes, referências e detalhes exatos sobre os eventos. Já a forma de entrevista foi 

escolhida pela facilidade em se relacionar com a concessionária, tendo assim abertura para tal 

estudo; por focar diretamente os tópicos estudados; e por trabalhar com a percepção do 

entrevistado em relação ao contexto atual. E por ultimo a observação direta como forma de 
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acrescentar mais informações que não estão nem em documento e nem que foram captadas 

por meio de entrevista.  

A entrevista se deu por meio de observação formal do pesquisador em a empresa, 

tratando assim do contexto e trabalhando em tempo real. 

Em relação ao questionário se buscou os seguintes cuidados: 

a) ter alternativas eem questões fechadas de forma a cobrir as possíveis respostas; 

b) inclusão somente de questões pertinentes ao problema; 

c) considerar as implicações das perguntas em relação aos procedimentos de 

tabulação e análise de dados; 

d) o respondente se sentir confortável em responder as questões, evitando 

incômodos e constrangimentos; 

e) redação clara e precisa; 

f) ter única interpretação e conter única ideia; 

g) iniciar por perguntas mais simples e temas mais amplos; 

h) não ter perguntas que induzam as respostas; 

i) ter apresentação gráfica de forma a facilitar o preenchimento; 

j) ter no cabeçalho informação de forma resumida sobre o objetivo da pesquisa, a 

importância das respostas e sobre a organização da pesquisa; 

k) e ter instruções quanto ao preenchimento correto do formulário. 

Se procurou esclarecer o conjunto de decisões que foram tomadas, implementadas e 

seus resultados no setor responsáveis pelo gerenciamento da cadeia de fornecedores da 

concessionária de distribuição. Não foi abordada a evolução temporal do problema visto que 

para esse trabalho se considerou a situação atual de cada empresa, não se importando assim 

com o passado. 

Para o estudo de caso foram abordados os seguintes tópicos e seções: aquisição; 

qualidade e gestão; seleção, desenvolvimento, avaliação e homologação; inspeção e auditoria; 

monitoramento e indicadores; e aprimoramento. 

As perguntas relacionadas a suprimentos, compras e estratégia da empresa estão na 

seção de aquisição. A mesma buscou captar o contexto da distribuidora para que se possa 

fazer um paralelo quanto à gestão de fornecedores e a gestão da empresa como um todo. Nela 

se diferenciará por porte, estratégia de compras e gestão da qualidade. As perguntas e as 

formas de resposta encontram-se no quadro 5.7. 

 



 
 
 
 

114

Quadro 5.7 – Perguntas do estudo de caso com contexto da aquisição de materiais e serviços. 

Perguntas Tipo de 
Resposta 

Aquisição 
A concessionária trabalha com a estratégia de parceria com seus fornecedores? Sim ou Não 

A concessionária estabelece contratos com seus fornecedores? Sim ou Não 
Esses contratos possuem cláusulas de relacionadas ao desempenho da qualidade do 
fornecedor? 

Sim ou Não 

Existe metodologia para selecionar fornecedores para estabelecer pedido/contrato? Sim ou Não 

Quais são os critérios para a decisão de compra em determinado fornecedor? Lista 

Qual o valor médio anual de materiais e serviços adquiridos pela distribuidora? Valor 

O processo de gerenciamento de suprimentos acompanha a ISO 9000? Sim ou Não 

A distribuidora calcula o custo total de propriedade/aquisição? Sim ou Não 

A empresa trabalha com lista de fornecedores preferenciais? Sim ou Não 
Fonte: O autor. 

 

As perguntas relacionadas à qualidade e gestão do setor responsável pela gestão de 

fornecedores na empresa estão na seção de qualidade e gestão. A mesma buscou colher 

informações sobre o funcionamento operacional da distribuidora em relação à mão de obra, 

valor envolvido e importância das tarefas. Nela se diferencia funcionários próprios e 

terceirizados, estrutura laboratorial, formação dos funcionários, custo do setor, comunicação 

com o fornecedor e criticidade das práticas, conforme quadro 5.8. 

 

Quadro 5.8 – Perguntas do estudo de caso com contexto Qualidade (gestão). 

Perguntas Tipo de 
Resposta 

Qualidade e Gestão 
Qual a quantidade atual de inspetores próprios? Valor 

Destes, quantos possuem faculdade em área relacionada ao trabalho? Valor 

Possui inspeção terceirizada? Sim ou Não 

Qual a quantidade de inspetores terceirizados? Valor 

Possui laboratório próprio? Sim ou Não 
Possui cartilha ou documento informativo de fácil acesso ao fornecedor sobre o processo 
de aprovação? 

Sim ou Não 

Existe criticidade/nível de importância de material para a avaliação, inspeção ou 
monitoramento? 

Sim ou Não 

Fonte: O autor. 

 

As perguntas relacionadas à seleção, desenvolvimento, avaliação e homologação na 

gestão de fornecedores na empresa estão na seção de planejamento. A mesma buscou colher 

informações sobre como a distribuidora planeja a qualidade dos produtos adquiridos, se nela 
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se executa a prospecção, seleção, desenvolvimento, avaliação de fornecedores e ainda a 

homologação dos produtos a serem adquiridos, conforme quadro 5.9. 

 

Quadro 5.9 – Perguntas do estudo de caso da Qualidade (seleção, desenvolvimento, avaliação e homologação). 

Perguntas 
Tipo de 

Resposta 
Qualidade: Planejamento. 

É realizada a busca/prospecção de fornecedores no mercado? Sim ou Não 

Como é realizada a prospecção? Lista 

É verificada a situação fiscal de fornecedores? Sim ou Não 

É verificada a situação financeira de fornecedores? Sim ou Não 

É realizada a avaliação de fornecedores? Sim ou Não 

Quantas avaliações são feitas por ano? Valor 

Selecione o(s) tipo(s) de avaliação realizada(s): Lista 

Qual a nota mínima para ser aprovado na avaliação? Valor 

O fornecedor possui acesso ao relatório ou nota da avaliação? Sim ou Não 

O fornecedor recebe feedback formal após a avaliação sobre o desempenho do mesmo? Sim ou Não 

O fornecedor é reavaliado periodicamente? Sim ou Não 

Qual o período? Meses e anos 
É realizada alguma certificação em fornecedores que visa a não realizar inspeção por 
parte da concessionária? 

Sim ou Não 

Fonte: O autor. 

 

As perguntas relacionadas à inspeção e auditoria na gestão de fornecedores na 

empresa estão na seção de inspeção e auditoria., conforme quadro 5.10. 

 

Quadro 5.10 – Perguntas do estudo de caso com contexto Qualidade (inspeção e auditoria). 

Perguntas 
Tipo de 

Resposta 
Qualidade: Inspeção e Auditoria 

É realizada a inspeção de recebimento? Sim ou Não 

É feita a inspeção em todos os materiais recebidos? Sim ou Não  

É realizada a técnica de Skip Lot? Sim ou Não 

É utilizada metodologia normatizada para o Skip lot? Sim ou Não 
Qual a percentagem de materiais inspecionados em relação aos que têm plano da 
qualidade? 

Valor 

Qual a percentagem das inspeções feitas na instalação do fornecedor? Valor 

É elaborado um plano de inspeção e o mesmo é informado com antecedência? Sim ou Não 

Quantos dias antes o fornecedor deverá solicitar a inspeção? Dias 

O fornecedor sabe e aceita antecipadamente as condições de inspeção da concessionária? Sim ou Não 

Existe criticidade/grau de importância para não conformidade e ressalva? Sim ou Não 

É realizada auditoria no processo como forma de prevenção de não conformidades? Sim ou Não 
Fonte: O autor. 
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As perguntas relacionadas ao monitoramento e indicadores na gestão de fornecedores 

na empresa estão na seção de monitoramento e indicadores estão no quadro 5.11.  

 

Quadro 5.11 – Perguntas do estudo de caso com contexto Qualidade (monitoramento e indicadores). 

Perguntas 
Tipo de 

Resposta 
Qualidade: Monitoramento e Indicadores 

Realiza encontro formal e periódico com fornecedores? Sim ou Não 

Existe premiação formal para o desempenho da qualidade dos fornecedores? Sim ou Não 

Existe aviso e penalidade formal para o desempenho da qualidade dos fornecedores? Sim ou Não 

Utiliza de metodologia para monitorar os fornecedores? Sim ou Não 

Como os fornecedores são medidos? Lista 

É dada nota ao desempenho do fornecedor? Sim ou Não 

O fornecedor possui acesso a sua nota de desempenho? Sim ou Não 

Fornecedores com mau desempenho são excluídos? Sim ou Não 
Existe procedimento formalizado para ação em fornecedores detectados com baixo 
desempenho? 

Sim ou Não 

É levantado o custo de inspeção? Sim ou Não 

Existe metodologia para levantamento de custo da qualidade? Sim ou Não 
Fonte: O autor. 

 

As perguntas relacionadas ao aprimoramento na gestão de fornecedores na empresa 

estão na seção de planejamento. A mesma captou informações sobre o aperfeiçoamento 

contínuo. Nela se buscou verificar sobre melhorias, feedback, auditorias internas, 

documentação, automatização  e envolvimento dos fornecedores, conforme quadro 5.12. 

 

Quadro 5.12 – Perguntas do estudo de caso com contexto Qualidade e aprimoramento. 

Perguntas Tipo de 
Resposta 

Qualidade: Aprimoramento  
O fornecedor é convidado a dar feedback sobre os processos? Sim ou não 

Existe auditoria interna? Sim ou não 

Existe reunião periódica com os clientes internos? Sim ou não 
Possui sistema automatizado de monitoramento, elaboração de relatório, guarda de 
documentos, entre outros, que possa ser acessado pelo inspetor no campo? 

Sim ou não 

Os fornecedores são envolvidos no processo de planejamento? Sim ou não 

De que maneira o sistema é documentado? Lista 
Fonte: O autor. 

 

O formato completo de apresentação das perguntas da entrevista do estudo de caso está 

inserido no Apêndice D, junto ao protocolo de pesquisa. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Essa etapa apresenta os resultados da pesquisa científica como forma de investigação 

das hipóteses levantadas, para a gestão da qualidade de fornecedores em concessionárias de 

distribuição de energia elétrica no Brasil. 

Como informado anteriormente, a pesquisa se dividiu em levantamento de opiniões 

sobre a gestão de fornecedores nas concessionárias e em estudo de caso, que visou explicar 

ligações causais em situações da vida real que são complexas demais para tratamento através 

de metodologias experimentais ou levantamento de dados, descrevendo assim um contexto na 

vida real em concessionárias de distribuição de energia elétrica.  

Para tal investigação detalhada foi escolhida concessionária Light Serviços de 

Eletricidade S.A.  

Com o resultado se esperou verificar o alinhamento das informações colhidas com as 

hipóteses iniciais desse estudo, a revisão bibliográfica e a pesquisa.  

 

6.1 Consultando as empresas do setor 

 

Conforme informado na metodologia, na data do presente estudo existiam 64 

concessionárias e empresas cooperativas de distribuição de energia elétrica. Sendo que 

dessas, 24 não haviam definido um sistema de gestão de fornecedores apropriado para 

participar da pesquisa, por esse motivo optou-se por excluir as mesmas uma vez que não 

acrescentariam valor esperado ao levantamento.  

Chegou-se a tal resultado após pesquisas no site institucional das empresas, 

benchmarking no setor, e-mail entre empresas e telefonemas com busca de mais informações. 

Logo, no escopo ficaram 40 concessionárias agrupadas em 16 grupos. Tais grupos 

representam as holdings e demais concessionárias únicas. 

A pesquisa levantamento, que visou coletar informações diretamente das pessoas 

envolvidas com o processo de gestão de fornecedores a respeito de suas opiniões quanto à 

forma atual de gestão, foi respondida por 30 pessoas, no total de 11 grupos, correspondendo 

17 concessionárias distribuidoras de energia elétrica. A diferença entre grupo e 

concessionária ocorre por algumas concessionárias serem controladas por um mesmo grupo, 

holding, assim a gestão de fornecedores tente a ser sinérgica e igual a todas as empresas do 

grupo. 
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Desta forma, do total das 40 concessionárias mapeadas inicialmente, somente 17 

tiveram disponibilidade para responder a pesquisa. No caso desse estudo, se parte da premissa 

que as empresas possuem um modelo semelhante de trabalho uma vez que muitas já foram 

estatais, fazendo assim parte do governo (como por exemplo o grupo Eletrobrás), e com isso 

tiveram diretrizes iguais para gestão de fornecedores, que em época era mais voltada a 

inspeção. Uma vez que a pesquisa foi realizada com menos da metade das empresas, foi 

considerado então para o estudo que esse grupo atende os requisitos do todo e por isso 

estima-se que o resultado do grupo valerá como generalização e estudo para todas as demais 

concessionárias. 

Para o levantamento foi estipulada uma quantidade máxima de três respostas por 

empresa para que o resultado não ficasse tendencioso a um grudo específico de empresas, 

uma vez que aumentaria a quantidade de pessoas informando se uma determinada 

concessionária aplica ou não tal prática. Sendo assim, se expurgou a quantidade maior que 

três por concessionária obedecendo aos seguintes critérios: quantidade de resposta “não sei” e 

relação entre setor do pesquisado com a gestão da qualidade de fornecedores. Uma vez que, 

quanto maior o número de respostas “não sei” maior a chance do pesquisado não ter 

conhecimento sobre o tema e se a área de trabalho for muito diferente da gestão de 

fornecedores, menor conhecimento sobre o tema também teria para contribuir na pesquisa. 

O levantamento foi realizado com base em um questionário auto administrado onde as 

pessoas selecionadas completaram os dados sem assistência e influencia do pesquisador, onde 

foi verificada a opinião das próprias concessionárias em relação à utilidade do esquema atual, 

gerando assim uma autoanálise e promovendo uma reflexão sobre o tema. Entre os setores 

envolvidos fizeram parte da pesquisa a área de aquisição de fornecedores e qualificação de 

fornecedores.  

Para o levantamento foram abordados os tópicos: seleção e desenvolvimento de 

fornecedores; avaliação fabril e homologação de protótipo; inspeção de materiais; auditoria 

de fornecedores; monitoramento de fornecedores e indicadores; e melhorias e interação entre 

concessionárias. 

Na primeira etapa, foi abordado o grau de utilidade das práticas estudadas que podem 

ser utilizadas na gestão da qualidade voltada a fornecedores, tendo o resultado de acordo com 

o quadro 5.13. A pergunta inicial foi: “Em sua opinião, qual o grau de utilidade das seguintes 

práticas na gestão da qualidade de fornecedores?”.  
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Da pesquisa resultou-se que as práticas que obtiveram grau de destaque foram as de 

desenvolvimento de fornecedores e avaliação fabril de fornecedores, em que 80% dos 

pesquisados informaram serem práticas muito úteis para a gestão da qualidade de 

fornecedores. A homologação de protótipos aparece como a terceira melhor opção em grau de 

utilidade, tendo 63% de avaliação como muito útil. 

A inspeção de todos os materiais adquiridos e a inspeção baseada em skip-lot foi 

avaliada como útil e com graus de pouco útil.  Inspecionar todos os itens essenciais para 

empresa demonstrou uma importância maior entre as outras duas, representando 57%. 

Mostrando ainda nesse caso que usar a técnica skip-lot de inspeção por frequência seria mais 

vantajosa em relação a inspecionar todos os materiais adquiridos, 57% contra 47% de 

opiniões de prática útil.  

A reavaliação periódica de fornecedores também foi avaliada em sua maioria como 

muito importante, representando 60% das opiniões de muito útil e 40% de útil. A mesma 

pode ser agrupada no quesito avaliação, renomeando para avaliação fabril inicial e periódica 

de fornecedores. Ela demonstra o efeito das concessionárias reavaliarem periodicamente os 

fornecedores, tendo assim uma visão mais realística sobre a qualidade do mesmo e também 

por poder influenciar melhorias. 

Como ferramentas que obtiveram grau de muito útil em torno de 57%, resultou-se o 

monitoramento do desempenho de fornecedores, o levantamento do custo da qualidade, o 

canal para compartilhamento de informações entre concessionárias, a reunião periódica com 

os clientes internos e a auditoria interna dos processos de gestão.  

A reunião periódica, o levantamento do custo da qualidade e a auditoria interna já são 

métodos conhecidos da gestão da qualidade que demonstraram ser aplicáveis e de extremo 

valor na gestão de fornecedores.  

Já o monitoramento de fornecedores está relacionado ao desenvolvimento de métricas 

para avaliação dos requisitos de qualidade do fornecedor como: qualidade do material, 

pontualidade na entrega, entrega total, cadastro do mesmo perante a empresa, situação 

financeira, agilidade na resolução de problemas, entre outras. Essa prática está 

intrinsicamente ligada à gestão da qualidade total apresentada no Capítulo 3.  

O compartilhamento de informações entre as empresas não é uma idéia nova no setor, 

a mesma já teve plano para ser implementada, entretanto até hoje não saiu do papel devido a 

questões burocráticas entre as empresas e a própria motivação do setor em fazer esse processo 

funcionar. 
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A certificação de fornecedores (possibilitando a entrega de materiais sem a inspeção 

pela concessionária), o fornecedor ter ISO 9001 e a acreditação do laboratório do fornecedor 

obtiveram níveis médios relacionados ao grau de muito útil. Isso demonstra que apenas um 

processo normalizado e acreditado pode não ser tão útil para as concessionárias visto o nível 

de exigência das mesmas. Tal fato explica o elevado uso de avaliação em seus fornecedores. 

Uma vez que as concessionárias já realizam auditoria em seus fornecedores, a auditoria ou 

certificação de outras partes, ou órgãos, não foi vista com a devida importância como em 

outros setores.  

Entretanto é válido ressaltar que a certificação é mais um fator de qualidade do 

fornecedor, e que o fato do fornecedor possuir uma certificação tende a presumir que o 

mesmo possui uma qualidade melhor em relação aos que não possuem, no quesito de 

normalização de processos. 

Ter um sistema informatizado de gestão e de relacionamento com fornecedores, 

levantar o custo total de aquisição (custo de pré-aquisição, aquisição e pós-aquisição), e o 

trabalho em conjunto entre concessionárias na avaliação e inspeção de fornecedores 

obtiveram um grau de utilidade abaixo dos demais. A percepção tida é que atualmente não 

são práticas usuais de concessionárias e que para implementa-las é necessário ter um controle 

de qualidade atuante, auditável e ainda setores nas empresas que suportem essas práticas noo 

dia a dia. 

Já o relacionamento com fornecedores, que engloba a premiação, penalidade, 

compartilhamento de informação de demanda e estoque, e ainda dar e receber feedback 

obtiveram graus de utilidade menores ao se comparar com o restante. Tais práticas estão 

relacionadas à TQM e são aprofundadas no estudo de caso para entendimento melhor do 

tema. 

As práticas que foram avaliadas com notas maiores em pouca utilidade, ou seja pouco 

úteis segundo os pesquisados, foram a inspeção em todos os materiais da empresa e a 

aplicação de penalidade em fornecedores que se destacam negativamente. Esse fato se dá pela 

inspeção em todos os materiais ser hoje uma atitude antiquada; uma vez que a mera inspeção 

apenas avalia a conformidade, não prevenindo a não ocorrência, e que a inspeção de todos os 

materiais tende a ser inviável devido ao elevado fluxo de materiais na cadeia de suprimentos.  

Já a penalidade é vista como uma medida apenas financeira que no médio e longo 

prazo não gera benefícios para as partes; logo não se relacionando assim com a qualidade do 

produto ao longo prazo. Uma vez que a penalidade é uma ação instantânea que busca a 
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adequação do fornecedor de uma forma brusca, e ainda por tal ação poder resultar em um 

futuro problema na parceria entre as empresas.  No Quadro 6.1 temos o resultado dessa etapa. 

 

Quadro 6.1 – Resultado da primeira etapa. 

(continua) 

Práticas Muito 
útil (3) 

Útil 
(2) 

Pouco 
útil (1) 

Sem 
utilidade (0) 

Não Sei 
(NA) 

Desenvolvimento de fornecedores 80% 20% - - - 

Avaliação fabril de fornecedores 80% 20% - - - 

Homologação de protótipos 63% 27% 10% - - 

Inspeção de todos os materiais 
adquiridos pela empresa 27% 47% 27% - - 

Inspeção de todos os materiais 
essenciais para a empresa 57% 40% 3% - - 

Inspeção pela técnica de skiplot  27% 57% 10% - 7% 

Reavaliação periódica dos 
fornecedores 60% 40% - - - 

Monitoramento do desempenho de 
fornecedores 57% 43% - - - 

Certificação de fornecedores, 
possibilitando a entrega de materiais 
sem a inspeção pela concessionária (2a 
parte) 

47% 30% 20% - 3% 

Aplicação de penalidade em 
fornecedores que se destacam 
negativamente 

30% 47% 27% - - 

Premiação de fornecedores que se 
destacam positivamente 33% 43% 17% 7% - 

O fornecedor ter laboratório acreditado 
pelo Inmetro 50% 40% 7% - 3% 

Ter fornecedores certificados em ISO 
9001 40% 33% 20% 3% 3% 

Fornecer feedback ao fornecedor 43% 47% 10% - - 

Receber feedback do fornecedor 40% 50% 10% - - 

Compartilhamento de informação 
sobre demanda e estoque com 
fornecedores 

20% 57% 17% 3% 3% 

Ter um sistema informatizado de 53% 37% 10% - - 
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Práticas Muito 
útil (3) 

Útil 
(2) 

Pouco 
útil (1) 

Sem 
utilidade (0) 

Não Sei 
(NA) 

gestão e de relacionamento com 
fornecedores 

Levantamento do custo total de 
aquisição (custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-aquisição) 

50% 40% 10% - - 

Levantamento do custo da qualidade 
(custo de prevenir, avaliar e de atuar 
nas falhas) 

57% 40% 3% - - 

As concessionárias compartilharem 
informações sobre material, inspeção e 
fornecedores 

57% 33% 7% - 3% 

As concessionárias trabalharem em 
conjunto na avaliação e inspeção de 
fornecedores 

47% 33% 13% 3% 3% 

Reunião periódica com clientes 
internos 57% 30% 10% - 3% 

Auditoria interna dos processos de 
gestão de fornecedores 57% 40% 3% - - 

Fonte: O autor. 

 

Do resultado do levantamento para a primeira etapa foi constatada a necessidade de 

verificar quais práticas foram consideradas as mais úteis para as concessionárias de 

distribuição de energia elétrica, e para isso foram utilizados os pesos para cada grau de 

utilidade. No “muito útil” com peso 3, “útil” com peso 2, “pouco útil” com peso 1 e “sem 

utilidade” com peso 0, e o “não sei” seguiu a mesma lógica de peso 0 - com isso não foi 

contabilizado.  

Para fins de desempate no valor da nota, foi calculado o desvio padrão das 

quantidades de respostas. O desvio padrão nesse caso exprime a variabilidade do grau de 

utilidade tendo em vista a média, ou seja, quão coincidente ou divergente é a resposta entre as 

concessionárias. Com isso, quanto maior o desvio, mais concentrada vai estar a opinião em 

um grau de utilidade – longe da média; já quanto menor o desvio, mais uniforme estará a 

opinião sobre o grau de  utilidade de cada prática, o que no final não beneficia esse estudo. O 

gráfico da Figura 6.1 relaciona a notas e os desvios. 

Uma vez contabilizadas as repostas com os pesos correspondentes, ordenou-se - de 

notas maiores e menores - correspondendo assim um ranking das práticas de gestão da 

qualidade de fornecedores nas concessionárias. 
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Figura 6.1 – Gráfico das notas e desvios padrão da utilidade das práticas (amostra). 

 
Fonte: O autor. 

84

84

76

60

76

61

78

77

66

61

61

71

62

70

69

57

73

72

76

73

66

72

76

10,39

10,39

7,97

6,00

7,97

6,82

8,49

8,34

5,79

5,79

5,43

6,96

5,05

6,96

7,04

6,56

7,18

7,04

7,97

7,31

5,79

7,07

7,97

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Desenvolvimento de fornecedores

Avaliação fabril de fornecedores

Homologação de protótipos

Inspeção de todos os materiais adquiridos
pela empresa

Inspeção de todos os materiais essenciais
para a empresa

Inspeção pela técnica de skiplot (inspeção
por frequência)

Reavaliação periódica dos fornecedores

Monitoramento do desempenho de
fornecedores

Certificação de fornecedores, possibilitando
a entrega de materiais sem a inspeção pela…

Aplicação de penalidade em fornecedores
que se destacam negativamente

Premiação de fornecedores que se destacam
positivamente

O fornecedor ter laboratório acreditado pelo
Inmetro

Ter fornecedores certificados em ISO 9001

Fornecer feedback ao fornecedor

Receber feedback do fornecedor

Compartilhamento de informação sobre
demanda e estoque com fornecedores

Ter um sistema informatizado de gestão e de
relacionamento com fornecedores

Levantamento do custo total de aquisição
(custo de pré-aquisição, aquisição e pós-…

Levantamento do custo da qualidade (custo
de prevenir, avaliar e de atuar nas falhas)

As concessionárias compartilharem
informações sobre material, inspeção e…

As concessionárias trabalharem em conjunto
na avaliação e inspeção de fornecedores

Reunião periódica com clientes internos

Auditoria interna dos processos de gestão de
fornecedores

Desv

NOTA



 
 
 
 

124

As três práticas mais bem avaliadas foram o desenvolvimento de fornecedores, a 

avaliação fabril inicial e periódica e o monitoramento do desempenho de fornecedores na 

cadeia de suprimentos. As mesmas encontram-se alinhadas com o conceito de gestão da 

qualidade total abordada no Capítulo 3 e também às praticas ligadas à gestão de fornecedores 

em geral. 

O desenvolvimento de fornecedores é conhecido como o trabalho em conjunto com o 

fornecedor para adequá-lo à necessidade de fornecimento da empresa compradora, e assim 

aumentando a sua eficiência e reduzindo os custos desnecessários. Nesse caso, o processo 

envolve técnicas específicas, ferramentas e atividades que a empresa emprega no fornecedor, 

que podem variar de acordo com a especificidade do negócio e a política de suprimentos. No 

caso, nota-se que a avaliação fabril, que recebeu o segundo nível de mais útil, é vista e 

utilizada como uma ação para desenvolvimento de fornecedores, uma vez que avalia os 

mesmos e estabelece critérios e padrões para melhorias e desenvolvimentos. 

A avaliação é utilizada como um pré-requisito essencial, que estabelece as condições 

técnicas mínimas para qualificação do fornecedor e verifica a adequação dos processos e 

ainda a efetividade dos mesmos. Para o resultado do levantamento, a avaliação e a 

reavaliação foram unidas por corresponderem a mesma atividade. Na avaliação foi 

acrescentada a característica de ser periódica, demonstrando a validade da reavaliação que foi 

unida nela. 

Com a terceira posição em grau de utilidade temos a prática de monitoramento do 

desempenho dos fornecedores que objetiva prover informações e evidências que comprovem 

e verifiquem continuamente o desempenho do fornecimento dos produtos através da coleta 

planejada de dados e de sua posterior análise. Tal prática está ligada à gestão da qualidade 

total e às práticas para aprimoramento da gestão de fornecedores identificadas no Capítulo 4. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, a homologação de protótipos como ação 

preventiva ocupa o quarto lugar na posição. Pode-se dizer que as quatro melhores práticas 

estão ligadas a prevenção da não ocorrência de não conformidades ou da não qualidade, ou 

seja, a busca por zero defeitos. Isso valida a teoria da qualidade que agir na prevenção é 

melhor do que executar ações primárias de controle de qualidade ou avaliação da 

conformidade como inspeções, investigações, ensaios, testes, etc.  

As atividades de prevenção da não qualidade levantadas no Capítulo 3 são as 

auditorias em fornecedores, avaliação da especificação, desenvolvimento do mercado 

fornecedor, gestão da qualidade, programa de qualidade assegurada, homologação e 
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qualificação do protótipo, treinamento, calibração dos instrumentos de medida e 

normalização. Já as de avaliação da conformidade são as de inspeção de recebimento no 

fornecedor, inspeção de recebimento no estoque, inspeção na produção, ensaios e teste, 

laboratório e análises da conformidade. Assim, como quinta posição no ranking temos a a 

atividade de avaliação da conformidades de inspeção de todos os materiais essenciais para a 

empresa, que mais uma vez demonstra a importância de tal pratica, que no caso da pesquisa 

foi considerada nessa posição a inspeção apenas em materiais importantes. Uma vez que, 

conforme informado anteriormente, a inspeção por frequência ou em todos os materiais se 

demonstra pouco útil ao processo em relação a inspeção de materiais essenciais. Outro ponto 

é que as práticas de prevenção se demonstraram mais úteis que a de inspeção. A classificação 

total está representada no quadro 6.2. 

 

Quadro 6.2 – Melhores práticas segundo as concessionárias pesquisadas. 

Posição Práticas 

1º Desenvolvimento de fornecedores 

2º Avaliação fabril inicial e periódica de fornecedores 

3º Monitoramento do desempenho de fornecedores 

4º Homologação de protótipos 

5º Inspeção de todos os materiais essenciais para a empresa 

6º Levantamento do custo da qualidade 

7º Auditoria interna dos processos de gestão de fornecedores 

8º Compartilhamento de informações entre concessionárias 

9º Ter um sistema informatizado de gestão e de relacionamento com 
fornecedores 

10º Reunião periódica com clientes internos 

11º Levantamento do custo total de aquisição 

12º O fornecedor ter laboratório acreditado pelo Inmetro 

13º Fornecer feedback ao fornecedor 

14º Receber feedback do fornecedor 

15º Avaliação e inspeção de fornecedores em conjunto entre concessionárias 
16º Certificação de fornecedores (2a parte) 

17º Fornecedores certificados em ISO 9001 

18º Inspeção pela técnica de skiplot 

19º Premiação de fornecedores  

20º Aplicação de penalidade em fornecedores  

21º Inspeção de todos os materiais adquiridos pela empresa 

22º Compartilhamento de informação sobre demanda e estoque com 
fornecedores 

Fonte: O autor. 
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Quanto à segunda etapa, que abordou a aplicabilidade das práticas estudadas 

atualmente nas concessionárias, temos o resultado de acordo com o quadro 6.3. A pergunta 

inicial foi: “Em sua opinião, as seguintes práticas são efetivas atualmente na concessionária 

de distribuição?”. 

  

Quadro 6.3 – Resultado da segunda etapa. 

Prática Não Sei Não Sim Desvio 
padrão  

Desenvolvimento de fornecedores 3 
(10,00%) 

6 
(20,00%) 

21 
(70,00%) 9,644 

Avaliação fabril de fornecedores 1  
(3,33%) 

4 
(13,33%) 

25 
(83,33%) 13,077 

Homologação de protótipos 4 
(13,33%) 

3 
(10,00%) 

23 
(76,67%) 11,269 

Inspeção de recebimento 1  
(3,33%) 

2  
(6,67%) 

27 
(90,00%) 14,731 

Reavaliação periódica dos fornecedores 5 
(16,67%) 

7 
(23,33%) 

18 
(60,00%) 7,000 

Monitoramento o desempenho de 
fornecedores 

9 
(30,00%) 

11 
(36,67%) 

10 
(33,33%) 1,000 

Certificação de fornecedores, possibilitando a 
entrega de materiais sem a inspeção pela 
concessionária (2a parte) 

6 
(20,00%) 

13 
(43,33%) 

11 
(36,67%) 3,606 

Aplicação de penalidade em fornecedores 
que se destacam negativamente 

5 
(16,67%) 

10 
(33,33%) 

15 
(50,00%) 5,000 

Premiação de fornecedores que se destacam 
positivamente 

5 
(16,67%) 

16 
(53,33%) 

9 
(30,00%) 5,568 

Fornecer feedback ao fornecedor 10 
(33,33%) 

10 
(33,33%) 

10 
(33,33%) 0,000 

Receber feedback do fornecedor 8 
(26,67%) 

14 
(46,67%) 

8 
(26,67%) 3,464 

Compartilhamento de informação sobre 
demanda e estoque com fornecedores 

11 
(36,67%) 

16 
(53,33%) 

3 
(10,00%) 6,557 

Ter um sistema informatizado de gestão e de 
relacionamento com fornecedores  

5 
(16,67%) 

11 
(36,67%) 

14 
(46,67%) 4,583 

Levantamento do custo total de aquisição 
(custo de pré-aquisição, aquisição e pós-
aquisição) 

9 
(30,00%) 

10 
(33,33%) 

11 
(36.67%) 1,000 
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Prática Não Sei Não Sim Desvio 
padrão  

Levantamento do custo da qualidade (custo 
de prevenir, avaliar e de atuar nas falhas) 

12 
(40,00%) 

10 
(33,33%) 

8 
(26,67%) 2,000 

Reunião periódica com clientes internos 5 
(16,67%) 

9 
(30,00%) 

16 
(53,33%) 5,568 

Auditoria interna dos processos de gestão de 
fornecedores 

4 
(13,33%) 

9 
(30,00%) 

17 
(56,67%) 6,557 

Fonte: O autor. 

 

Para análise das práticas mais utilizadas nas concessionárias foram selecionadas só 

as respostas “sim” e entre elas calculada a percentagem conforme quadro 6.4. Do resultado se 

fez a percentagem acumulada e foram separadas em três divisões: A, representando as 20% 

mais utilizadas; B, representando todas 60% das utilizadas; e C, onde possui a cota das 80%. 

Esse formato faz referência a curva ABC e ao diagrama de Pareto, onde as práticas que 

somam 20% efetividade representam 80% dos esforços da gestão da qualidade de 

fornecedores das concessionárias (princípio 80/20). 

Para a classe A, representando as práticas mais utilizadas nas concessionárias, temos 

a inspeção de recebimento e a avaliação fabril de fornecedores. De acordo com o princípio 

80-20 de Pareto, podemos exprimir uma relação entre essas práticas as quais tendem a 

representar 80% do custo e do tempo gasto pelo setor de gestão da qualidade de fornecedores 

das concessionárias. 

Para a classe B, temos o restante que representa 60% das práticas efetivas nas 

concessionárias. Nessa classe está inserida a homologação de protótipos, desenvolvimento de 

fornecedores, reavaliação periódica de fornecedores, auditoria interna de processos e reunião 

periódica com clientes internos.  

A inspeção foi tida como a prática mais utilizada, entretanto a mesma possui o 

quinto lugar de importância de acordo com o levantado na primeira etapa. A larga utilização 

pode ser explicada por sua característica concreta e técnica de avaliação da conformidade de 

um produto e por ser utilizada por décadas pelas concessionárias. Assim essa prática se 

mostra útil porém não tão importante se comparada a outras práticas mais atuais como o 

desenvolvimento de fornecedores e a avaliação industrial.  

Já a avaliação fabril continua em segundo lugar de utilização e importância. Isso 

demonstra a vasta utilização dessa técnica, a eficiência e a importância do foco preventivo da 

mesma, uma vez que tende a evitar que não conformidades ocorram no produto final. 
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Pode-se notar que a homologação de protótipo corresponde a terceira prática mais 

utilizada nas concessionárias, sendo considerada pelas mesmas na primeira etapa como a 

quarta prática mais importante. Ocorrendo nesse caso uma diferença entre o conhecimento 

sobre a mesma e a sua devida importância e aplicação nas ações diárias.  

Já a reavaliação periódica de fornecedores, que ora foi modificada para junto da 

avaliação na primeira etapa, está na quinta posição em utilização. Demonstrando assim que as 

concessionárias realizam mais avaliação nova do que reavaliação, e que esta deveria ser 

periódica. A demanda de avaliações é relativamente alta ou a reavaliação não é muito 

praticada, esse fato foi analisado também no estudo de caso. 

O monitoramento do desempenho de fornecedores, que está na terceira posição no 

grau de utilidade, se apresenta como décima segunda prática utilizada pelas concessionárias, 

estando presente em 4% das concessionárias pesquisadas.  

Tal resultado demonstra certa incoerência entre a importância e a utilização viável da 

prática pelas concessionárias. Tal fato ocorre devido a reduzida estrutura e metodologia para 

a aplicação dessa prática, que necessita de um controle e análise maior dos eventos de 

inspeção, avaliação, desempenho de materiais, tratamento de não conformidades, entre outras 

técnicas de gestão. 

O levantamento do custo da qualidade foi uma das menos utilizadas, com 3%, e 

representa a sexta posição em grau de importância.  

Assim como o monitoramento, resultado dessa prática tende a demonstrar a 

dificuldade na aplicação da mesma nas concessionárias de distribuição de energia elétrica, 

uma vez que necessita um controle e análise maior, e está relacionada com o monitoramento 

de fornecedores. 

 

Quadro 6.4 – Segunda etapa: práticas mais utilizadas (por quantidade de respostas positivas). 

(continua) 

Práticas Sim % %ac  
Inspeção de recebimento 27 11% 11% 

A 
Avaliação fabril de fornecedores 25 10% 21% 
Homologação de protótipos 23 9% 30% 

B 

Desenvolvimento de fornecedores 21 9% 39% 
Reavaliação periódica dos fornecedores 18 7% 46% 
Auditoria interna dos processos de gestão de fornecedores 17 7% 53% 
Reunião periódica com clientes internos 16 7% 60% 
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Quadro 6.4 – Segunda etapa: práticas mais utilizadas (por quantidade de respostas positivas). 

(continuação) 

Aplicação de penalidade em fornecedores que se destacam 
negativamente 

15 6% 66% 

C 
Ter um sistema informatizado de gestão e de relacionamento 
com fornecedores  

14 6% 72% 

Certificação de fornecedores, possibilitando a entrega de 
materiais sem a inspeção pela concessionária (2a parte) 11 4% 76% 

Levantamento do custo total de aquisição  11 4% 80% 
Monitoramento do desempenho de fornecedores 10 4% 85%  
Fornecer feedback ao fornecedor 10 4% 89%  
Premiação de fornecedores que se destacam positivamente 9 4% 92%  
Receber feedback do fornecedor 8 3% 96%  
Levantamento do custo da qualidade 8 3% 99%  
Compartilhamento de informação sobre demanda e estoque com 
fornecedores 

3 1% 100% 
 

Fonte: O autor. 

 

Para análise das práticas não efetivas ou não realizadas da melhor forma, foram 

selecionadas só as respostas “não” e entre elas calculada a percentagem conforme quadro 6.5. 

Novamente se fez a percentagem acumulada e foram separadas em três divisões. 

A classe A possui a prática de premiação de fornecedores, representando 10% das 

respostas “não” e o compartilhamento de informações sobre demanda e estoque com 

fornecedores, também representando 10%. Tal resultado é curioso pelo fato das duas práticas 

serem defendidas mundialmente pela gestão da qualidade total e ao mesmo tempo não serem 

aplicadas nas concessionárias. Outro ponto é a premiação estar em 10% e a aplicação da 

penalidade estar em 6%, ou seja, mais se usa o artifício de punir do que premiar fornecedores.  

O fato da pratica de receber feedback do fornecedor estar na terceira posição entre a 

não utilização, demonstra a dificuldade do setor em reavaliar seus processos de acordo com a 

resposta do fornecedor e também de não ter um processo definido para tratar tais feedbacks. 

Outro fator seria também a falta de feedback dado pelo fornecedor às concessionárias. 

O monitoramento do desempenho de fornecedores, a certificação e o 

desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão e relacionamento com fornecedores 

estão ligados á classe B, demonstrando assim a pouca utilização dessas práticas. Tal resultado 

encontra-se divergente do grau de utilização e importância dessas práticas para as 

concessionárias. Uma reavaliação sobre tais métodos seria necessário para a o aprimoramento 

do setor.  
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Quadro 6.5 – Segunda etapa: práticas menos utilizadas (por quantidade de respostas negativas). 

Práticas Não % %ac  
Premiação de fornecedores que se destacam positivamente 16 10% 10% 

A Compartilhamento de informação sobre demanda e estoque 
com fornecedores 

16 10% 20% 

Receber feedback do fornecedor 14 9% 29% 

B 

Certificação de fornecedores, possibilitando a entrega de 
materiais sem a inspeção pela concessionária (2a parte) 13 8% 37% 

Monitoramento do desempenho de fornecedores 11 7% 43% 
Ter um sistema informatizado de gestão e de relacionamento 
com fornecedores  

11 7% 50% 

Aplicação de penalidade em fornecedores que se destacam 
negativamente 

10 6% 57% 

Fornecer feedback ao fornecedor 10 6% 63% 
C Levantamento do custo total de aquisição 10 6% 69% 

Levantamento do custo da qualidade 10 6% 75% 
Reunião periódica com clientes internos 9 6% 81% 

 
Auditoria interna dos processos de gestão de fornecedores 9 6% 86% 

 
Reavaliação periódica dos fornecedores 7 4% 91% 

 
Desenvolvimento de fornecedores 6 4% 94% 

 
Avaliação fabril de fornecedores 4 2% 97% 

 
Homologação de protótipos 3 2% 99% 

 
Inspeção de recebimento 2 1% 100% 

 
Fonte: O autor. 

 

Para análise das práticas desconhecidas pelos respondentes foram selecionadas só as 

respostas “não sei” e entre elas calculada a percentagem conforme quadro 6.6. Novamente se 

fez a percentagem acumulada e foram separadas em três divisões. 

Para a nossa classe A, representando as práticas mais desconhecidas temos o 

levantamento do custo total da qualidade e o compartilhamento de informação sobre demanda 

e estoque com fornecedores. O motivo desse desconhecimento pode ser apontado pela falta 

de conhecimento do entrevistado, pela não realização da prática ou ainda pela falta de 

divulgação da mesma pela empresa. Para ambas as causas o resultado se demonstra 

insatisfatório quando se trata da gestão da qualidade total. 

Como visto anteriormente, o custo total da qualidade não é uma pratica muito 

utilizada pelas concessionárias pesquisadas e um dos motivos seria a falta de informações e 

metodologia para desenvolver tal custo. Já o compartilhamento de informação sobre demanda 

e estoque com fornecedores é vista como uma ação proativa e só é executada quando é 

realizada a parceria entre fornecedor e concessionária. Até em gestão da qualidade total é uma 
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prática utilizada somente em casos mais avançados onde se quer reduzir drasticamente o 

leadtime. Para as concessionárias tal informação ainda é sigilosa e não há histórico e previsão 

no futuro sobre compartilhamento da mesma. 

As práticas de levantamento do custo da qualidade, monitoramento de fornecedores e 

reavaliação periódica de fornecedores possuem um elevado grau de desconhecimento, e caso 

a prática seja realizada é cabível um melhor entendimento e divulgação da mesma pelo setor 

responsável de gestão de fornecedores e também entre as empresas concessionárias. Uma vez 

que outros setores podem agregar informações para incremento das mesmas na empresa. O 

quadro 6.6 demonstra tal resultado. 

 

Quadro 6.6 – Segunda etapa: práticas mais desconhecidas. 

Práticas Não sei % %ac  
Levantamento do custo da qualidade  12 12% 12% 

A Compartilhamento de informação sobre demanda e estoque 
com fornecedores 

11 11% 22% 

Fornecer feedback ao fornecedor 10 10% 32% 

B 
Monitoramento do desempenho de fornecedores 9 9% 41% 
Levantamento do custo total de aquisição 9 9% 50% 
Receber feedback do fornecedor 8 8% 57% 
Certificação de fornecedores, possibilitando a entrega de 
materiais sem a inspeção pela concessionária (2a parte) 6 6% 63% 

C 
Reavaliação periódica dos fornecedores 5 5% 68% 
Aplicação de penalidade em fornecedores que se destacam 
negativamente 

5 5% 73% 

Premiação de fornecedores que se destacam positivamente 5 5% 78% 
Ter um sistema informatizado de gestão e de relacionamento 
com fornecedores  

5 5% 83% 
 

Reunião periódica com clientes internos 5 5% 87% 
 

Homologação de protótipos 4 4% 91% 
 

Auditoria interna dos processos de gestão de fornecedores 4 4% 95% 
 

Desenvolvimento de fornecedores 3 3% 98% 
 

Avaliação fabril de fornecedores 1 1% 99% 
 

Inspeção de recebimento 1 1% 100% 
 

Fonte: O autor. 

 

Dos resultados das práticas aplicadas e não aplicadas nas concessionárias de 

distribuição de energia elétrica no Brasil, pode-se notar divergências em relação à gestão da 

qualidade total aplicada e defendida mundialmente como o presente e futuro da gestão da 

qualidade. Tal fato leva a perceber a pouca mobilização do setor em aderir novas práticas e ao 
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buscar a melhoria contínua pelo levantamento de melhores práticas setoriais junto com debate 

setorial sobre as mesmas.  

Uma fator que poderia ser defendido pelas concessionárias seria a diferença entre 

fornecedores de outros países e os nacionais, entretanto grande parte dos fornecedores são 

também multinacionais. Ou então, que as praticas da gestão da qualidade total seria aplicável 

mais a um setor, como o automobilístico, do que em outros, no caso o setor elétrico. 

Analisando desde o segundo capítulo, tal pensamento teria sua lógica uma vez que as 

concessionárias prestam basicamente um serviço, que estão num setor extremamente regulado 

com indicadores de qualidade de serviço e que o cliente final não possui um papel decisivo e 

atuante, em relação a outros setores industriais. 

Pode-se chegar ao consenso que a gestão da qualidade é questão de nível maturação 

do setor produtivo, o qual é regulado pelo poder de atuação do cliente final.  Não que a gestão 

da qualidade funcione para um determinado setor e não funcione para um outro, mas sim que 

determinado setor necessite de níveis próprios de variâncias dos produtos adquiridos, 

transformados para o cliente final em serviço, como é o caso das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica.  

 

6.2 Consultando a distribuidora Light 

 

Conforme informado na metodologia de pesquisa, para essa etapa foi utilizada a forma 

de entrevista, o conhecimento tácito do pesquisador e a coleta de dados de normas e 

procedimentos da concessionária em questão para aumentar a confiabilidade e a credibilidade 

de tal estudo. 

Esse estudo visou explicar ligações causais em situações da vida real que são 

complexas demais para tratamento através de metodologias experimentais ou levantamento 

de dados. Sendo assim, descreve um contexto na vida real em se tratando das concessionárias 

onde a gestão da qualidade em fornecedores ocorre e busca explicá-la com clareza.  

 

6.2.1 Aquisição 

 

A área de compras é responsável pela gestão de todos os processos de aquisição da 

Light - excluindo a aquisição de empresas, imóveis e energia. A empresa trabalha com 

compra centralizada e descentralizada. Aquisição centralizada é o processo de aquisição que 
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se caracteriza pela compra de materiais e de serviços, operacionais ou corporativos, 

executado pela Superintendência de Aquisição e Logística cujos valores e condições limite 

estão estabelecidos na Matriz de Níveis de Competência em vigor. Já a aquisição 

descentralizada é o processo de aquisição simplificado que se caracteriza pela compra de 

materiais e de serviços de baixo valor, baixo risco e de aplicação imediata, executado e 

gerenciado pelo órgão usuário, cujos valores e condições limites estão estabelecidos na matriz 

de níveis de competência em vigor. O organograma da área está representado na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 – Organograma de Suprimentos da Light 

 
Fonte: O autor. 
 

O processo de compras é realizado por meio de um website, onde - de acordo com a 

necessidade interna - o fornecedor é convidado a entrar e participar da negociação para os 

produtos ou serviços os quais o mesmo está habilitado, e quando for o caso, homologado a 

fornecer. O fornecimento pode ser realizado por três formas distintas: por pedido, onde é feita 

a solicitação pela Light com base no contrato, contendo a quantidade de produtos a serem 

fornecidos, o prazo e local de entrega e, quando couber, a data de instalação; por pedido Spot, 

feito pela Light sem a celebração prévia de um contrato, com objetivo de aquisição “spot” 

(única e isolada) de produtos que poderão ser entregues de uma única vez ou 
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escalonadamente; ou por contrato, que é composto pelas condições gerais de contratação, 

condições particulares e anexos, bem como eventuais termos aditivos. 

No processo de aquisição existem quatro tipos principais de áreas ou representantes 

envolvidos: 

- Requisitante: gestor de contrato, usuário ou planejador, que é o responsável por iniciar 

o processo de compras e informar a especificação do material, quantidades 

necessárias, condições de fornecimento e demais características operacionais; 

- Desenvolvimento do mercado fornecedor e qualidade do material, que efetua a 

qualificação de fornecedores de materiais e serviços; realiza avaliação empresarial 

(serviço), avaliação industrial (material), avaliação de responsabilidade 

socioambiental (material e serviço); cadastra fornecedores e materiais; desenvolve 

fornecedores de materiais e equipamentos estratégico-operacionais; homologa 

protótipos, realiza inspeção de recebimento, perícia técnica, acionamento de garantia; 

e qualidade assegurada; 

- Contratação de materiais e serviços, que executa a aquisição baseada nas ponderações 

das áreas de gestão de fornecedores e controle de qualidade de materiais; 

- Gestão de fornecedores, que é responsável por acompanhar o processo de 

recrutamento, seleção e formalização da mão de obra terceirizada; avaliar o 

acondicionamento dos materiais que estão em poder das empresas contratadas em seus 

almoxarifados; zelar pelas condições de higiene, segurança e conforto dos prestadores 

de serviço terceirizados que laboram em empresas que possuem alojamentos; 

controlar a comprovação dos recolhimentos de FGTS e INSS das empresas 

contratadas; realizar auditorias; inspecionar a frota terceirizada, entre outros. 

A empresa trabalha com contratos, que no caso específico é considerado uma 

parceria; entretanto são poucos os casos de contrato único com o fornecedor por um longo 

período. Que no caso, seria mais aplicável em relação a serviços, uma vez que a mobilização 

e desmobilização de pessoas, e com isso conhecimento relacionado, pode ser vital ao 

processo.  

Essa é uma das diferenças entre as empresas estatais e privadas, as empresas estatais 

devem seguir a Lei 8.666, que regula as compras e licitações de empresas públicas; já as 

privadas podem realizar a compra na modalidade que melhor convier e de acordo com suas 

necessidade e estrutura organizacional. 
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Para fornecedores de material, não existe um acordo formalizado de desempenho do 

fornecedor; entretanto o mesmo deve apresentar uma qualidade especificada, caso seu 

rendimento nesse quesito caia, o contrato poderá ser encerrado e também poderá ser excluído 

de processos futuros de fornecimento até sua adaptação.  

Como critérios de compra são analisados o preço, a qualidade e o prazo de entrega 

do fornecedor. No quesito qualidade pode estar inserida a nota de avaliação inicial no caso do 

primeiro fornecimento ou o histórico de desempenho do fornecedor ao longo dos seus 

fornecimentos passados. Logo, a nota final da qualidade abrange o desempenho histórico, 

capacidade produtiva, capacidade técnica, a gestão, controle operacional, e demais requisitos 

verificados na avaliação inicial e periódica.  

Entretanto quesitos abordados nos capítulos iniciais como: garantias, sistema de 

comunicação, reputação no mercado, intenção de fazer negócios, assistência técnica, atitude, 

imagem percebida, habilidade de embalagem, localização geográfica, negócios realizados, 

treinamento e atitude de colaboração, ainda não estão envolvidos no processo de decisão de 

compras.  

Um dos motivos levantados seria a sua forma abstrata e com isso a dificuldade de 

ponderar e realizar a avaliação desses quesitos. A seleção, avaliação e controle de 

fornecedores serão explicados nos tópicos seguintes. 

Em relação a ISO 9001 e as auditorias internas, a área de suprimentos realiza 

auditoria em seus processos e trabalha com sistema integrado que gera histórico e relatório 

dos processos de compras, entretanto não é seguida nenhuma norma de qualidade nesses 

aspectos. 

Para prestadores de serviço e fornecedores de material, a empresa trabalha com um 

ranking de fornecedores, que visa balizar futuras compras e conhecer melhor o mercado 

fornecedor.  

A Light não realiza o levantamento do custo total de propriedade ou aquisição, que 

contabiliza todos os custos associados à aquisição do produto; a qualidade total oferecida pelo 

fornecedor, não somente a mínima necessária; o serviço prestado pelo fornecedor, que além 

da velocidade da entrega se considera também a confiabilidade; e demais custos.  

A existência de tal metodologia na empresa facilitaria ao realizar compras mais 

assertivas e com o custo real de fornecimento. No caso, nota-se via levantamento realizado no 

setor que em geral as empresas concessionárias ainda não utilizam de tal metodologia. 
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6.2.2 Qualidade e Gestão 

 

A empresa conta com um quadro de 17 funcionários na área de Desenvolvimento do 

Mercado Fornecedor e Controle de Qualidade do Material. Destes, 10 fazem parte do serviço 

operacional de avaliação e inspeção de fornecedores, sendo desses 8 engenheiros eletricistas.  

Toda inspeção é realizada com mão de obra própria, salvo as inspeções de sinergia 

com a Cemig. Nessas inspeções de sinergia, a Light realiza inspeções em sua área de atuação 

para a Cemig e a Cemig realiza inspeções em sua área de atuação para a Light. 

A empresa consta de um laboratório de química exclusivo para analisar óleo mineral 

de seus transformadores e está em processo de montagem de um laboratório eletromecânico 

para realizar ensaios normativos, ensaios de contra prova e para servir de base para o 

programa de acompanhamento de desempenho de materiais no campo. 

A empresa possui em seu sistema um plano de inspeção para cada tipo de material e 

sua devida criticidade, entretanto atualmente a mesma utiliza de seu conhecimento sobre 

fornecedores, materiais e desempenhos, e ainda mão de obra disponível para programar a sua 

inspeção. 

Quanto às informações sobre o processo de qualificação e inspeção, a empresa 

divulga inicialmente ao seu fornecedor os pré-requisitos mínimos exigidos e as etapas que o 

fornecedor e seu produto devem passar ao longo do fornecimento.  

Tal ação se mostra de extrema importância para o alinhamento e para evitar futuras 

divergências entre novos fornecedores e seus processos internos. . 

 Temos uma divisão especifica entre fornecedores de materiais e fornecedor de 

serviços, uma vez que para materiais a lógica sempre é a mesma, visto que possuem métodos 

normatizados de verificações e inspeções. Já para serviços, o que mais se aplica é a avaliação 

do bem serviço prestado, que em geral possui suas variâncias e características próprias. 

 As duas etapas em comum são a qualificação comercial, avaliada no cadastro do 

fornecedor, e a qualificação técnica, avaliada pela equipe técnica da qualidade. A avaliação 

técnica consta de três tipos de avaliação: industrial (para materiais), empresarial (para 

serviços) e de responsabilidade socioambiental, visando verificar se o fornecedor atende os 

requisitos mínimos técnicos e de responsabilidade perante a sociedade e ao meio ambiente.  

Para fornecedor de material, o processo avança para a homologação - que visa avaliar 

o protótipo – e depois as inspeções de recebimento em si. Os processos seguintes visam a 

analisar o desempenho e promover o fornecedor em relação a confiança de seus produtos 



 
 
 
 

137

baseado no histórico da qualidade, no caso o programa de certificação em qualidade 

assegurada (certificação de segunda parte). Tal programa visa aumentar o nível de confiança 

no fornecedor reduzindo inspeções de recebimento da Light e assim custos e leadtime do 

material para disponibilização no estoque da empresa. 

Para serviços, o processo de avaliação passa para acompanhamento de desempenho, 

que visa avaliar continuamente o desempenho do fornecedor ao prestar seu serviço à Light, a 

metodologia e os requisitos do sistema serão explicados nos próximos tópicos. 

A Figura 6.3 mostra os processos da área de Desenvolvimento do Mercado 

Fornecedor e Controle de Qualidade do Material. 

 
 
Figura 6.3 – Principais atividades da gestão da qualidade de fornecedores 

 
Fonte: Light, 2014 
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Em relação às melhores praticas segundo resultado do levantamento, a empresa está 

atuando nas cinco primeiras por ordem de importância.  

Quanto ao desenvolvimento de fornecedores não existe uma metodologia, embora a 

mesma ocorra de forma espontânea no processo. 

 

6.2.3 Planejamento 

 

Para buscar novos fornecedores para o mercado fornecedor, a empresa utiliza do seu 

banco de dados interno formado pelo dados cadastrais dos fornecedores; assim como 

apresentações e catálogos fornecidos pelos mesmos. Também participa de feiras e eventos 

institucionais como rodada de negócios do Sebrae, e ainda realiza consultas com demais 

concessionárias de energia elétrica. 

Para a entrada desse fornecedor na Light, a empresa primeiramente analisa a questão 

jurídica, fiscal e econômico-financeira do mesmo; tudo de forma informatizada e online via 

ferramenta chamada de portal do fornecedor. Nessa ferramenta qualquer empresa pode 

realizar um pré-cadastro que o habilita a participar de futuras cotações. 

Após a etapa inicial de cadastro e ao longo do processo de compras, a Light realiza a 

qualificação técnica de seus fornecedores de materiais e prestadores de serviço na forma de 

avaliação como método de planejamento da qualidade, sendo pré-requisito para aquisição de 

materiais ou serviços. Anualmente são realizadas uma média de 25 avaliações de 

fornecedores de material pela empresa.  

A qualificação técnica para fornecedor de material é composta das seguintes etapas: 

avaliação industrial e da responsabilidade socioambiental: A avaliação industrial verifica as 

condições da fábrica com objetivo de determinar a qualidade do fornecedor via capacidade 

produtiva e qualidade dos seus produtos; verificando insumos, matérias-primas, terceirizações 

de qualquer natureza, equipamentos de produção, calibração e ensaios, embalagens e controle 

de documentação e processos para as linhas de produção de interesse da Light. Também 

verifica as condições de fabris quanto às exigências legais de segurança e medicina do 

trabalho, quanto à seleção e qualificação da mão de obra e quanto aos equipamentos de 

produção e ensaios. 

Nessas avaliações, a nota mínima para aprovação é 50, que está relacionada aos 

mínimos requisitos para a empresa ser admitida como fornecedor. Os fornecedores não 

possuem acesso a nota e nem ao conteúdo do relatório final; entretanto poderão receber 
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feedback em relação aos pontos de melhoria de processo. Por regra o fornecedor 

periodicamente deverá ser reavaliado e o período aconselhável é de 2 anos, entretanto 

atualmente esse período pode variar de acordo com a demanda, com a confiança e 

desempenho do fornecedor. O Quadro 6.7 apresenta os tópicos avaliados. 

 
Quadro 6.7 – Aspectos abordados na avaliação industrial. 

Avaliação Industrial 

 Capacitação 
Fabril 

Leiaute 
Maquinaria 
Ferramental 
Manutenção 
Recursos Humanos 
PCP (Planejamento e Controle da Produção) 
Processos de Fabricação 
Manuseio 
Armazenamento 
Embalagem 
Condições Ambientais/Instalações 
Segurança Industrial 

Capacitação 
Tecnológica 

Desenvolvimento de Tecnologia 
Fabricação Produtos Normalizados 
Fabricação por Encomenda 
Recursos Humanos 

Requisitos 
da 

Qualidade 

Avaliação de Subfornecedores 
Dados para Aquisição 
Controle de documentos 
Inspeção e Ensaios de Recebimento 
Inspeção e Ensaios na produção 
Inspeção e Ensaios Finais 
Identificação de produto 
Situação da Inspeção e Ensaios 
Controle Produtos Não-conformes 
Equipamento de Inspeção, Medição e Ensaios 
Calibração 
Instalações de Laboratórios 
Recursos Humanos 
Treinamento 

Fonte: O autor. 
 

Já a avaliação da responsabilidade social e ambiental verifica se o fornecedor realiza 

ações de cunho social e ambiental. Se for identificada a situação de trabalho escravo, de 

trabalho infantil, grave problema de segurança ou de que sua produção cause forte impacto 

ambiental, o fornecedor será considerado não apto a fornecer à Light. A avaliação verifica os 
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valores da empresa, a sua atuação internamente com seus colaboradores, sua relação com o 

meio ambiente, fornecedores, clientes, a comunidade e ainda governo e sociedade, conforme 

apresentado no Quadro 6.8. 

 
Quadro 6.8 – Aspectos abordados na avaliação de responsabilidade social e ambiental. 

(continua) 

Responsabilidade Social e Ambiental 

Valores da 
empresa 

Os valores incentivados e o conhecimento pelos funcionários e 
clientes 
Regras para dar e receber brindes/presentes, relacionamento com 
governo e transparência contábil 

Público 
Interno 

Ambientes físicos agradáveis e seguros para colaboradores 
Benefícios extras aos empregados 
Politica de privilegiar colaboradores internos no preenchimento 
de vagas 
Discriminações quanto à raça, credo, opção sexual e política e 
social 
Discriminações a negros, mulheres, pessoas com + 45 anos e 
portadores de deficiência  
Adequação ao trânsito e convivência de portadores de 
deficiências 
Acesso aos representantes sindicais para discutir questões de 
interesse dos funcionários 
Treinamento para necessidades presentes e futuras dos 
funcionários 

Meio 
Ambiente 

Coleta seletiva de lixo 
Medidas para economia de papel 
Medidas para redução do consumo de energia e de água 
Aquisição de fornecedores que não prejudicam o meio ambiente 
Avaliação o impacto de seus produtos no meio ambiente 
Elaboração de campanhas ou informativos relativos ao tema de 
meio ambiente 

Fornecedores 

Conhecimento de princípios e política de responsabilidade social 
de seus fornecedores 
Tratamento diferenciado para empresas que não respeitam a 
legislação e os direitos humanos 
Orientação a fornecedores à implantarem princípios de 
responsabilidade social 
Verificação das condições de seus fornecedores 
Prospecção de fornecedores que tenham cunho social 

Clientes 

O respeito e comunicação efetiva no relacionamento com clientes 
Procedimentos para registrar as reclamações e sugestões do 
cliente e implementar as melhorias 
Divulgação de  dados corretos, claros e completos de seus 
produto, sem constranger a população 
Danos à saúde dos clientes  provocada pelos produtos e plano de 
contingência para o caso 
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Quadro 6.8 – Aspectos abordados na avaliação de responsabilidade social e ambiental. 

(continuação) 

 
Danos à saúde dos clientes  provocada pelos produtos e plano de 
contingência para o caso 

Comunidade 

Cuidado com os impactos negativos de sua produção, inclusive 
da destinação dos resíduos gerados 
A busca do desenvolvimento social da sociedade local 
Ações de  trabalho voluntariado 
Operação de organização de ajuda social da sociedade local 
Transparência e comprometimento com as ONGs que auxilia e 
medição dos resultados 
Correlação entre a linha de produtos e a organização auxiliada 
Retorno para a empresa pelo fato desta auxiliar o 
desenvolvimento local 

Governo e 
sociedade 

Participa de fóruns de discussão de gestão, divulga suas práticas 
e as aprimora com Benchmarking 
Critérios para campanhas políticas e, caso apoie candidatos, sua 
transparência nesse assunto 
Incentivo a funcionários para fiscalizar as administrações 
governamentais 
Colaboração com a melhoria de equipamentos públicos em sua 
região 

Fonte: O autor. 
 
 

Para o prestador de serviços é realizada a avaliação Empresarial, que busca verificar 

as condições de uma empresa prestadora de serviços objetivando determinar sua capacidade 

de realização com grau de qualidade e de conhecimento exigidos pela Light. Também verifica 

as condições de serviço quanto às exigências legais de segurança e medicina do trabalho, 

quanto à seleção e qualificação da mão de obra, quanto aos equipamentos de produção e 

quanto à armazenagem e controle dos materiais da Light, destinados aos serviços a serem 

prestados, conforme apresentado no Quadro 6.9. Os aspectos principais abordados são: gestão 

empresarial, condições gerais de serviço, qualidade do serviço e sua medição, e segurança. 

 
Quadro 6.9 – Aspectos abordados na avaliação empresarial. 

(continua) 

EMPRESARIAL 

Gestão 

Estrutura organizacional 
Procedimento para aquisição de material 
Procedimento para subcontratação 
Armazenagem e logística 
Controle recebimento e expedição 
Equipamentos de logística e segurança do material 
Contratação 
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Quadro 6.9 – Aspectos abordados na avaliação empresarial. 

(continuação) 

 
Treinamento 
Condições ambientais (NBR 14.000) 

Detalhamento 
geral do 
serviço 

Procedimento de execução do serviço proposto 
Capacidade tecnológica 
Requisitos físicos e financeiros 
Qualificação específica e pessoal 
Alocação de pessoal, equipamentos e viaturas 
Plano de contingência 

Qualidade 

ISO 9001 (certificação) 
Estrutura para qualidade 
Análise de contrato 
Controle de produto usado e inadequado 
Calibração - ferramentas e equipamentos 
Manutenção - ferramentas e equipamentos 
Ações corretivas 
Controles da qualidade do serviço 

Segurança 

Política de segurança 
Responsabilidades 
SESMT /PCMSO 
Treinamento - Normas de segurança 
Riscos da atividade 
EPI's e EPC's 
Procedimentos padrões de segurança 

Fonte: O autor. 
 
 

 Outro método de qualificação, sequencial a avaliação, é a homologação de protótipos 

para fornecedores de materiais.  

Uma vez, no primeiro fornecimento ou antes, o fornecedor deverá comprovar que seu 

material ou equipamento atende aos requisitos especificados nas normas técnicas pertinentes, 

através da realização dos ensaios de tipo. Tais ensaios são abrangidos por normas setoriais, 

nacionais ou internacionais e são realizados via acordo fornecedor-comprador. Em geral são 

realizados ensaios mais exigentes do que os ensaios normais de recebimento, que também 

estão inclusos nos ensaios de tipo.  

A Light encontra-se alinhada com a mais úteis e melhores práticas indicadas no 

levantamento para o setor ao realizar a avaliação de seus fornecedores. 
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6.2.4 Inspeção e Auditoria 

 

A Light adotou o sentido da qualidade como a mesma sendo caracterizada como a 

totalidade de requisitos e características de um produto ou serviço que estabelece a sua 

capacidade de satisfazer às especificações; e informa em seu documento Cartilha de 

Suprimentos que o fornecedor deverá fornecer produtos ou prestar serviços com integral 

observância às especificações técnicas, garantindo a boa qualidade dos mesmos e o 

cumprimento das normas especificadas e as previstas na legislação em vigor. A prática acima 

está alinhada com as boas praticas de qualidade abordadas no Capítulo 4 em melhorias 

contínuas de fornecedores, onde o fornecedor possui total conhecimento sobre os processos 

que seu produto o serviço vai passar dentro da empresa. 

Para fornecedores de material, a empresa informa que: no caso do material elegível ao 

controle de qualidade, o mesmo está sujeito a técnicas de garantia da qualidade como 

inspeção, acompanhamento da qualidade e qualidade assegurada. 

Na inspeção de recebimento o fornecedor deverá comprovar que seu produto está em 

conformidade com os requisitos especificados através da realização dos ensaios prescritos nas 

especificações pertinentes.  

O fornecedor deverá comunicar à Light, com antecedência mínima de 10 dias úteis, a 

data a partir da qual o produto estará disponível para ser inspecionado através do endereço 

eletrônico. No caso, a inspeção poderá ser em fábrica, acompanhada por representante da 

Qualidade da Light ou, em função da complexidade do material ou equipamento e da 

confiança existente, a Light poderá autorizar o fabricante a realizar os ensaios sem a presença 

de seu representante. Nestes casos, será feita uma inspeção sumária, com a realização, no 

local do recebimento, de verificação visual e dimensional, assim como a análise dos relatórios 

dos ensaios realizados pelo fabricante.  

A empresa trabalha com a técnica de skip lot ou inspeção por frequência como forma 

de otimização de seus serviços, uma vez que a confiança no fornecedor tende a aumentar com 

o tempo e que suas entregas também. Segundo o levantamento, a técnica de inspeção por skip 

lot não se demonstra tão útil, entretanto é uma pratica mais sábia do que a inspeção de todos 

os materiais. Todos os materiais com plano que qualidade são inspecionados, dessas 

inspeções cerca de 80% são realizadas via skip lot ou são consideradas de Qualidade 

Assegurada. Das inspeções, em média se tem 2% de rejeição e 2% do total das inspeções são 

realizadas no fornecedor. 
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As inspeções de recebimento podem resultar em não conformidades com 

especificações, desenhos e normas; nesse caso, de acordo com o nível critico da não 

conformidade a mesma pode gerar uma ressalva, que seria um informe de melhoria para o 

fornecedor, ou uma rejeição, que resulta na devolução do material ao fornecedor para 

adequação. Todos os dois resultados decrementam a avaliação de desempenho do fornecedor, 

porém a rejeição possui um ponderação maior. A não conformidade dada pode ser por 

problema na documentação técnica, na embalagem e acondicionamento, na nota fiscal, por 

quantidade, no funcionamento e por características como: elétrica, mecânica, físico-química, 

dimensional e visual.  

Na qualidade assegurada (QA) de materiais e equipamentos, fornecedores habituais de 

materiais e equipamentos homologados e rotineiros, aptos, com bom histórico de 

fornecimento e cumpridores dos contratos com a empresa são elegíveis ao processo. 

O processo de QA é composto por: 

- Avaliação do histórico de fornecimentos (resultados de inspeções); 

- avaliação industrial e avaliação da responsabilidade socioambiental (reavaliação)  

- confirmação do protótipo 

- lista de clientes e dados estatísticos; 

- acompanhamento do desempenho no campo. 

Concluído o processo de forma positiva, o fornecedor será reconhecido através de um 

certificado que o habilitará a fornecer em qualidade assegurada. Este reconhecimento poderá 

ser feito por simples entrega do certificado ou publicamente em evento patrocinado pela 

Light. 

A Light divulga as seguintes vantagens ao fornecedor estar no programa de qualidade 

assegurada: 

- Confirmação de estar alinhado às boas práticas mundiais de gestão da qualidade; 

- possuir maior celeridade na entrega e no processo de aceitação do material; 

- isenção de convocações de inspeção como pré-requisito para entrega do material; 

- redução de desperdícios e do custo total do material, uma vez que estarão 

dispensadas as repetições de ensaios na presença de inspetor da Light, já realizados e 

validados durante o controle de qualidade dos próprios fornecedores; 

- Possibilidade de divulgação ao mercado nacional e internacional, pelos fornecedores, 

da certificação em Qualidade Assegurada pela Light (certificação de segunda parte). 
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O diligenciamento é outra atividade que envolve a avaliação e inspeção do material 

com vistas a adiantar a entrega do produto na Light. O processo passa pelas seguintes etapas 

na empresa: 

- O planejador de materiais verifica o andamento dos pedidos da Light por telefone ou 

e-mail, atualizando as informações no sistema corporativo quando necessário. 

- O representante da qualidade da Light verifica o provimento de aquisição da matéria 

prima; a existência de maquinário, ferramental e moldes; produtos intermediários, 

componentes e produtos finais já prontos; busca de solução para algum entrave técnico ou de 

especificações; e atualiza as previsões de entrega. 

Nos casos considerados críticos, o representante da qualidade da Light negocia a 

prioridade na produção em relação a outros pedidos menos prioritários da própria Light, 

conforme sinalizado pelo planejador, elaborando em conjunto com o fornecedor um plano de 

entregas otimizado em relação às necessidades da Light.  

Já para a perícia técnica sobre materiais e equipamentos, toda reclamação do usuário 

ou indicativo de problema de material pós-instalação deverá ser analisada em conjunto entre o 

órgão responsável pela qualidade e a engenharia do usuário. Caso seja comprovada a não 

qualidade, o órgão responsável pela qualidade aciona a garantia do fornecedor para 

substituição do material não conforme e exige que o fornecedor promova investigações em 

seu processo fabril para determinar os pontos deficientes e os corrija.  

 

6.2.5 Monitoramento e Indicadores 

 

A Light realiza diversas visitas a fornecedores incluindo avaliações, inspeções, 

diligenciamentos e projetos de pesquisa e desenvolvimento. Essas visitas auxiliam na 

promoção da verificação continua dos fornecimentos atuais. Atualmente, por motivos de 

gestão não é realizado o encontro formal e periódico com fornecedores, entretanto, essa 

pratica já foi utilizada pela empresa anteriormente, assim como a premiação de fornecedores 

de destaque no ano. A empresa possui cláusulas de penalidades em seu contrato por atrasos 

de fornecimento, que consequentemente podem ser gerados por problemas com a falta de 

qualidade dos materiais; assim sendo, intrinsecamente é uma penalidade por desempenho, 

mesmo não sendo mencionado qualidade no mesmo.  

Os fornecedores são medidos por sua qualidade e prazo de entrega, assim problemas 

decorrente de má qualidade ou atrasos são computados e ponderados nas notas de qualidade. 



 
 
 
 

146

Os fornecedores não possuem acesso a essa nota para evitar qualquer constrangimento entre 

eles e a empresa, uma vez que a nota é somente usada internamente.  

Não existe uma nota mínima para corte ou exclusão do fornecedor, entretanto via 

histórico pode ser levantado periodicamente os fornecedores com o pior desempenho, e a 

partir de tal analise trabalhar para melhoria dos mesmos ou para a exclusão nos processos 

futuros de compras com as devidas justificativas. 

A empresa não utiliza da metodologia de levantamento do custo da inspeção e da 

qualidade. Este fato se mostra alinhado com a pesquisa de levantamento realizada com as 

demais concessionárias, uma vez que foi percebida a importância do mesmo e também a 

dificuldade de sua mensuração pelas empresas. 

No Acompanhamento da qualidade de fornecedores de material, todos os dados 

relativos à qualidade do fornecimento de materiais e equipamentos, incluindo os relativos às 

avaliações industriais, às homologações, às inspeções, pontualidades, completezas das 

entregas, precisão documental e às reclamações do campo são registrados no sistema de 

qualidade de materiais.  

A nota do fornecedor de materiais, calculada automaticamente pelo sistema a partir 

dos registros efetuados, está configurada com base em: 

- Registros relativos à pré-qualificação; 

- Registros relativos às entregas (pontualidade e quantidade); 

- Registros relativos às inspeções; 

- Registros relativos às reclamações do campo. 

Fornecedores de material com excelente desempenho podem ter vantagens na 

aquisição, inspeções presenciais dispensadas e realizadas através de análise de relatório ou se 

tornarem fornecedores com Qualidade Assegurada. 

Em relação ao prestador de serviço, principalmente para a prestação de serviços na 

rede de distribuição, a empresa possui um setor dedicado a gestão de fornecedores que realiza 

uma verificação contínua da qualidade na prestação de serviços, baseada no cumprimento das 

exigências contratuais, nos resultados e na conformidade com as especificações técnicas 

estabelecidas contratualmente.  

O acompanhamento do desempenho do prestador de serviço tem por objetivo verificar 

continuamente a prestação de serviços durante a vigência do contrato e verificar a 

manutenção das condições mínimas observadas na qualificação. O acompanhamento do 

desempenho de fornecedores considerará os seguintes quesitos:  
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- Conformidade na prestação do objeto do contrato;  

- Resultados obtidos;  

- Cumprimento de prazos;  

- Cumprimento de SLA’s (Nível de Acordo de Serviços);  

- Gestão da Segurança do Trabalho;  

- Cuidados com a Imagem da Light;  

- Administração, armazenagem e Inventário de Materiais;  

- Supervisão e gerenciamento;  

- Treinamento, capacitação e qualificação de pessoal;  

- Domínio de técnicas e de tecnologia;  

- Organização e asseio dos locais de trabalho e alojamentos;  

- Gestão de recursos humanos dos terceiros;  

- Gestão de meio ambiente; 

- Cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas; 

- Gestão de almoxarifados; 

- Gestão adequada da Frota; 

Para os casos acima vale considerar que de acordo com a especificidade do serviço 

executado é feita uma adaptação de quesitos e suas ponderações em função de suas 

características. Qualquer falta grave e não corrigida após notificação, em matéria de 

cumprimento da legislação, de saúde-segurança dos empregados, de comportamento ético 

para com os clientes e de respeito ao meio ambiente acarreta na interrupção das relações com 

o fornecedor. 

 

6.2.6 Aprimoramento 

 

Como medidas de aprimoramento, a empresa tem desenvolvido metodologias para 

monitorar cada vez mais o desempenho do fornecedor ao longo do fornecimento tanto na 

aplicação seu produto quanto na prestação do seu serviço. Para isso, são desenvolvidos 

projetos em duas vertentes: produto e serviço.  

Para o acompanhamento de fornecedores de produto é desenvolvido um projeto de 

acompanhamento de desempenho de materiais no campo que visa por meio de medições 

diversas analisar o desempenho do material aplicado na rede de distribuição de energia 

elétrica. Para tal análise são utilizadas informações de ensaios realizados pelo fornecedor, 
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ensaios realizados pela Light, dados de campo como: falhas, defeitos, dificuldades, vida útil, 

e etc. Para tal função a empresa desenvolve um sistema informatizado de coleta e 

processamento de dados. 

No que tange ao prestador de serviço, a empresa também desenvolve um sistema de 

acompanhamento baseada na avaliação do fornecedor pelas pessoas envolvidas no processo, 

como por exemplo o gestor de contrato. Tal avaliação visa traduzir o desempenho do serviço 

prestado em métricas claras e reais, e de fácil acesso; utilizando o recurso de portal de 

intranet. As notas finais da avaliação serão a base para reajustes, renovações e novas 

aquisições da superintendência de aquisição, logística e qualidade de fornecedores. 

Conforme visto da pesquisa de levantamento, a concessionária, assim como grande 

parte do setor, não executa auditoria interna nos processos de gestão de fornecedores, não 

possui procedimento para receber feedback formal do fornecedor e os fornecedores não são 

envolvidos no planejamento de materiais. Este último, conforme visto também no 

levantamento é motivado devido ao sistema de compras atual, que ainda privilegia a 

diversidade de fornecedores para um determinado produto e pela falta de confiança de passar 

informações internas importantes a seus fornecedores. Como visto no Capítulo 4, tal pratica 

tem êxito apenas quando falamos de parcerias entre comprador e fornecedor. 

Dos resultados analisados, principalmente em relação a melhoria contínua e 

aprimoramento, se faz necessário novas pesquisas e melhorias em relação a qualidade das 

informações internas e externas vindas sobre materiais, serviços e seus fornecedores. Hoje as 

informações vindas da aplicação dos materiais no campo são mínimas e as informações 

repassadas por fornecedores e pelo mercado das concessionárias são cada vez mais reduzidas.  

O retorno do campo é essencial para o processo de garantia e controle da qualidade, e 

no futuro para um processo de gestão da qualidade total. A dificuldade encontrada hoje é 

gerada pela reduzida mobilização por feedback, pela pouca interação entre as concessionárias 

e pelo distanciamento da empresa com seus fornecedores. 

Pelo estudo realizado até o momento, pode-se concluir que empresa estudada possui 

suas práticas alinhadas com as demais concessionárias de distribuição de energia elétrica, 

porém as mesmas ainda estão distantes do estado da arte da gestão da qualidade total já 

adotada por demais setores industriais, mesmo já tendo avanços do modelo de controle de 

qualidade. 
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7 PROPOSTA DE REMODELAGEM 

 

Este capítulo final retoma as hipóteses formuladas no início desta pesquisa 

objetivando apreciá-las a partir das informações obtidas na consulta cujo resultados foram 

apresentados em 6.1 e considerando o estudo de caso apresentado em 6.2. Propõe-se, como 

ponto de partida para futuros estudos aplicados, uma remodelagem para a otimização da 

gestão da cadeia de fornecedores das concessionárias de distribuição de energia elétrica do 

Brasil com base na Gestão da Qualidade Total. 

 

7.1 Retomando as hipóteses iniciais 

 

Para este trabalho, inicialmente, foram levantadas as seguintes hipóteses para a 

problemática de pesquisa: 1) Foco excessivo na atividade de inspeção;  2) Pouca interação 

entre as empresas do mesmo setor; e a 3) Reduzida utilização de ferramentas de excelência 

operacional em gestão da qualidade. 

Sobre o foco excessivo na atividade de inspeção, pode-se confirmar o mesmo pelo 

resultado do levantamento de dados, onde a inspeção continua sendo uma prática bastante 

utilizada, embora as empresas pesquisadas tenham ciência  do pouco valor agregado e que 

existem técnicas mais efetivas. Caracterizando assim uma noção nas empresas que a pratica 

atualmente não garante a qualidade, e que já existem outras práticas como avaliação fabril, 

desenvolvimento de fornecedores, monitoramento de desempenho, homologação, entre 

outras, que contribuem para a garantia e prevenção da ocorrência de problemas e defeitos – 

conforme ranking de melhores práticas elaborada no Capítulo 6. 

Quanto a pouca interação entre as concessionárias de distribuição de energia 

elétrica, pode-se comprovar devido ao fato de  o compartilhamento de informação entre 

concessionárias ter obtido o oitavo lugar em nível de importância e pela proposta de avaliação 

(ver tabela 6.2) e inspeção de fornecedores em conjunto entre concessionárias não ter sido 

considerada importante em comparação com outras práticas. Tal resultado demonstra a pouca 

preocupação das empresas em trabalhar em conjunto para desenvolver o mercado fornecedor 

e a qualidade dos materiais adquiridos.  

No estudo de caso foi apresentado o trabalho em conjunto das concessionárias Light 

e Cemig em prol de reduzir custos com avaliação e inspeção (ver item 6.2.3), demonstrando 

ser possível essa prática entre empresas do setor. Entretanto, esse trabalho ocorre devido ao 
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relacionamento das duas empresas que, de se certa forma são uma só, uma vez que a Cemig 

possui uma quantidade expressiva de ações da empresa Light, facilitando assim o trabalho de 

Sinergia.  

As concessionárias realizam em geral as mesmas atividades no quesito de gestão da 

qualidade de fornecedores, diferenciando apenas as práticas que necessitam de mão de obra 

especializada para caso de desenvolvimento ou monitoramento de fornecedores, de maior 

quantidade de técnicos ou engenheiros como a inspeção, ou, então práticas mais estratégicas 

como a parceria com fornecedores que dependem da política da empresa. Tal fato faz 

argumentar a favor das empresas trocarem informações sobre determinados materiais e 

fornecedores. O fato de, atualmente, a concessão ser um monopólio natural também favorece 

a esse compartilhamento de informações, pois basicamente não existe concorrência. 

Já a terceira e última hipótese levantada, a reduzida utilização de ferramentas de 

excelência operacional em gestão da qualidade, se comprova quando se compara a Gestão 

da Qualidade Total com a gestão atual das concessionárias no que tange a gestão de 

fornecedores. Práticas como parceria com fornecedores, compartilhamento de informações 

com os mesmos, premiação, certificação, e dar e receber retorno sobre desempenho foram 

consideradas de baixa importância na gestão da qualidade de fornecedores pelas 

concessionárias. Isso demonstra que as empresas ainda estão na era do controle e garantia da 

qualidade com o predomínio de técnicas de inspeção de recebimento, avaliações da 

conformidade, ensaios e testes, análises, investigações, entre outras.  

Atualmente, já se trabalha com auditorias e prevenção, mas não na ação preditiva de 

melhoria contínua e cultura da qualidade na empresa. As diferenças e o grau de importância é 

apresentado no Quadro 7.1. 

 

Quadro 7.1 – Relação de importância das práticas pelas concessionárias e pela gestão da qualidade total. 
(continua) 

Práticas Impor tância 
Concessionárias 

Importância 
TQM 

Desenvolvimento de fornecedores ALTA ALTA  
Avaliação fabril inicial e periódica de 
fornecedores 

ALTA MÉDIA  

Monitoramento do desempenho de 
fornecedores ALTA ALTA  

Homologação de protótipos ALTA MÉDIA  
Inspeção de todos os materiais essenciais 
para a empresa 

ALTA BAIXA  

Levantamento do custo da qualidade ALTA ALTA  
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Quadro 7.1 – Relação de importância das práticas pelas concessionárias e pela gestão da qualidade total. 

(continuação) 

Auditoria interna dos processos de 
gestão de fornecedores 

ALTA ALTA  

Compartilhamento de informações entre 
concessionárias MÉDIA ALTA  

Ter um sistema informatizado de gestão 
e de relacionamento com fornecedores 

MÉDIA MEDIA  

Reunião periódica com clientes internos MÉDIA ALTA  
Levantamento do custo total de 
aquisição MÉDIA ALTA  

O fornecedor ter laboratório acreditado 
pelo Inmetro MÉDIA MEDIA  

Fornecer feedback ao fornecedor MÉDIA ALTA  
Receber feedback do fornecedor MÉDIA ALTA  
Avaliação e inspeção de fornecedores 
em conjunto entre concessionárias BAIXA BAIXA  

Certificação de fornecedores (2a parte) BAIXA ALTA  
Fornecedores certificados em ISO 9001 BAIXA MEDIA  
Inspeção pela técnica de skiplot BAIXA BAIXA  
Premiação de fornecedores  BAIXA ALTA  
Aplicação de penalidade em 
fornecedores  

BAIXA BAIXA  

Inspeção de todos os materiais 
adquiridos pela empresa BAIXA BAIXA  

Compartilhamento de informação sobre 
demanda e estoque com fornecedores 

BAIXA ALTA  

Fonte: O autor. 

 

Outro fator observado, além da importância dada a essas práticas, é a pouca 

utilização das mesmas caracterizada no levantamento pelo resultados da práticas não efetivas 

nas concessionárias, onde pela análise do resultado se verificou que  todas práticas não 

utilizadas são técnicas da gestão da qualidade total, demonstrando mais uma vez a não 

aplicação e desconhecimento do poder das mesmas no modelo de gestão.  

Em síntese, ainda predomina nas concessionárias pesquisadas o pensamento que a 

qualidade depende de um determinado setor da empresa, onde se realiza a inspeção e não da 

concessionária como o todo. Quase não foram encontradas ações de relacionamento com 

fornecedores. 

Um outro ponto a agregar nessa visão é o aparecimento de ações para 

monitoramento e melhoria de fornecedores conforme apresentado no estudo de caso, onde a 

empresa estudada possui dois projetos em desenvolvimento para a efetiva operacionalização 
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dessa pratica, e ainda possui fornecedores com Qualidade Assegurada. Isso demonstra uma 

expressiva mudança no foco da inspeção para o monitoramento e garantia, mesmo  que 

algumas das práticas citadas na Tabela 7.1 não sejam praticadas.  

Tal fato pode ser entendido como os passos iniciais das empresas em direção a era da 

gestão da Qualidade Total. Ou seja, se por um lado as concessionárias não aplicam 

determinadas praticas de gestão da Qualidade Total ligadas ao relacionamento de 

fornecedores, por outro, já executam ações de monitoramento e garantia da qualidade. Um 

foco preocupado em controlar e monitorar e não em prover um bom e longo relacionamento 

com os fornecedores.  

Resumidamente, pode-se concluir os paradigmas de visão das concessionárias e da 

gestão da qualidade total (TQM) com o Quadro 7.2. 

 

Quadro 7.2 – Paradigmas da qualidade: Concessionárias x TQM 

Requisitos Paradigma Concessionárias Paradigma TQM 
Responsabilidade pela 

baixa qualidade 
Fornecedor Fornecedor e comprador  

Inicio dos problemas Fabricação Planejamento 
Qualidade Avaliada e Inspecionada Garantida 
Inspeção No final No inicio 

Responsabilidade pela 
qualidade 

Equipe de gestão de 
fornecedores 

Fornecedor 

Mais importante 
Desenvolvimento de 

fornecedores 
Desenvolvimento de 

fornecedores 
Foco do controle Inspeção e monitoramento Garantia 

Ação mais executada Inspeção Monitoramento 
Atividade Corretiva e preventiva Preditiva 

Erros Inevitáveis e inspecionáveis Oportunidades de melhoria 
Custo da qualidade Não calculado Sem custo, se paga 
Número de defeitos Poucos Zero 

Fornecedores Controle e Monitoramento 
Relacionamento e 
Monitoramento 

Fonte: O autor. 

 

Um fator que influencia nesse processo é a política de aquisição e relacionamento 

com fornecedores. Quanto mais a mesma for ligada a formação de parcerias estratégicas, mais 

facilmente a Gestão da Qualidade Total possui campo para atuar e desenvolver processos de 

maneira otimizada.  
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Cabe ressaltar que a Gestão da Qualidade Total possui também um custo envolvido e 

alguns setores podem não contabilizar a relação custo e benefício na atuação de tal 

metodologia de gestão. 

Pode-se chegar ao consenso de que a gestão da qualidade é uma questão de nível 

maturação do setor produtivo, o qual é regulado pelo poder de atuação do cliente final.  Não 

que a gestão da qualidade funcione para um determinado setor e não funcione para um outro, 

mas sim que determinado setor necessite de níveis próprios de variâncias dos produtos 

adquiridos, transformados para o cliente final em serviço, como é o caso das concessionárias 

de distribuição de energia elétrica, e com isso acabam desenvolvendo algumas práticas em 

detrimento de outras, muitas vezes sem um estudo aprofundado. 

 

7.2 Propondo um modelo de gestão da qualidade total de fornecedores em 

concessionárias 

 

Com a finalidade de promover o aprimoramento e remodelagem do sistema de 

gestão de fornecedores nas concessionárias de distribuição de energia elétrica, nessa etapa se 

elaborou a proposta de um modelo de gestão baseado na gestão da qualidade total e na forma 

atual de gestão das concessionárias. Tal modelo leva em consideração a particularidade da 

estratégia e da política de aquisição de cada empresa, assim como o porte da área de 

qualificação de fornecedores. 

Primeiramente, para o modelo proposto se buscou responder as perguntas iniciais 

desse estudo que questionaram se poderia existir um modelo mais atual e alinhado as 

melhores práticas mundiais para a gestão da qualidade de fornecedores, se técnicas e 

ferramentas de outros setores industriais poderiam ser aplicáveis às concessionárias, se, 

atualmente, seria possível promover a cooperação pela qualidade de fornecedores (serviços e 

materiais), e, por último, se existe uma relação ótima de custo e beneficio para a aplicação de 

determinados modelos e ferramentas da qualidade. 

Para princípio do modelo adotaram-se os pontos de melhoria abordados no Capítulo 

6, as dificuldades do setor e o estado da arte da gestão da qualidade. Conforme relatado 

anteriormente, foi encontrada uma dificuldade nas concessionárias para a aplicação de um 

modelo de gestão da qualidade total devido a reduzida mobilização por feedback, pela pouca 

interação entre as concessionárias e pelo distanciamento da empresa com seus fornecedores. 
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Do resultado do levantamento de dados e do estudo de caso, elaborou-se  um modelo 

baseado em quatro linhas de ação para a qualidade total, nomeado de quatro pilares para a 

qualidade total em concessionárias de distribuição de energia elétrica, que são: 

- Foco em ações preventivas e preditivas; 

- Feedback continuo do campo; 

- Interação com empresas do setor; 

- E o estreitamento das relações com fornecedores. 

A sua apresentação de forma didática pode ser vista na Figura 7.1, que mostra a 

sustentação da qualidade em concessionárias baseada nesses princípios. 

 

Figura 7.1 – Princípios para a Gestão da Qualidade Total nas concessionárias 

 
Fonte: O autor. 
 

A escolha das ferramentas se iniciou pelas diferenças encontradas entre a 

importância das praticas pelas concessionárias e pela qualidade total, e ainda pela utilização 

das praticas pelas concessionárias, resultando nas seguintes ferramentas para a qualidade: 

- Compartilhamento de informações entre concessionárias; 

- Cooperação entre as empresas; 

- Reunião periódica com clientes internos; 

- Levantamento do custo total de aquisição; 

- Levantamento do custo total da qualidade; 

- Monitoramento do desempenho de fornecedores; 

- Fornecer feedback ao fornecedor; 

- Receber feedback do fornecedor; 

- Certificação de fornecedores; e 

- Premiação de fornecedores; 
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O compartilhamento de informação sobre demanda e estoque com fornecedores não 

foi abordado para esse modelo de gestão devido a prática ser aplicável apenas em 

concessionárias com parcerias de longo prazo com fornecedores, sendo raro esses casos de 

acordo com o resultado da pesquisa. 

Organizando cada ferramenta e prática com o principio a ser desenvolvido nas 

concessionárias de distribuição tem-se a metodologia conforme a Figura 7.2. 

 

Figura 7.2 – Princípios de Gestão da Qualidade Total nas concessionárias e ferramentas utilizadas 

 
Fonte: O autor. 

 

7.2.1 Ações preventivas e preditiva 

 

Conforme analisado nos resultados da pesquisa, o foco atualmente das 

concessionárias estudadas ainda está nas atividades de avaliação da conformidade, em sua 

maioria representada pela inspeção de recebimento para o controle da qualidade. Foram 

verificadas também ações de desenvolvimento de fornecedores, avaliação de fornecedores e 

de homologação de protótipos, entretanto a inspeção de recebimento ainda é a ferramenta 

mais praticada pelas concessionárias em comparação com as demais. 

 Em prol do desenvolvimento das ações preventivas e preditivas, o modelo proposto 

sugere o desenvolvimento de metodologias para a aplicação de certificação de segunda parte 

fornecedores seja pela qualidade assegurada ou auditoria periódica do fornecedor. O resultado 

seria uma base de fornecedores mais enxuta, melhor avaliada, atualizada e mapeada. No caso, 

ao avaliar e certificar fornecedores, a concessionária tem em mãos o nível de qualidade 

esperado por cada fornecedor dentro de suas limitações fabris e processuais. Sendo assim, 

materiais ou serviços especificados com alto grau de risco devido a sua utilização na rede ou 
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ao tipo de serviço executado poderiam ser redirecionados a fornecedores mais competentes já 

mapeados pela certificação. 

Existe a necessidade de cada concessionária verificar sua metodologia de 

desenvolvimento de fornecedores. Atualmente, o estado da arte é se utilizar de métricas e 

avaliação de desempenho para incentivar o fornecedor a alcançar o nível de qualidade exigida 

utilizando assim de ferramentas como: avaliação, auditoria, modelos de gestão, treinamentos 

sobre qualidade e empresa modelo.  

Modelos de gestão são documentos padronizados para gestão da qualidade como 

manual da qualidade, inspeção de materiais, relatório de não conformidade, resolução de 

problemas pela causa raiz, entre outros. Os treinamentos são dados pelo pessoal da gestão da 

qualidade do fornecedor aos fornecedores a serem desenvolvidos no intuito de aperfeiçoar os 

pontos levantados nas avaliações.  

Já a empresa modelo visa levantar escopo, porte, maquinário, atribuições, dados 

financeiros e mão de obra para que uma empresa possa fornecedor determinados produtos e 

serviços. Sugere-se que para essa tarefa sejam elaborados modelos para materiais críticos ou 

essenciais que suportem que empresas menores possam fornecer e que se tenha uma equipe 

especializada para esse processo. 

Outro ponto a ser levantado é a possibilidade de formar um ranking de qualidade de 

fornecedores que traduzisse todo o monitoramento de fornecedores em notas. Em posse 

dessas notas é possível levantar o custo de aquisição e o custo da qualidade de cada 

fornecedor. O levantamento de custos é uma métrica importante, mas pouco utilizada no setor 

devido a falta de metodologia para tal. 

Qualquer forma de compor os custos da qualidade e de aquisição poderá ser 

questionada, entretanto, cada empresa sabe as dificuldades e facilidades em adquirir materiais 

e serviços, e por final o que a não qualidade dos mesmos pode resultar para a operação da 

empresa como um todo. O que se visa a promover é a composição do custo da qualidade ou 

da não qualidade e a partir do seu valor, elaborar o custo de aquisição, quadro 7.3 

 

Quadro 7.3 – Levantamento do custo total de aquisição para concessionárias 
(continua) 

Custos de Pré-
Aquisição 

Identificação da necessidade 
Prospecção de fornecedores 
Cadastro de fornecedores 

Gestão da Qualidade  - Prevenção 
Ambientação e dúvidas 
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Quadro 7.3 – Levantamento do custo total de aquisição para concessionárias 
(continua) 

Custos de 
Aquisição 

Preço 
Cotação e preparação de pedidos 

Entrega e transporte 
Tarifas e encargos 

Pagamento 
Gestão da Qualidade  - Avaliação da conformidade 

Gestão da Qualidade  - Defeitos no recebimento 

Custos de Pós-
Aquisição 

Gestão da Qualidade  - Defeitos no campo 
Nova Pré-Aquisição 

Nova Aquisição 
Fonte: O autor. 

 

O custo dos processos do Quadro 7.3 podem ser obtidos internamente por cada setor 

envolvido. Os custos são ligados ao tempo gasto em cada etapa, ao custo da mão de obra 

envolvida por tempo médio de trabalho, os custos de tecnologia de informação, os custos com 

materiais operacionais e coorporativos de cada setor, e os custos da qualidade, que além dos 

custos acima estão também envolvidos os custos dos defeitos no recebimento e dos defeitos 

no campo como: dano a saúde, segurança e meio ambiente (responsabilidade civil), falta de 

disponibilidade do material, retrabalho, reparo, medida corretiva, substituição do material, 

perícia e análise da falha, devolução do material, estragos a terceiros, perda de prestigio, 

multas e aumento do DEC e FEC. 

Os custos de prevenção estão ligados aos custos com auditorias em fornecedores, 

avaliação da especificação, desenvolvimento do mercado fornecedor, gestão da qualidade, 

programa de qualidade assegurada, homologação, treinamento, calibração dos instrumentos 

de medida e normalização.  

Já os custos de avaliação da conformidade estão ligados ao custo da área com 

inspeção de recebimento no fornecedor, inspeção de recebimento no estoque, inspeção na 

produção, ensaios e testes, laboratório e análises da conformidade. 

A partir desses valores cada empresa poderá montar sua fórmula paramétrica com os 

pesos de cada etapa e assim ter uma fórmula padrão para a aquisição de materiais (podendo 

também se aplicada a serviços, porém com outros indicadores). Essa fórmula poderá ser única 

ou varia conforme tipo de categoria de material. 

Isso se traduz em dizer no final que cada real gasto em tal fornecedor gera a 

economia ou o prejuízo de um determinado valor em real.  
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7.2.2 Feedback contínuo do campo 

 

Para o feedback contínuo do campo é necessária a aplicação de ferramentas para 

levantamento de ocorrências junto com satisfação e criticas sobre materiais e serviços. 

Atualmente, para prestadores de serviço essa prática é mais utilizada, pois é uma das métricas 

de fácil acesso e manuseio para a obtenção de indicadores e acompanhamento de 

desempenho.  

A necessidade encontrada pelo levantamento e pelo estudo de caso é a da criação de 

uma cultura de qualidade nas concessionárias, onde o pensamento é voltado a resolução de 

problemas e não de reclamações. Chama-se reclamações as ocorrências comentadas sem o 

mínimo de informações precisas sobre o fato, que em geral cria uma dificuldade em se 

averiguar tecnicamente o ocorrido. Logo para aperfeiçoar o processo é necessário um 

formulário simples mas que contenha informações detalhadas para o estudo das ocorrências 

no campo. 

Esse formulário poderá ser de formato digital, via auxilio de computador divulgado 

por toda a empresa ou em forma de papel no estoque e perto de equipes de campo. Os 

colaboradores deverão ser orientados a comunicar as ocorrências e expressar suas opiniões 

quanto a satisfação e crítica em relação determinado material.  

Periodicamente, a equipe de gestão da qualidade de fornecedores deverá retirar e 

analisar os casos, contatando as pessoas envolvidas e promovendo a solução. A equipe da 

qualidade deverá transcrever a ocorrência e acionar o fornecedor para que o mesmo execute 

uma ação corretiva e plano de ação para melhoria. 

Esse processo é muitas vezes menosprezado devido a sua simplicidade e facilidade, 

porém o mesmo possui um vasto campo de atuação e permite receber bons retornos do 

campo. Também pode ser disponibilizado um e-mail, endereço ou ramal para contato.  

Outra forma de levantar feedback é promover reuniões periódicas com as áreas 

usuárias e a engenharia de cada setor. Essas reuniões visam desenvolver fornecedores, 

analisar necessidades futuras, debater divergências e problemas atuais, e ainda dar e receber 

retorno dos processos.  

A ideia de reunião poderá não ser imediatamente bem aceita por ser uma novidade, 

entretanto, vale começar aos poucos, de forma sucinta, e após o processo fluir, chamar a 

mesma de reunião e promovê-la de forma periódica. Com o tempo se chega aos resultados 

pretendidos para ambas as partes. 
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Quanto ao monitoramento do desempenho, seu objetivo é organizar a avaliação, 

inspeção, cadastro de fornecedor, informações do campo, informações de compra, 

informações do mercado, análises e perícias para avaliar continuamente o fornecedor. Um 

bom período a ser estipulado é mensalmente ou bimestralmente somar todas as pontuações, 

ocorrências e comentários e gerar um índice para cada fornecedor. Como a quantidade de 

informações visa a aumentar e vai variar de concessionária para concessionária, o auxilio do 

computador e um sistema de gestão empresarial se torna indispensável. 

Duas fontes de informações muito úteis para o processo são os testes e ensaios 

realizados pela própria concessionária, assim como os dados do sistema de gestão da 

distribuição, onde são geradas as notas e ocorrências de campo. Com o acesso a esse sistema 

e com uma lógica computacional todos os dados poderão ser usados e analisados por um 

programa de monitoramento de desempenho de materiais. 

Vale ressaltar que não tendo a informatização acima, o feedback do campo junto 

com os relatórios da gestão da qualidade de fornecedor já produzem um excelente resultado 

no monitoramento de desempenho, que no caso quanto mais informações entrarem mais real 

será o monitoramento. Nos próximos parágrafos estão algumas ferramentas para avaliação e 

monitoramento de fornecedores. 

Uma ferramenta que auxilia nesse processo é a avaliação do desempenho do 

fornecedor, que visa avaliar o fornecedor em toda a sua interação com a concessionária 

objetivando o acompanhamento contínuo do seu desempenho. É aplicável em todas as 

negociações, inspeções com não conformidades e demais requisições feitas ao fornecedor. 

O comprador, planejador ou o inspetor poderá  no final de cada processo de contato 

com o fornecedor realizar uma rápida avaliação do desempenho do mesmo (baseado em 

modelos de pesquisa de satisfação), visando avaliar:  

- Flexibilidade e facilidade de negociação; 

- Relacionamento; 

- Acompanhamento e pós-venda; 

- Facilidade de contato; e 

- Efetividade da resolução de problemas.  

Essa avaliações podem ser registradas ao longo do tempo, somadas e acrescentadas 

nas notas finais de desempenho ou qualidade do fornecedor. O Quadro 7.4 apresenta um 

exemplo de questionário a ser utilizado para a avaliação da efetividade na resolução de 

problemas. 
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Quadro 7.4 – Questionário sobre efetividade na resolução de problemas 

Nota 
Em relação ao problema encontrado, o fornecedor conseguiu resolvê-lo em período 
hábil, de forma a não repeti-lo e demonstrou interesse por melhorar o processo? 

NA Pelo contato com o fornecedor não tive condições de avaliá-lo 
0 Não resolveu o problema 
1 Resolveu parcialmente 
2 Resolveu, mas não em tempo hábil e podendo ocorrer novos 
3 Resolveu, em tempo hábil e de forma definitiva 

4 
Resolveu, em tempo hábil, de forma definitiva e demonstrou interesse em melhorar o 
processo 

Fonte: O autor. 

 

Uma outra ferramenta para avaliar o fornecedor é a avaliação funcional do 

fornecedor que visa avaliar o fornecedor  em toda a inspeção em fábrica visando confirmar as 

avaliações existentes e promover o monitoramento do seu desempenho. A avaliação é 

específica e rápida, respostas sim ou não, contendo itens cabíveis de serem avaliados em uma 

inspeção devido a presença em fábrica. Assim, espera-se confirmar a capacidade fabril, 

gestão da qualidade, segurança e sustentabilidade.  

O Quadro 7.5 apresenta um modelo de questionário a ser utilizado para a avaliação 

funcional do fornecedor pela equipe da qualidade. 

 

Quadro 7.5 – Questionário para avaliação funcional do fornecedor 

Questionário Sim Não 
1- A capacidade de produção continua atendendo aos requisitos? 
2- No momento, a fábrica está utilizando quanto da sua capacidade total?             % 

3- Existem indícios que é realizado o controle de qualidade do material? 
4- Existe o registro e plano de ação para as não conformidades? 
5- Os colaboradores estão usando os EPIs necessários?  
6- Existe mapeamento de risco? 
7- Durante a inspeção foi visto trabalho escravo ou usando mão de obra 
infantil? 
8- Durante a inspeção foi vista alguma não conformidade na gestão ambiental? 
9- O fornecedor  teve um relacionamento respeitoso e ético? 

Fonte: O autor. 

 

 Pode-se concluir que diversas ferramentas adaptadas de outros segmentos podem ser 

usadas para o aprimoramento do feedback da aplicação dos materiais e da prestação de 

serviços no campo e nas demais áreas da empresa.  

É só uma questão de analise, aplicação de cada ferramenta e ainda sua participação no 

monitoramento de fornecedores. 
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7.2.3 Interação entre concessionárias 

 

Para promover a interação entre as concessionárias, é necessário que se divida em 

duas etapas: o compartilhamento de informações e a cooperação por sinergia em 

concessionárias. 

O compartilhamento de informações é uma forma passiva das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica interagirem. Ela objetiva a divulgação de informações de 

forma confidencial entre as empresas por meio de encontros e reuniões periódicas, por fórum 

de troca de informações e de um sistema para disponibilização de dados sobre avaliações, 

inspeções, testes, ensaios, analises, pericias, não conformidades, problemas e indicações para 

consulta para todas as empresas participantes. 

A reunião pode ser organizada por uma fundação que representa as concessionárias 

de distribuição de energia elétrica e por meio dela prover meios de torna-la periódica e de 

realizar a gestão de informações entre as empresas.  

Um simples fórum para facilitar a comunicação das empresas já é um meio que 

facilita e promove essa interação. 

Já para uma forma ativa de interação, nomeada de cooperação por sinergia, objetiva 

promover a efetividade de gestão e economia em larga escala nos setores de gestão da 

qualidade de materiais e fornecedores no setor elétrico.  

Nessa abordagem, além da melhoria do mercado fornecedor, se conquista também 

uma melhoria nos processos das empresa, gerando assim uma economia ao se realizar ações 

de qualidade de forma convergente. Pontual e em conjunto. Assim, seus principais ganhos 

seriam: 

- diminuição de custos operacionais; 

- melhoria na qualidade de materiais; 

- eficiência na gestão de fornecedores; 

- compartilhamento de informações; 

- rapidez no atendimento; 

- fomento de preço justo; 

- maior controle; 

- promoção de ações em conjunto; 

- normalização; e 
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- expertise em sinergia. 

Os integrantes dessa sinergia são as concessionárias de distribuição de energia 

elétrica, mas também podem ser convidadas outras partes como demais empresas do setor 

elétrico, empresas técnicas de referência (Ex.: Petrobras, Inmetro...).  

Para apoio e gestão do processo pode ser convidada uma empresa sem fins 

lucrativos, possivelmente patrocinada pelas empresas integrantes. Acredita-se que até o 

momento tal sinergia não tem ocorrido por entraves burocráticos relacionados a mão de obra 

necessária e ao pagamento pelos serviços prestados. 

Os recursos para elaboração desse projeto e manutenção do programa podem vir de 

uma mensalidade, anuidade ou patrocínio com valor proporcional ao porte da empresa  

integrante (exemplo de métrica: quantidade de clientes, volume de compras, lucro...), e de 

recursos vindos dos processos de certificação. Os mesmos cobririam as despesas principais 

como reunião, viagens, cursos e publicações e ainda as despesas com pessoal pela utilização 

de mão de obra própria das concessionárias.  

O ideal seria que a equipe fosse formada por colaboradores de cada empresa 

integrante pelo projeto, por não se tratar de uma terceirização. 

As atividades principais de sinergia para a otimização das atividades são as de 

certificação de materiais/fornecedores, elaboração de uma portal para compartilhamento de 

informações e reuniões periódicas entre membros.  

Outras atividades também podem ser gerenciadas como: 

- avaliação de empresas; 

- realização de ensaios extras normalizados (nacional ou internacional); 

- elaboração de descrição e normas únicas; 

- elaboração de programa de qualidade assegurada; 

- elaboração de ferramentas para apoio a gestão; 

- e a promoção de encontros sobre qualidade. 

Para a melhor efetividade do processo, ter um programa único de certificação de 

segunda parte setorial pode trazer bons resultados ao setor.  

O programa objetiva certificar materiais com base em normas 

setoriais/nacionais/internacionais conforme procedimento próprio elaborado pelo grupo.  

O quadro 7.6 apresenta a matriz de vantagens, desvantagens, oportunidades e 

ameaças de tal processo no programa de sinergia das concessionárias. 
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Quadro 7.6 – Matriz de vantagens, desvantagens, oportunidades e ameaças 

Vantagens Desvantagens 
      - Sinergia no setor; 

- Diminuição do custo global de 

inspeção entre concessionárias; 

- Maior qualidade e confiança em 

materiais e fornecedores; 

- Diminuição de custos marginais em 

materiais. 

- Complexidade de gestão; 

- Equipe de trabalho ligada diretamente 

às concessionárias; 

- Variabilidade dos modelos de gestão 

das concessionárias. 

Oportunidades Alertas 

- Criação de uma base de dados de 

fornecedores; 

- Trabalho em conjunto; 

- Normalização e padronização de 

materiais. 

- Confiabilidade do processo; 

- Comprometimento das empresas 

integrantes. 

Fonte: O autor. 

 

A principio, por ser uma novidade, poderá ter um pequeno número de empresas 

participantes, mas com o desdobrar do trabalho a previsão é aumentar.  

Os fornecedores por um lado iriam ganhar com um número menor de inspeções em 

seus produtos pelos seus clientes, porem o nível de controle e de troca de informações entre 

os clientes será melhor e com isso a pressão para melhoria dos processos é maior. A 

normalização e padronização dos materiais também é outro fator que poderá reduzir o custo 

dos materiais e facilitar as aquisições. 

 

7.2.4 Relacionamento com fornecedores 

No intuito de estreitar as relações das concessionárias e seus fornecedores, as 

empresas podem utilizar de meios de comunicação para passar periodicamente um pouco da 

cultura, metas, indicadores e necessidades da empresa e ainda prover meios de se relacionar 

melhor com fornecedores.  

Esses meios podem ser por reuniões periódicas sobre desempenho (dando e 

recebendo feedback), comunicados por carta ou e-mail, elaboração de um portal para 

concentrar informações pertinentes a fornecedores e para manter um relacionamento 
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constante, utilizando de premiações para incentivar a excelência operacional e divulgação dos 

exemplos de melhores praticas de fornecedores e do setor. 

Um tipo de ferramenta para ter feedback do fornecedor é a solicitação de retorno 

sobre a especificação da concessionária. Ao enviar uma especificação ao mercado, o 

fornecedor além de ofertar seu produto poderá avaliar a especificação com base numa nota,  

informar sobre atualização necessária e propor melhorias em materiais, equipamentos ou 

serviços.  

Tal fato se dá por hoje o fornecedor ter o controle da tecnologia sobre os produtos e 

com isso possuir muitas vezes mais informações sobre o desempenho de seus produtos e os 

avanços tecnológicos do mercado.  

O que se busca é a melhoria contínua através do feedback do fornecedor, isso tanto 

em qualidade de produto quanto em redução de custo. O retorno do fornecedor poderá sobre 

uma possível padronização para otimização de custos para ambas as partes, representando 

assim um ganha-ganha. 

A premiação de fornecedores, que já é realizada por algumas concessionárias, é uma 

oportunidade de incentivar melhorias e o alcance da excelência operacional, fazendo o 

fornecedor melhorar os seus processos e com isso os matérias e produtos fornecidos, ou seja, 

uma ferramenta que promove o ganha-ganha.  

Pode-se fazer um paralelo entre a gestão do fornecedor com a gestão de pessoas, 

onde o mesmo também precisa de incentivos, de desenvolvimento, de avaliação, de feedback 

e estar constantemente recebendo comunicação sobre a empresa, suas metas e o resultado do 

seu trabalho. 

Uma ferramenta para manutenção do relacionamento e que agrega a qualidade é 

utilização do termo de compromisso com a qualidade que visa conscientizar o fornecedor do 

seu papel de zelar pela qualidade de seus produtos e serviços, e ainda promover a solução 

efetiva de seus problemas de qualidade. O termo pode ser utilizado em toda inspeção, 

avaliação ou perícia que onde for encontrada não conformidade  no processo, produto ou 

serviço. 

A equipe de gestão da qualidade de fornecedores encaminha ao fornecedor o termo 

de compromisso da qualidade informando a não conformidade encontrada; já o fornecedor 

deverá preencher informando a causa da não conformidade e o plano de ação para que este 

problema não se repita, devidamente assinado pelo responsável  do processo.  
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Um exemplo básico de um termo de compromisso da qualidade é apresentado no 

Quadro 7.7. 

 

Quadro 7.7 – Modelo de termo de compromisso da qualidade 

TCQ - TERMO DE COMPROMISSO DA QUALIDADE  
CONCESSIONÁRIA  

Descrição da não conformidade 
< Campo para descrição da divergência > 

FORNECEDOR 
Causa da não conformidade 

< Campo para descrição da causa da não conformidade > 
Plano de ação para melhoria no processo 

< Campo para descrição do plano de ação a ser realizado pelo fornecedor > 

_____________________                                               _________________________________ 
        INSPETOR                                                                    RESPONSÁVEL PELO PROCESSO 

Fonte: O autor. 

 

O termo acima é aplicável principalmente a fornecedores que não possuem ainda 

uma forma padronizada de comunicação com seus clientes e não possuem um modelo para 

tratar desvios da qualidade, em geral fornecedores que não seguem um sistema de gestão da 

qualidade. Para demais fornecedores também é aplicável, mas espera-se que uma 

comunicação de não conformidade já seja tratada com o comprometimento necessário. 

Outra forma também é a apresentada no Apêndice G, esse já é uma comunicação de 

não conformidade, ideal para empresas que já estão com um bom nível de maturidade nos 

seus processos e relacionamento. 

Outras ferramentas de relacionamento com fornecedores também pode ser usadas, no 

momento desse estudo se pensou que pela comunicação efetiva com o fornecedor não ter sido 

eleita uma prática muito utilizada, bastaria que ferramentas básicas de gestão fossem 

utilizadas para que uma melhora fosse notava nesse quesito.  

Outro fator é que tais ferramentas podem ser aplicadas em qualquer concessionária 

independente das suas especificidades como o fato de ser privada ou estatal, de ter contrato 

ou não, de sigilo dos processos, da política de compras, entre outros.  

Vale ressaltar que muitas técnicas dependem do grau de parceria entre as empresas e 

o fornecedor e que o ideal é somente utilizar tal ferramenta após definir o objetivo da mesma 

e o método atual de relacionamento. 

 



 
 
 
 

166

8 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho atendeu por meio de pesquisa científica estudar o cenário atual e 

responder as hipóteses iniciais sobre a gestão da qualidade de fornecedores em 

concessionárias de energia elétrica no Brasil, onde foram levantadas questões sobre a 

aplicação atual da gestão da qualidade em fornecedores visto o desenvolvimento de novos 

programas de gestão como a Gestão da Qualidade Total. Também atendeu aos objetivos 

específicos de fazer uma pesquisa de campo e propor um modelo de gestão de fornecedores 

para aperfeiçoamento da gestão da qualidade nas distribuidoras. 

Os capítulos iniciais de revisão bibliográfica se tornaram válidos em sua proposta de 

apresentar o estado da arte da gestão da qualidade e também em dar base para análise na 

análise dos resultados da pesquisa.  

A metodologia apresentada para pesquisa via levantamento de dados e estudo de caso 

se mostrou apta ao resultado pretendido. Tendo agora uma visão geral das concessionárias de 

energia elétrica, que embora não se tenha conseguido pesquisar todas, se obteve com o 

levantamento um número expressivo de respostas para estudo de suas filosofias e formas de 

gestão. Quanto ao estudo de caso, mesmo tendo seu foco em uma empresa do setor, 

demonstrou-se sua aplicação no intuito de aprofundar os dados do levantamento e 

exemplificar a metodologia atual nas concessionárias de distribuição de energia elétrica.  

Desse modo, os resultados empíricos da pesquisa identificaram que práticas 

consideradas essenciais na abordagem da gestão da qualidade total estavam sendo 

menosprezadas pelas concessionárias e as práticas tidas como importantes para as mesmas 

não eram diversas vezes utilizadas. Em detrimento, se usava demasiadamente práticas de 

mero controle de qualidade, não valorizando assim a prevenção da não qualidade e a prática 

de zero defeitos.  

As conclusões apresentadas trazem uma implicação importante quanto a renovação 

das práticas e ferramentas de gestão da qualidade de fornecedores em concessionárias de 

distribuição de energia elétrica no Brasil visando a excelência operacional. Ainda sugere a 

remodelagem, apresentando um modelo para a qualidade total baseado nas especificidades e 

nas dificuldades das empresas do setor. 

Logo, o estudo contribuiu para o setor em geral no intuito de introduzir uma análise e 

debate sobre o tema e também para a literatura de qualificação de fornecedores, que ainda é 

reduzida sobre o assunto. 
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Aproveita-se para sugerir algumas ideias para pesquisas relacionadas a gestão de 

fornecedores e também a concessionárias como a influência do perfil de compras das 

empresas, que aprofundaria o tema atual contextualizando e trazendo mais informações sobre 

a operacionalização do setor para a aquisição de materiais e serviços, e ainda o pensamento 

de diversas empresas sobre o relacionamento com fornecedores. Uma outra abordagem é 

elaboração de uma norma e padrão de materiais unificados para a utilização pelas 

concessionárias de distribuição de energia elétrica, facilitando assim uma futura sinergia entre 

as mesmas.  

Um estudo de caso para a apresentação das melhores práticas de gestão de 

fornecedores e a comparação das distribuidoras Brasileiras com as internacionais também 

agregaria mais valor para o setor e complementaria o estudo feito nesse trabalho. 

Uma oportunidade de verificar os ganhos desse trabalho é reaplicação do 

levantamento após a disseminação do conhecimento presente nesse estudo. Essa pesquisa 

procuraria validar a informação passada no estudo atual e acrescentaria novas abordagens e 

visões sobre o tema. Assim como um levantamento sobre a visão dos fornecedores sobre a 

gestão da qualidade de fornecedores das concessionárias. Tal pesquisa serviria para abordar 

assuntos ainda não vistos pelo trabalho atual e propor ainda mais quesitos para o novo modelo 

de gestão setorial. 
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APÊNDICE A – Formulário de pré-teste para pesquisa 

 

Pesquisa: Gestão da Qualidade de Materiais e Fornecedores em Empresas de Distribuição 
de Energia Elétrica 

Estou realizando uma pesquisa científica para o Mestrado com objetivo analisar os modelos 
de gestão da qualidade de fornecedores das concessionárias de distribuição de energia elétrica 
no Brasil.  

Quanto às concessionárias, um levantamento de dados será realizado no intuito de analisar e 
organizar os sistemas de gestão atuais com a finalidade de compará-los. Serão usados 
levantamentos e estudos de caso. Com base nisso teremos a relação de custo x benefício atual, 
as melhores práticas do setor, o nível de confiabilidade e os problemas de cada modelo. 

O questionário abaixo é uma ferramenta que será utilizada para coleta de dados em relação a 
gestão da qualidade de fornecedores e será uma dos métodos da pesquisa. Sua análise 
resultará sobre a sensibilização quanto a forma atual de gestão e sobre um possível modelo 
ideal setorial. 

O resultado é o conhecimento da efetividade atual da gestão de fornecedores, indicação de 
novas formas de garantia do sistema de gestão e também a possibilidade da futura adoção 
desse modelo pelas empresas do setor. 

Etapa 1 
Em sua opinião, qual o grau de utilidade das seguintes práticas na gestão da qualidade 
de fornecedores? *obrigatório  
As perguntas visam verificar o quanto a técnica ou prática abaixo beneficia a gestão de 
fornecedores. A reposta a todas as perguntas é anônima. 

 
Muito útil Útil Pouco útil 

Sem 
utilidade 

Não Sei 

Prospecção de novos 
fornecedores      

Desenvolvimento de 
fornecedores      

Avaliação fabril de 
fornecedores      

Homologação de 
protótipos      

Homologação de 
protótipos antes do 
fornecimento 
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Muito útil Útil Pouco útil 

Sem 
utilidade 

Não Sei 

Auditoria no 
processos de 
fabricação do 
fornecedor 

     

Inspeção de 
recebimento      

Inspeção de todos os 
materiais adquiridos 
pela empresa 

     

Inspeção de todos os 
materiais essenciais 
para a empresa 

     

Inspeção pela técnica 
de skiplot (inspeção 
por freqüência) 

     

Reavaliação periódica 
dos fornecedores      

Monitoramento do 
desempenho de 
fornecedores 

     

Certificação de 
fornecedores, 
possibilitando a 
entrega de materiais 
sem a inspeção pela 
concessionária 

     

Aplicação de 
penalidade em 
fornecedores que se 
destacam 
negativamente 

     

Premiação de 
fornecedores que se 
destacam 
positivamente 

     

Etapa 2 
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Em sua opinião, qual o grau de utilidade das seguintes práticas na gestão da qualidade 
de fornecedores? * obrigatório  
As perguntas visam verificar o quanto a técnica ou prática abaixo beneficia a gestão de 
fornecedores. A reposta a todas as perguntas é anônima. 

 
Não Sei 

Sem 
utilidade 

Pouco útil Útil Muito útil 

O fornecedor ter 
laboratório acreditado 
pelo Inmetro 

     

Ter fornecedores 
certificados em ISO 
9001 

     

Fornecer feedback ao 
fornecedor      

Receber feedback do 
fornecedor      

Compartilhamento de 
informação sobre 
demanda e estoque 
com fornecedores 

     

Realizar parcerias com 
fornecedores      

Ter um meio de se 
comunicar 
efetivamente com 
fornecedores 

     

Ter um sistema 
informatizado de 
gestão e de 
relacionamento com 
fornecedores 

     

Levantamento do custo 
total de aquisição 
(custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-
aquisição) 

     

Levantamento do custo 
da qualidade (custo de 
prevenir, avaliar e de 
atuar nas falhas) 
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Não Sei 

Sem 
utilidade 

Pouco útil Útil Muito útil 

As concessionárias 
compartilharem 
informações sobre 
material, inspeção e 
fornecedores 

     

As concessionárias 
trabalharem em 
conjunto na avaliação e 
inspeção de 
fornecedores 

     

Reunião periódica com 
clientes internos      

Auditoria interna dos 
processos de gestão de 
fornecedores 

     

Treinamento periódico 
de atualização para os 
colaboradores  

     

Etapa 3 
Em sua opinião, as seguintes práticas são efetivas atualmente na concessionária de 
distribuição? * obrigatório  
A pergunta visa saber, em relação à concessionária de distribuição a qual trabalha, o quanto 
as técnicas ou práticas abaixo cumprem a sua função e agregam para o processo de gestão de 
fornecedores. A reposta a todas as perguntas é anônima. 

 
Não Sei Não Sim 

Prospecção de novos fornecedores 
   

Desenvolvimento de fornecedores 
   

Avaliação fabril de fornecedores 
   

Homologação de protótipos 
   

Homologação de  protótipos antes 
do primeiro fornecimento    

Auditoria em processos de 
fabricação do fornecedor    
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Não Sei Não Sim 

Inspeção de recebimento 
   

Reavaliação periódica dos 
fornecedores    

Monitoramento o desempenho de 
fornecedores    

Certificação de fornecedores, 
possibilitando a entrega de 
materiais sem a inspeção pela 
concessionária 

   

Aplicação de penalidade em 
fornecedores que se destacam 
negativamente 

   

Premiação de fornecedores que se 
destacam positivamente    

Fornecer feedback ao fornecedor 
   

Receber feedback do fornecedor 
   

Compartilhamento de informação 
sobre demanda e estoque com 
fornecedores 

   

Realizar parcerias com 
fornecedores    

Ter um meio de se comunicar 
efetivamente com fornecedores    

Ter um sistema informatizado de 
gestão e de relacionamento com 
fornecedores  

   

Levantamento do custo total de 
aquisição (custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-aquisição) 

   

Levantamento do custo da 
qualidade (custo de prevenir, 
avaliar e de atuar nas falhas) 

   

Reunião periódica com clientes 
internos    
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Não Sei Não Sim 

Auditoria interna dos processos de 
gestão de fornecedores    

Treinamento periódico de 
atualização para os colaboradores    

FEEDBACK 
Em relação a esse formulário, como você classificaria os tópicos abaixo para esse 
trabalho? * obrigatório  

 
Muito ruim Ruim Médio Bom Muito bom 

Tamanho 
     

Clareza das 
perguntas      

Aparência 
     

Vocabulário 
     

Assuntos 
abordados sobre o 
tema 

     

Instrução de 
preenchimento      

Informação 
divulgada sobre a 
pesquisa 

     

Questionário como 
um todo      

 
 
Teve algum incomodo ou constrangimento ao responder esse questionário? * 
obrigatório  

 Sim 

 Não 
 
Se sentiu induzido em alguma pergunta? * obrigatório  

 Sim 

 Não 
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APÊNDICE B– Resposta do formulário de pré-teste para pesquisa 

Etapa 1 
Em sua opinião, qual o grau de utilidade das seguintes práticas na gestão da qualidade 
de fornecedores?  

 
Entrevistado 

A 
Entrevistado 

B 
Entrevistado 

C 

Prospecção de novos fornecedores Útil  Muito útil Muito útil 

Desenvolvimento de fornecedores Muito útil Muito útil Muito útil 

Avaliação fabril de fornecedores Útil  Muito útil Útil  

Homologação de protótipos Muito útil Útil  Útil  

Homologação de protótipos antes do 
fornecimento 

Útil Útil Útil 

Auditoria no processos de fabricação do 
fornecedor 

Útil Útil Útil 

Inspeção de recebimento Útil  Pouco útil Pouco útil 

Inspeção de todos os materiais adquiridos 
pela empresa 

Útil Pouco útil Pouco útil 

Inspeção de todos os materiais essenciais 
para a empresa 

Muito útil Pouco útil útil 

Inspeção pela técnica de skiplot (inspeção 
por freqüência) 

Pouco útil Útil Pouco útil 

Reavaliação periódica dos fornecedores Útil  Útil  Útil  

Monitoramento do desempenho de 
fornecedores 

Útil Muito útil Útil 

Certificação de fornecedores, possibilitando a 
entrega de materiais sem a inspeção pela 
concessionária 

Pouco útil Muito útil Muito útil 

Aplicação de penalidade em fornecedores 
que se destacam negativamente 

Útil 
Sem 

utilidade 
Útil 

Premiação de fornecedores que se destacam 
positivamente 

Útil Útil Muito útil 
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Etapa 2 
Em sua opinião, qual o grau de utilidade das seguintes práticas na gestão da qualidade 
de fornecedores?  

 
Entrevistado 

A 
Entrevistado 

B 
Entrevistado 

C 

O fornecedor ter laboratório acreditado pelo 
Inmetro 

Útil Útil Pouco útil 

Ter fornecedores certificados em ISO 9001 Útil  Útil  Pouco útil 

Fornecer feedback ao fornecedor Útil  Útil  Útil  

Receber feedback do fornecedor Útil  Útil  Útil  

Compartilhamento de informação sobre 
demanda e estoque com fornecedores 

Útil Útil Pouco útil 

Realizar parcerias com fornecedores Útil  Útil  Útil  

Ter um meio de se comunicar efetivamente 
com fornecedores 

Útil Útil Útil 

Ter um sistema informatizado de gestão e de 
relacionamento com fornecedores 

Muito útil Muito útil Útil 

Levantamento do custo total de aquisição 
(custo de pré-aquisição, aquisição e pós-
aquisição) 

Útil Pouco útil Pouco útil 

Levantamento do custo da qualidade (custo 
de prevenir, avaliar e de atuar nas falhas) 

Útil Pouco útil Útil 

As concessionárias compartilharem 
informações sobre material, inspeção e 
fornecedores 

Útil Útil Útil 

As concessionárias trabalharem em conjunto 
na avaliação e inspeção de fornecedores 

Pouco útil Útil Útil 

Reunião periódica com clientes internos Útil  Útil  Muito útil 

Auditoria interna dos processos de gestão de 
fornecedores 

Útil Pouco útil Muito útil 

Treinamento periódico de atualização para os 
colaboradores  

Útil Útil Muito útil 
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Etapa 3 
Em sua opinião, as seguintes práticas são efetivas atualmente na concessionária de 
distribuição?  

 
Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C 

Prospecção de novos 
fornecedores 

Sim Sim Sim 

Desenvolvimento de 
fornecedores 

Sim Sim Sim 

Avaliação fabril de fornecedores Não Sim Não 

Homologação de protótipos Sim Sim Não sei 

Homologação de  protótipos 
antes do primeiro fornecimento 

Não Sim Não sei 

Auditoria em processos de 
fabricação do fornecedor 

Não Não Não 

Inspeção de recebimento Sim Sim Sim 

Reavaliação periódica dos 
fornecedores 

Não Sim Sim 

Monitoramento o desempenho de 
fornecedores 

Sim Sim Não 

Certificação de fornecedores, 
possibilitando a entrega de 
materiais sem a inspeção pela 
concessionária 

Não Sim Não 

Aplicação de penalidade em 
fornecedores que se destacam 
negativamente 

Não Sim Não 

Premiação de fornecedores que 
se destacam positivamente 

Sim Sim Não 

Fornecer feedback ao fornecedor Sim Sim Sim 

Receber feedback do fornecedor Sim Sim Sim 

Compartilhamento de informação 
sobre demanda e estoque com 
fornecedores 

Não Sim Não sei 

Realizar parcerias com 
fornecedores 

Sim Sim Sim 
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Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C 

Ter um meio de se comunicar 
efetivamente com fornecedores 

Não Sim Sim 

Ter um sistema informatizado de 
gestão e de relacionamento com 
fornecedores  

Não Sim Não 

Levantamento do custo total de 
aquisição (custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-aquisição) 

Não Sim Sim 

Levantamento do custo da 
qualidade (custo de prevenir, 
avaliar e de atuar nas falhas) 

Não Sim Não 

Reunião periódica com clientes 
internos 

Não Sim Não 

Auditoria interna dos processos 
de gestão de fornecedores 

Não Sim Não 

Treinamento periódico de 
atualização para os colaboradores 

Não Sim Não 

FEEDBACK 
 

Resposta da pergunta de feedback: “Em relação a esse formulário, como você classificaria os 

tópicos abaixo para esse trabalho?” 

 
Entrevistado 

A 
Entrevistado 

B 
Entrevistado 

C 

Tamanho Bom Médio Bom 

Clareza das perguntas Bom Bom Bom 

Aparência Muito bom Bom Muito bom 

Vocabulário Bom Bom Bom 

Assuntos abordados sobre o tema Muito bom Bom Bom 

Instrução de preenchimento Muito bom Bom Muito bom 

Informação divulgada sobre a pesquisa Muito bom Bom Bom 

Questionário como um todo Muito bom Bom Bom 
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Entrevistado 

A 
Entrevistado 

B 
Entrevistado 

C 

Teve algum incomodo ou 
constrangimento ao responder esse 
questionário?  

Não Não Não 

Se sentiu induzido em alguma 
pergunta?  

Não Não Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
0% 4%

67%

29%

FEEDBACK: Classificação do 
formulário

Muito ruim Ruim Médio Bom Muito bom
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APÊNDICE C – Formulário de pesquisa 

 

Pesquisa: Gestão da Qualidade de Fornecedores em Distribuidoras de Energia Elétrica 

Prezado(a), 

Estou realizando uma pesquisa científica para o Mestrado com objetivo analisar os modelos 
de gestão da qualidade de fornecedores das concessionárias de distribuição de energia elétrica 
no Brasil.  

O questionário abaixo é uma ferramenta que será utilizada para coleta de dados em relação a 
gestão da qualidade de fornecedores e será uma dos métodos da pesquisa. Sua análise 
resultará sobre a sensibilização quanto a forma atual de gestão e sobre um possível modelo 
ideal setorial. 

O resultado é o conhecimento da efetividade atual da gestão de fornecedores, indicação de 
novas formas de garantia do sistema de gestão e também a possibilidade da futura adoção 
desse modelo pelas empresas do setor. 

Etapa 1 
Em sua opinião, qual o grau de utilidade das seguintes práticas na gestão da qualidade 
de fornecedores? *obrigatório  
As perguntas visam verificar o quanto a técnica ou prática abaixo beneficia a gestão de 
fornecedores. A reposta a todas as perguntas é anônima. 

 
Muito útil 

(3) 
Útil (2) 

Pouco útil 
(1) 

Sem 
utilidade 

(0) 

Não Sei 
(NA) 

Desenvolvimento de 
fornecedores      

Avaliação fabril de 
fornecedores      

Homologação de 
protótipos      

Inspeção de todos os 
materiais adquiridos 
pela empresa 

     

Inspeção de todos os 
materiais essenciais 
para a empresa 

     

Inspeção pela técnica 
de skiplot (inspeção por 
frequência) 
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Muito útil 

(3) 
Útil (2) 

Pouco útil 
(1) 

Sem 
utilidade 

(0) 

Não Sei 
(NA) 

Reavaliação periódica 
dos fornecedores      

Monitoramento do 
desempenho de 
fornecedores 

     

Certificação de 
fornecedores, 
possibilitando a entrega 
de materiais sem a 
inspeção pela 
concessionária 

     

Aplicação de 
penalidade em 
fornecedores que se 
destacam 
negativamente 

     

Premiação de 
fornecedores que se 
destacam 
positivamente 

     

O fornecedor ter 
laboratório acreditado 
pelo Inmetro 

     

Ter fornecedores 
certificados em ISO 
9001 

     

Fornecer feedback ao 
fornecedor      

Receber feedback do 
fornecedor      

Compartilhamento de 
informação sobre 
demanda e estoque 
com fornecedores 

     

Ter um sistema 
informatizado de      
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Muito útil 

(3) 
Útil (2) 

Pouco útil 
(1) 

Sem 
utilidade 

(0) 

Não Sei 
(NA) 

gestão e de 
relacionamento com 
fornecedores 

Levantamento do custo 
total de aquisição 
(custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-
aquisição) 

     

Levantamento do custo 
da qualidade (custo de 
prevenir, avaliar e de 
atuar nas falhas) 

     

As concessionárias 
compartilharem 
informações sobre 
material, inspeção e 
fornecedores 

     

As concessionárias 
trabalharem em 
conjunto na avaliação e 
inspeção de 
fornecedores 

     

Reunião periódica com 
clientes internos      

Auditoria interna dos 
processos de gestão de 
fornecedores 

     

Etapa 2 
Em sua opinião, as seguintes práticas são efetivas atualmente na concessionária de 
distribuição? *obrigatório  
A pergunta visa saber, em relação à concessionária de distribuição a qual trabalha, o quanto 
as técnicas ou práticas abaixo cumprem a sua função e agregam para o processo de gestão de 
fornecedores. A reposta a todas as perguntas é anônima. 

 
Não Sei Não Sim 

Desenvolvimento de 
fornecedores    
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Não Sei Não Sim 

Avaliação fabril de 
fornecedores    

Homologação de 
protótipos    

Inspeção de 
recebimento    

Reavaliação periódica 
dos fornecedores    

Monitoramento o 
desempenho de 
fornecedores 

   

Certificação de 
fornecedores, 
possibilitando a entrega 
de materiais sem a 
inspeção pela 
concessionária 

   

Aplicação de 
penalidade em 
fornecedores que se 
destacam 
negativamente 

   

Premiação de 
fornecedores que se 
destacam 
positivamente 

   

Fornecer feedback ao 
fornecedor    

Receber feedback do 
fornecedor    

Compartilhamento de 
informação sobre 
demanda e estoque 
com fornecedores 

   

Ter um sistema 
informatizado de 
gestão e de 
relacionamento com 
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Não Sei Não Sim 

fornecedores  

Levantamento do custo 
total de aquisição 
(custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-
aquisição) 

   

Levantamento do custo 
da qualidade (custo de 
prevenir, avaliar e de 
atuar nas falhas) 

   

Reunião periódica com 
clientes internos    

Auditoria interna dos 
processos de gestão de 
fornecedores 

   

  
O formulário acima pode ser acessado na página enviada aos pesquisados: 
https://docs.google.com/forms/d/1DTmw7Nycs5MFUSPQVkW6sN2mDy1r9UYbiCfOz4_PI
vE/viewform 
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APÊNDICE D – Protocolo de pesquisa de estudo de caso 

 

Visão geral 

No ambiente das concessionárias de distribuição de energia elétrica, o problema 

estudado é a real efetividade de modelos para gestão de fornecedores, visto as variações de 

métodos de controle de qualidade utilizados e a diferença dos mesmos em relação ao que foi 

apresentado nesse trabalho nos capítulos anteriores. A pesquisa tem como objetivo analisar a 

gestão da qualidade de fornecedores das concessionárias de distribuição de energia elétrica no 

Brasil. 

Tal pesquisa possui caráter explanatório cujo objetivo foi obter a percepção preliminar 

a respeito dos métodos de gestão de fornecedores atuais nas concessionárias de distribuição 

de energia elétrica. É proposto verificar a opinião das próprias concessionárias em relação à 

utilidade do esquema atual, gerando assim uma auto-análise e promovendo uma reflexão 

sobre o tema. Foi visto o elo entre o conceitual e o operacional. 

Como alvo para o levantamento estão sendo convidadas todas as 64 empresas 

distribuidoras. Gerando assim uma alta confiança e reduzindo os erros na pesquisa. Entre os 

setores envolvidos fazem da pesquisa a área de qualificação de fornecedores e aquisição de 

fornecedores, uma vez que essa última possui uma forte percepção quanto o grau de 

satisfação do processo da qualidade. 

 

Procedimentos de campo 

Na entrevista se buscou dados quantitativos (números) e qualitativos (palavras) sobre 

as evidências e a utilizar perguntas abertas e fechadas correspondentes a abrangência de 

determinados tópicos. Além das entrevistas estruturadas, outras fontes de dados utilizadas 

para esse trabalho são os levantamentos administrativos da organização, a análise de dados 

documentais, conversas informais e observação pessoal do pesquisador. Assim a base para o 

estudo de caso é a triangulação de dados em forma de observação direta do pesquisador no 

ambiente, sondagem através de questionamentos para o entrevistado e interpretação de dados 

operacionais em conjunto com a análise dos documentos escritos. 

Quanto aos documentos utilizados, foram colhidas informações sobre o porte da 

empresa, histórico, área de atuação e a gestão corporativa no intuito de contextualizar o 

cenário de gestão. Também serão utilizados documentos internos como normas e 



 
 
 
 

191

procedimentos de compras, gestão da qualidade, logística e gestão de fornecedores como 

fontes de informações e evidências das informações prestadas pelo entrevistado. 

Questões de estudo 

 
Tópicos abordados: 

a) aquisição; 

b) qualidade e gestão; 

c) seleção, desenvolvimento, avaliação e homologação; 

d) inspeção e auditoria; 

e) monitoramento e indicadores; 

f) e aprimoramento. 

 
Perguntas Fonte em potencial 

Aquisição 
Parceria com fornecedor Entrevista 
Contratos com fornecedor Modelo de contrato de compras 
Contratos com clausula de qualidade Modelo de contrato de compras 
Metodologia de seleção de fornecedores Norma interna 
Critérios para a decisão de compra Norma interna 
Valor médio anual de materiais e serviços 
adquiridos 

Sistema de compras 

Gerenciamento de suprimentos via ISO 9000 Norma interna 
Custo total de aquisição Norma interna 
Lista de fornecedores preferenciais Documento interno de compras 

Qualidade e Gestão 
Quantidade de inspetores próprios Indicador setorial 
Com nível universitário em área relacionada Relação de funcionários 
Inspeção terceirizada Relação de funcionários/contrato 
Quantidade de inspetores terceirizados Relação de funcionários/contrato 
Laboratório Visita 
Documento sobre o processo de aprovação Norma interna 
Nível de importância de material  Documento interno/Sistema de cadastro 

Qualidade: Planejamento. 
Prospecção de fornecedores Documento interno de prospecção 
Formato da prospecção Procedimento de prospecção 
Situação fiscal de fornecedores Norma interna de cadastro 
Situação financeira de fornecedores Norma interna de cadastro 

Avaliação de fornecedores 
Norma interna da qualidade e 

procedimentos 
Quantidade de avaliações por ano Indicador do setor 

Tipo(s) de avaliação realizada(s): 
Norma interna da qualidade e 

procedimentos 
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Nota mínima para aprovação 
Norma interna da qualidade e 

procedimentos 
Acesso ao relatório ou nota da avaliação? Norma interna da qualidade 
Feedback ao fornecedor Norma interna da qualidade 
Reavaliação Norma interna da qualidade 
Período de reavaliação Norma interna da qualidade 

Certificação de fornecedores 
Norma interna da qualidade e 

procedimentos 
Qualidade: Inspeção e Auditoria 

Inspeção de recebimento Norma interna da qualidade 
Tipo de inspeção Norma interna da qualidade 
Skip Lot Norma interna da qualidade 
Metodologia do Skip lot Norma interna da qualidade 
Percentagem de materiais inspecionados Indicador do setor 
Percentagem das inspeções feitas no 
fornecedor 

Indicador do setor 

Plano de inspeção Procedimentos internos 
Antecedência do pedido de inspeção Clausula geral de contratação 
Aceite das condições da concessionária Clausula geral de contratação 
Grau de importância para não conformidade 
e ressalva 

Clausula geral de contratação 

Auditoria no processo Norma interna da qualidade 
Qualidade: Monitoramento e Indicadores 

Encontro formal e periódico com 
fornecedores 

Ata de reunião 

Premiação de desempenho Relatório ou noticias 
Aviso e penalidade para desempenho baixo Ata, procedimento e relatório 
Metodologia para monitorar os fornecedores Procedimentos internos 
Medição Procedimentos internos 
Nota para desempenho Procedimentos internos 
Acesso a nota de desempenho Norma da qualidade 
Fornecedores com mau desempenho Ata, procedimento e relatório 
Ação em fornecedores detectados com baixo 
desempenho 

Ata, procedimento e relatório 

Custo de inspeção Indicador do setor e procedimento 
Custo da qualidade Indicador do setor e procedimento 

Qualidade: Aprimoramento  
Melhorias Documento 
Feedback do fornecedor Ata de reunião ou documento expedido 
Auditoria interna Ata da auditoria 
Reunião periódica com os clientes internos Ata da reunião 
Sistema automatizado de monitoramento, 
elaboração de relatório, guarda de 
documentos, entre outros, que possa ser 
acessado pelo inspetor no campo 

Documento 

Envolvimento dos fornecedores Documento 
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Documentação Documento 
 
 
 

Levantamento para Estudo de Caso: Gestão da Qualidade de Fornecedores em 
Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 

 
A concessionária trabalha com a estratégia de parceria com seus fornecedores? 

 Sim 

 Não 
 
Existe metodologia para selecionar fornecedores para estabelecer pedido/contrato? 
Se é realizado algum estudo com o levantamento de características diferentes do preço 

 Sim 

 Não 
 
Esses contratos possuem cláusulas de relacionadas ao desempenho da qualidade do 
fornecedor? 

 Sim 

 Não 
 
A concessionária estabelece contratos com seus fornecedores? 

 Sim 

 Não 
 
Quais são os critérios para a decisão de compra em determinado fornecedor? 

 Qualidade 

 Entrega 

 Desempenho histórico 

 Garantias e salvaguarda 

 Capacidade produtiva 

 Preço 

 Capacidade técnica 

 Posição financeira 

 Cumprir procedimentos 

 Sistema de comunicação 

 Reputação de posição de mercado 

 Intenção de fazer negócios 



 
 
 
 

194

 Gestão e organização 

 Controle operacional 

 Assistência técnica 

 Atitude 

 Imagem percebida 

 Habilidade de embalagem 

 Histórico das relações industriais 

 Localização geográfica 

 Total de negócios realizados 

 Apoio a treinamento 

 Colaboração recíproca 
 
O processo de gerenciamento de suprimentos acompanha a ISO 9000? 

 Sim 

 Não 
 
A distribuidora calcula o custo total de propriedade/aquisição? 
Custo total de aquisição é o custo relacionado a pré-aquisição (Prospecção, avaliação, 
cadastro...), a aquisição em si (preço, colocação do pedido, transporte, tarifas, inspeção, 
correção...) e o pós-aquisição ( falha, reparo, manutenção...) 

 Sim 

 Não 
 
A empresa trabalha com lista de fornecedores preferenciais? 

 Sim 

 Não 

A) GESTÃO 
 
Qual a quantidade atual de inspetores próprios? 

 
 
Destes, quantos possuem faculdade em área relacionada ao trabalho? 

 
 
Possui inspeção terceirizada? 

 Sim 

 Não 
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Qual a quantidade de inspetores terceirizados? 

 
 
Possui laboratório próprio? 

 Sim 

 Não 
 
Possui cartilha ou documento informativo de fácil acesso ao fornecedor sobre o processo 
de aprovação? 
Considerar aprovação como: Cadastro, Avaliação, certificação, homologação, inspeção, 
auditorias... 

 Sim 

 Não 
 
Existe criticidade/nível de importância de material para a avaliação, inspeção ou 
monitoramento? 
Existe alguma lista de prioridade de materiais onde os mesmos possuem um controle/plano de 
qualidade mais severo? 

 Sim 

 Não 

B) SELEÇÃO / DESENVOLVIMENTO / AVALIAÇÃO / HOMOLOGA ÇÃO: 
É realizada a busca/prospecção de fornecedores no mercado? 

 Sim 

 Não 
 
Como é realizada a prospecção? 

 Pesquisa no banco de dados 

 Pesquisa na Internet 

 Feiras 

 Catálogos 

 Estudo de mercado 

 Pesquisa com outras concessionárias 
 
É verificada a situação fiscal de fornecedores? 

 Sim 

 Não 
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É verificada a situação financeira de fornecedores? 

 Sim 

 Não 
 
É realizada a avaliação de fornecedores? 

 Sim 

 Não 
 
Quantas avaliações são feitas por ano? 

 
 
Selecione o(s) tipo(s) de avaliação realizada(s): 

 Industrial 

 Empresarial ou prestadores de serviços 

 Meio ambiente 

 Responsabilidade social  

 Não presencial (relatórios e certidões) 
 
Qual a nota mínima para ser aprovado na avaliação? 

 
 
O fornecedor possui acesso ao relatório ou nota da avaliação? 

 Sim 

 Não 
 
O fornecedor recebe feedback formal após a avaliação sobre o desempenho do mesmo? 

 Sim 

 Não 
 
O fornecedor é reavaliado periodicamente? 

 Sim 

 Não 
Qual o período para ser reavaliado? 

 6 meses 

 1 ano 

 2 anos 

 3 a 5 anos 

 Indeterminado 
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É realizada alguma certificação em fornecedores que visa a não realizar inspeção por 
parte da concessionária? 
Possui algum programa de qualidade assegurada, que por meio de extensas auditorias no 
fornecedor o certifique de modo a entrega ser liberada sem que haja inspeção por parte da 
concessionária 

 Sim 

 Não 

C) INSPEÇÃO / AUDITORIA: 
 
É realizada a inspeção de recebimento? 

 Sim 

 Não 
 
É feita a inspeção em todos os materiais recebidos? 

 Sim 

 Não 
 
É realizada a técnica de Skip Lot? 
Skip lot é uma técnica de realizar inspeção apenas em lotes pré-definidos, pulando outros 

 Sim 

 Não 
 
Qual a percentagem de materiais inspecionados em relação aos que têm plano da 
qualidade? 
Relação entre o que efetivamente se faz a inspeção de recebimento (sem skip lot) e o que 
possui plano de inspeção 

 
 
Qual a percentagem das inspeções feitas na instalação do fornecedor? 

 
É elaborado um plano de inspeção e o mesmo é informado ao fornecedor com 
antecedência? 

 Sim 

 Não 
 
Quantos dias antes o fornecedor deverá solicitar a inspeção? 

 
 
O fornecedor sabe e aceita antecipadamente as condições de inspeção da 
concessionária? 
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 Sim 

 Não 
 
Existe criticidade/grau de importância para não conformidade e ressalva? 

 Sim 

 Não 
 
É realizada auditoria no processo como forma de prevenção de não conformidades? 

 Sim 

 Não 

D) MONITORAMENTO / INDICADORES: 
 
Realiza encontro formal e periódico com fornecedores? 

 Sim 

 Não 
 
Existe premiação formal para o desempenho da qualidade dos fornecedores? 

 Sim 

 Não 
 
Existe aviso e penalidade formal para o desempenho da qualidade dos fornecedores? 

 Sim 

 Não 
 
Utiliza de metodologia para monitorar os fornecedores? 
Se existe um sistema para monitoramento como índices de desempenho, notas e avaliações. 

 Sim 

 Não 
 
Como os fornecedores são medidos? 

 Qualidade 

 Cadastro 

 Preço 

 Prazo 

 Situação financeira 

 Nota fiscal 
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 Outros:  
 
É dada nota ao desempenho do fornecedor? 

 Sim 

 Não 
 
O fornecedor possui acesso a sua nota de desempenho? 

 Sim 

 Não 
 
Fornecedores com mau desempenho são excluídos? 

 Sim 

 Não 
 
Existe procedimento formalizado para ação em fornecedores detectados com baixo 
desempenho? 

 Sim 

 Não 
 
É levantado o custo de inspeção? 

 Sim 

 Não 
 
Existe metodologia para levantamento de custo da qualidade? 
Custo da qualidade consiste em custos relacionados a prevenção (cadastro, avaliação, 
homologação...), avaliação (inspeção, vistorias, análises...) e falha(retrabalhos, acionamento 
de garantia, reinspeção, manutenção...) 

 Sim 

 Não 

E) APRIMORAMENTO: 
 
O fornecedor é convidado a dar feedback sobre os processos? 

 Sim 

 Não 
 
Existe auditoria interna? 

 Sim 

 Não 
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Existe reunião periódica com os clientes internos? 

 Sim 

 Não 
 
Possui sistema automatizado de monitoramento, elaboração de relatório, guarda de 
documentos, entre outros, que possa ser acessado pelo inspetor no campo? 

 Sim 

 Não 
 
 
Os fornecedores são envolvidos no processo de planejamento? 

 Sim 

 Não 
 
De que maneira o sistema é documentado? 

 Norma interna 

 Manual da qualidade 

 Procedimentos 

 Cartilha 
 
O formulário acima pode ser acessado na página enviada ao pesquisado: 
https://docs.google.com/forms/d/1KDirtsyVN41ZxvfA-rEdb3MOGc812fs4-
dHvOyiqLls/viewform 
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APÊNDICE E – Resultado levantamento 

Etapa 1 
Resposta da pergunta: “Em sua opinião, qual o grau de utilidade das seguintes práticas 
na gestão da qualidade de fornecedores?”  

 
Muito útil 

(3) 
Útil (2) 

Pouco útil 
(1) 

Sem 
utilidade 

(0) 

Não Sei 
(NA) 

Desenvolvimento de 
fornecedores 

24 
(80,00%)  

6 
(20,00%) 

- - - 

Avaliação fabril de 
fornecedores 

 24 
(80,00%) 

6 
(20,00%) 

- - - 

Homologação de 
protótipos 

19 
(63,33%) 

8 
(27,67%) 

3  
(10%) 

- - 

Inspeção de todos os 
materiais adquiridos 
pela empresa 

8 
(27,67%) 

14 
(47,67%) 

8  
(27,67%) 

- - 

Inspeção de todos os 
materiais essenciais 
para a empresa 

17 
(56,67%) 

12 (40%) 
1 

 (3,33%) 
- - 

Inspeção pela técnica 
de skiplot (inspeção por 
frequência) 

8 
(27,67%) 

17 
(57,67%) 

3 
 (10,00%) 

- 
2  

(6,67%) 

Reavaliação periódica 
dos fornecedores 

18 
(60,00%) 

12 
(40,00%) 

- - - 

Monitoramento do 
desempenho de 
fornecedores 

17 
(57,67%) 

13 
(43,33%) 

- - - 

Certificação de 
fornecedores, 
possibilitando a entrega 
de materiais sem a 
inspeção pela 
concessionária 

14 
(47,67%) 

9 
(30,00%) 

6  
(20,00%) 

- 
1  

(3,33%) 

Aplicação de 
penalidade em 
fornecedores que se 
destacam 
negativamente 

9 
(30,00%) 

13 
(43,33%) 

8  
(26,67%) 

- - 
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Muito útil 

(3) 
Útil (2) 

Pouco útil 
(1) 

Sem 
utilidade 

(0) 

Não Sei 
(NA) 

Premiação de 
fornecedores que se 
destacam 
positivamente 

10 
(33,33%) 

13 
(43,33%) 

5  
(16,67%) 

2  
(6,67%) 

- 

O fornecedor ter 
laboratório acreditado 
pelo Inmetro 

15 
(50,00%) 

12 
(40,00%) 

2  
(6,67%) 

- 
1  

(3,33%) 

Ter fornecedores 
certificados em ISO 
9001 

12 
(40,00%) 

10 
(33,33%) 

6  
(20,00%) 

1  
(3,33%) 

1  
(3,33%) 

Fornecer feedback ao 
fornecedor 

13 
(43,33%) 

14 
(47,67%) 

3  
(10,00%) 

- - 

Receber feedback do 
fornecedor 

12 
(40,00%) 

15 
(50,00%) 

3  
(10,00%) 

- - 

Compartilhamento de 
informação sobre 
demanda e estoque 
com fornecedores 

6 
(20,00%) 

17 
(56,67%) 

5  
(16,67%) 

1  
(3,33%) 

1  
(3,33%) 

Ter um sistema 
informatizado de 
gestão e de 
relacionamento com 
fornecedores 

16 
(53,33%) 

11 
(36,67%) 

3  
(10,00%) 

- - 

Levantamento do custo 
total de aquisição 
(custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-
aquisição) 

15 
(50,00%) 

12 
(40,00%) 

3  
(10,00%) 

- - 

Levantamento do custo 
da qualidade (custo de 
prevenir, avaliar e de 
atuar nas falhas) 

17 
(57,67%) 

12 
(40,00%) 

1  
(3,33%) 

- - 

As concessionárias 
compartilharem 
informações sobre 
material, inspeção e 
fornecedores 

17 
(56,67%) 

10 
(33,33%) 

2  
(6,67%) 

- 
1  

(3,33%) 
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Muito útil 

(3) 
Útil (2) 

Pouco útil 
(1) 

Sem 
utilidade 

(0) 

Não Sei 
(NA) 

As concessionárias 
trabalharem em 
conjunto na avaliação e 
inspeção de 
fornecedores 

14 
(46,67%) 

10 
(33,33%) 

4  
(13,33%) 

1  
(3,33%) 

1  
(3,33%) 

Reunião periódica com 
clientes internos 

17 
(57,67%) 

9 
(30,00%) 

3  
(10,00%) 

- 
1  

(3,33%) 

Auditoria interna dos 
processos de gestão de 
fornecedores 

17 
(56,67%) 

12  
(40,00%) 

1  
(3,33%) 

- - 

Etapa 2 
Resposta da pergunta: “Em sua opinião, as seguintes práticas são efetivas atualmente na 
concessionária de distribuição?” 

 
Não Sei Não Sim 

Desenvolvimento de 
fornecedores 

3 (10,00%) 6 (20,00%) 21 (70,00%) 

Avaliação fabril de 
fornecedores 

1 (3,33%) 4 (13,33%) 25 (83,33%) 

Homologação de 
protótipos 

4 (13,33%) 3 (10,00%) 23 (76,67%) 

Inspeção de 
recebimento 

1 (3,33%) 2 (6,67%) 27 (90,00%) 

Reavaliação periódica 
dos fornecedores 

5 (16,67%) 7 (23,33%) 18 (60,00%) 

Monitoramento do 
desempenho de 
fornecedores 

9 (30,00%) 11 (36,67%) 10 (33,33%) 

Certificação de 
fornecedores, 
possibilitando a entrega 
de materiais sem a 
inspeção pela 
concessionária 

6 (20,00%) 13 (43,33%) 11 (36,67%) 

Aplicação de 5 (16,67%) 10 (33,33%) 15 (50,00%) 
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Não Sei Não Sim 

penalidade em 
fornecedores que se 
destacam 
negativamente 

Premiação de 
fornecedores que se 
destacam 
positivamente 

5 (16,67%) 16 (53,33%) 9 (30,00%) 

Fornecer feedback ao 
fornecedor 

10 (33,33%) 10 (33,33%) 10 (33,33%) 

Receber feedback do 
fornecedor 

8 (26,67%) 14 (46,67%) 8 (26,67%) 

Compartilhamento de 
informação sobre 
demanda e estoque 
com fornecedores 

11 (36,67%) 16 (53,33%) 3 (10,00%) 

Ter um sistema 
informatizado de 
gestão e de 
relacionamento com 
fornecedores  

5 (16,67%) 11 (36,67%) 14 (46,67%) 

Levantamento do custo 
total de aquisição 
(custo de pré-aquisição, 
aquisição e pós-
aquisição) 

9 (30,00%) 10 (33,33%) 11 (36.67%) 

Levantamento do custo 
da qualidade (custo de 
prevenir, avaliar e de 
atuar nas falhas) 

12 (40,00%) 10 (33,33%) 8 (26,67%) 

Reunião periódica com 
clientes internos 

5 (16,67%) 9 (30,00%) 16 (53,33%) 

Auditoria interna dos 
processos de gestão de 
fornecedores 

4 (13,33%) 9 (30,00%) 17 (56,67%) 

  
 

 



 
 
 
 

205

GRAFICOS – ETAPA 1 

Figura E.1 – Gráfico de barras do grau de utilidade das práticas. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.2 – Gráfico de barras do grau de utilidade do desenvolvimento de fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura E.3 – Gráfico de barras do grau de utilidade da avaliação fabril. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.4 – Gráfico de barras do grau de utilidade de homologação de protótipos. 

 
Fonte: O autor. 
 

Figura E.5 – Gráfico de barras do grau de utilidade da inspeção de todos os materiais adquiridos pela empresa. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura E.6 – Gráfico de barras do grau de utilidade da inspeção de todos os materiais essenciais para a empresa. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.7– Gráfico de barras do grau de utilidade da inspeção pela técnica de Skip lot. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.8– Gráfico de barras do grau de utilidade da reavaliação periódica dos fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura E.9– Gráfico de barras do grau de utilidade do monitoramento do desempenho de fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.10– Gráfico de barras do grau de utilidade da certificação de fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.11– Gráfico de barras do grau de utilidade da aplicação da penalidade em fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura E.12 – Gráfico de barras do grau de utilidade da premiação de fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 
 

Figura E.13 – Gráfico de barras do grau de utilidade do fornecedor ter laboratório acreditado pelo Inmetro. 

 
Fonte: O autor. 
Figura E.14 – Gráfico de barras do grau de utilidade de ter fornecedores certificados em ISO 9001. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura E.15 – Gráfico de barras do grau de utilidade de fornecer feedback ao fornecedor. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.16 – Gráfico de barras do grau de utilidade de receber feedback do fornecedor. 

 
Fonte: O autor. 
 
Figura E.17 – Gráfico de barras do grau de utilidade do compartilhamento de informação sobre demanda e 

estoque com fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 

 



 
 
 
 

211

Figura E.18 – Gráfico de barras do grau de utilidade de ter um sistema informatizado de gestão e de 

relacionamento com fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.19 – Gráfico de barras do grau de utilidade do levantamento do custo total de aquisição. 

 
Fonte: O autor. 
 
Figura E.20 – Gráfico de barras do grau de utilidade do levantamento do custo da qualidade. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura E.21 – Gráfico de barras do grau de utilidade das concessionárias compartilharem informações. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura E.22 – Gráfico de barras do grau de utilidade das concessionárias trabalharem em conjunto na avaliação e 

inspeção de fornecedores. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: O autor. 
 

Figura E.23 – Gráfico de barras do grau de utilidade da reunião periódica com clientes internos. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura E.24 – Gráfico de barras do grau de utilidade da auditoria interna dos processos de gestão de 

fornecedores. 

 
Fonte: O autor. 
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APÊNDICE F – Resultado da pesquisa de estudo de caso 

Levantamento para Estudo de Caso: Gestão da Qualidade de Fornecedores em 
Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 

 
A concessionária trabalha com a estratégia de parceria com seus fornecedores? 
Resposta: Sim 
 
Existe metodologia para selecionar fornecedores para estabelecer pedido/contrato? 
Se é realizado algum estudo com o levantamento de características diferentes do preço 
Resposta: Sim 
 
Esses contratos possuem cláusulas de relacionadas ao desempenho da qualidade do 
fornecedor? 
Resposta: Não 
 
A concessionária estabelece contratos com seus fornecedores? 
Resposta: Sim 
 
Quais são os critérios para a decisão de compra em determinado fornecedor? 
Resposta: Qualidade, Entrega, Desempenho histórico, Garantias e salvaguarda, Capacidade 
produtiva, Preço e Capacidade técnica 
 
O processo de gerenciamento de suprimentos acompanha a ISO 9000? 
Resposta: Não 
 
A distribuidora calcula o custo total de propriedade/aquisição? 
Custo total de aquisição é o custo relacionado a pré-aquisição (Prospecção, avaliação, 
cadastro...), a aquisição em si (preço, colocação do pedido, transporte, tarifas, inspeção, 
correção...) e o pós-aquisição ( falha, reparo, manutenção...) 
Resposta: Não 
 
A empresa trabalha com lista de fornecedores preferenciais? 
Resposta: Não 

A) GESTÃO 
 
Qual a quantidade atual de inspetores próprios? 
Resposta: 17 
 
Destes, quantos possuem faculdade em área relacionada ao trabalho? 
Resposta: 8 
 
Possui inspeção terceirizada? 
Resposta: Não 
 
Qual a quantidade de inspetores terceirizados? 
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Resposta: 0 
 
 
Possui laboratório próprio? 
Resposta: Sim 
 
Possui cartilha ou documento informativo de fácil acesso ao fornecedor sobre o processo 
de aprovação? 
Considerar aprovação como: Cadastro, Avaliação, certificação, homologação, inspeção, 
auditorias... 
Resposta: Sim 
 
Existe criticidade/nível de importância de material para a avaliação, inspeção ou 
monitoramento? 
Existe alguma lista de prioridade de materiais onde os mesmos possuem um controle/plano de 
qualidade mais severo? 
Resposta: Sim 

B) SELEÇÃO / DESENVOLVIMENTO / AVALIAÇÃO / HOMOLOGA ÇÃO: 
É realizada a busca/prospecção de fornecedores no mercado? 
Resposta: Sim 
 
Como é realizada a prospecção? 
Resposta: Pesquisa na Internet,  Feiras, Catálogos e Pesquisa com outras concessionárias 
 
É verificada a situação fiscal de fornecedores? 
Resposta: Sim 
 
É verificada a situação financeira de fornecedores? 
Resposta: Sim 
 
É realizada a avaliação de fornecedores? 
Resposta: Sim 
 
Quantas avaliações são feitas por ano? 
Resposta: Cerca de 25 
 
Selecione o(s) tipo(s) de avaliação realizada(s): 
Resposta: Industrial, Empresarial ou prestadores de serviços, Meio ambiente e 
Responsabilidade social  
 
Qual a nota mínima para ser aprovado na avaliação? 
Resposta: 50 
 
O fornecedor possui acesso ao relatório ou nota da avaliação? 
Resposta: Não 
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O fornecedor recebe feedback formal após a avaliação sobre o desempenho do mesmo? 
Resposta: Sim 
 
O fornecedor é reavaliado periodicamente? 
Resposta: Não 
 
Qual o período para ser reavaliado? 
Resposta: Indeterminado 
 
É realizada alguma certificação em fornecedores que visa a não realizar inspeção por 
parte da concessionária? 
Possui algum programa de qualidade assegurada, que por meio de extensas auditorias no 
fornecedor o certifique de modo a entrega ser liberada sem que haja inspeção por parte da 
concessionária 
Resposta: Sim 

C) INSPEÇÃO / AUDITORIA: 
 
É realizada a inspeção de recebimento? 
Resposta: Sim 
 
É feita a inspeção em todos os materiais recebidos? 
Resposta: Não 
 
É realizada a técnica de Skip Lot? 
Skip lot é uma técnica de realizar inspeção apenas em lotes pré-definidos, pulando outros 
Resposta: Sim 
 
Qual a percentagem de materiais inspecionados em relação aos que têm plano da 
qualidade? 
Relação entre o que efetivamente se faz a inspeção de recebimento (sem skip lot) e o que 
possui plano de inspeção 
Resposta: 20% 
 
Qual a percentagem das inspeções feitas na instalação do fornecedor? 
Resposta: 2% 
 
É elaborado um plano de inspeção e o mesmo é informado ao fornecedor com 
antecedência? 
Resposta: Não 
 
Quantos dias antes o fornecedor deverá solicitar a inspeção? 
Resposta: 10 dias úteis 
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O fornecedor sabe e aceita antecipadamente as condições de inspeção da 
concessionária? 
Resposta: Sim 
 
Existe criticidade/grau de importância para não conformidade e ressalva? 
Resposta: Sim 
 
É realizada auditoria no processo como forma de prevenção de não conformidades? 
Resposta: Não 

D) MONITORAMENTO / INDICADORES: 
 
Realiza encontro formal e periódico com fornecedores? 
Resposta: Não 
 
Existe premiação formal para o desempenho da qualidade dos fornecedores? 
Resposta: Não 
 
Existe aviso e penalidade formal para o desempenho da qualidade dos fornecedores? 
Resposta: Não 
 
Utiliza de metodologia para monitorar os fornecedores? 
Se existe um sistema para monitoramento como índices de desempenho, notas e avaliações. 
Resposta: Sim 
 
Como os fornecedores são medidos? 
Resposta: Qualidade 
 
É dada nota ao desempenho do fornecedor? 
Resposta: Sim 
 
O fornecedor possui acesso a sua nota de desempenho? 
Resposta: Não 
 
Fornecedores com mau desempenho são excluídos? 
Resposta: Não 
 
Existe procedimento formalizado para ação em fornecedores detectados com baixo 
desempenho? 
Resposta: Não 
 
É levantado o custo de inspeção? 
Resposta: Não 
 
Existe metodologia para levantamento de custo da qualidade? 
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Custo da qualidade consiste em custos relacionados a prevenção (cadastro, avaliação, 
homologação...), avaliação (inspeção, vistorias, análises...) e falha(retrabalhos, acionamento 
de garantia, reinspeção, manutenção...) 
Resposta: Não 

E) APRIMORAMENTO: 
 
O fornecedor é convidado a dar feedback sobre os processos? 
Resposta: Não 
 
Existe auditoria interna? 
Resposta: Não 
 
Existe reunião periódica com os clientes internos? 
Resposta: Sim 
 
Possui sistema automatizado de monitoramento, elaboração de relatório, guarda de 
documentos, entre outros, que possa ser acessado pelo inspetor no campo? 
Resposta: Não 
 
Os fornecedores são envolvidos no processo de planejamento? 
Resposta: Não 
 
De que maneira o sistema é documentado? 
Resposta: Norma interna, Manual da qualidade, Procedimentos e Cartilha 
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APÊNDICE G – RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE 
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ANEXO A – CARTILHA DE SUPRIMENTOS DA LIGHT 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORE S 
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ANEXO C – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA LIGHT 
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ANEXO D – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DA LIGHT 
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