
1

Gestão estratégica de Fornecedores

Outubro 2017

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.
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O que estamos vendo de necessidades

3

Dentre as diversas necessidades relacionadas à Gestão de Fornecedores, 3 estão sendo bastante recorrentes e 

discutidas:

Avaliação de Risco 

Corporativo

Colaboração de 

Fornecedores além 

do Planejamento

Sustentabilidade está 

se tornando um valor 

corporativo 

+
indústria

automotiva
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Avaliação de Risco Corporativo

Definição

Procurement está liderando a avaliação de risco no

upstream supply chain. No passado, essa função

estava mais preocupada com o risco de

abastecimento, mas Procurement incorporou outras

variáveis de negócio tais como compliance,

responsabilidade corporativa e sustentabilidade.

Ação concreta para esse objetivo: Avaliação da

base de fornecedores, não só financeiramente mas

também em questões de Compliance, trabalho infantil

ou escravo no monitoramento do upstream supply

chain, desenvolver e implementar um scorecard de

compliance padronizado em todo o supply chain. Usar

análises de big data para prever problemas no supply

chain.

Reduzir exposição de risco e antecipar questões de

fornecedores que podem prejudicar a empresa em termos de:

 Continuidade de supply – prever questões de capacidade

ou dificuldades financeiras em potencial.

 Reputação de marca – responsabilidade e

sustentabilidade ética e social.

 Compliance com requisitos legais e regulatórios.

Valor agregado

A empresa precisa de uma pressão externa para incorporar as áreas

adicionais de avaliação de risco, tal como sustentabilidade.

Se a indústria ou a empresa não possuem essa pressão, eles não

podem prosseguir com essa avaliação de risco de fornecedor.

Desafio / Contra-Tendência

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.
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Exemplos

Empresas estão desenvolvendo habilidades ou

terceirizando algumas atividades de avaliação de

risco para empresas especialistas. Dun & Bradstreet

oferece avaliação de risco e informações de

fornecedores como um serviço: acesso a uma base

de dados com mais de 254 milhões de

fornecedores de mais de 200 países.

Clientes podem acessar essa informação não

somente para verificar a situação financeira dor

fornecedores mas também para fazer análises com

base em outras informações legais, fiscais e de

contabilidade que prevêem possíveis questões de

compliance. Fornecedores são avaliados e depois

classificados com critérios claros, e essa informação

funciona como uma sugestão de quão próximo o

cliente deve ficar de um fornecedor específico.

Avaliação abrangente de risco de fornecedor

(Finanças e compliance)

A Nestlé administra uma iniciativa global para 

eliminar trabalho infantil em seu supply chain e 

desenvolver sua base de fornecedores para abordar 

questões de responsabilidade social. A empresa 

desenvolveu uma Diretriz de Sourcing

Responsável para fornecedores. 

Iniciativas em 2015 nos supply chains de Cacau, 

Avelã e Baunilha:

 Implementando agentes de trabalho infantil

para monitorar 80% das cooperativas.

 Treinamento de aproximadamente 60.000 

fazendeiros para criar conscientização sobre 

trabalho infantil.

 Construção ou renovação de 60 escolas para 

crianças terem acesso à educação.

Até 2018, a empresa quer avaliar todas as 12 

categorias de alta prioridade de matérias primas. 

Desenvolvimento e Monitoramento de 

responsabilidade Social ao longo do supply chain

Outras empresas que possuem um processo

estruturado de avaliação de risco e gestão suportado por

ferramenta de TI específicas ou terceirização para

empresas especializadas

Avaliação de Risco Corporativo

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.
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Colaboração de Fornecedores 

além do Planejamento

Definição

Empresas grandes lideram iniciativas para promover a 

integração com sua base de fornecedores, para 

promover outros aspectos além do planejamento, tais 

como Inovação e sustentabilidade.

 Inovação em tecnologias, produto ou serviços.

 Envolvimento inicial em desenvolvimento de 

produto.

 Desenvolvimento de negócio em parceria 

com fornecedores.

 Compartilhamento de melhores práticas para 

melhorar a qualidade e serviço.

 Criar sistemas integrados que automatizam o 

processo de Procurement to Payment em 

todas as empresas.

 Projetos de inovação idealizados por Fornecedores.

 Reputação de marca por um supply chain sustentável.

 Relacionamento mais forte com fornecedores chave.

 Visibilidade melhorada além do planejamento - inclui 

gerenciamento de risco.

Valor agregado

Colaborativo versus competitivo. Esse é o desafio enfrentado por 

empresas quando elas consideram colaboração com Fornecedores -

medo de perder competitividade, divulgando informação demais ou 

perdendo vantagem competitiva. Não existe certo ou errado aqui, 

esses riscos são reais.

Desafio / Contra-Tendência

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.
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Exemplos

Colaboração de Fornecedores 

além do Planejamento

A 3M tem inovação no seu DNA. Mas pelo menos na sua

divisão automotiva e B2B, a regra é buscar soluções

inovadoras que agreguem valor ao produto final dos seus

clientes. Então a 3M faz parte do processo de inovação e

design de algumas indústrias automotivas, trazendo

sugestões de soluções inovadoras, testando ideias de

maneira colaborativa que podem ser construídas juntas

ou até adquiridas por seus clientes.

Shell tornou-se uma empresa global há mais de 10 anos, e

desde essa época segue uma estratégia de crescimento global

única, adaptando o negócio ao desenvolvimento local. Apesar

do fato de que a energia é o negócio principal, varejo de

conveniência será um driver de crescimento chave para a

empresanos próximos anos.

Nesse contexto, a empresa lançou o evento The Shell Global

Growth [O Crescimento Global da Shell] , juntando fornecedores

chave para desenvolver uma estratégia de crescimento

colaborativo e inovar juntos para ter sucesso em realidades

locais. Essa parceria tem o objetivo de alinhar os planos futuros

da Shell e dos fornecedorese buscaroportunidades para:

 Desenvolver estratégia tática de categoria para os
próximos 5 anos.

 Trocar conhecimento e dividir informações sobre
entendimentodo consumidor.

 Dividir informações sobre planejamento e capacidade de
Supply.

 Trabalhar juntos em desenvolvimentode produtoe serviço.

+
indústria

automotiva

A L'Oréal lida com o desafio de melhorar a

responsividade para atender às demandas dos clientes, e

para isso entende que ter visibilidade da capacidade do

upstream supply chain é essencial.

Para fornecer melhor visibilidade do planejamento de

supply chain e abordar o desafio da comunicação com

uma base de fornecedores muito complexa (aprox. 2.000

fornecedores), a empresa implementou um portal

colaborativo baseado na nuvem, operado pela E2open

(fornecedor de soluções de software baseados na nuvem

e feitos sob medida, para um planejamento colaborativo e

execução ao longo da cadeia de valor).

Diferente do tradicional EDI individual, a L'Oréal se

beneficiou de uma ferramenta de comunicação multi-

direcional e reportou melhoria nos resultados de

responsividade e produtividade.

Processo de colaboração de fornecedores - inovação e 

planejamento de crescimento

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.
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Sustentabilidade está se tornando 

um valor corporativo 

Definição

Empresas estão mais preocupadas com sua 

responsabilidade social e ambiental, dado o impacto 

desses tópicos na reputação da sua marca. Então está na 

Pauta Corporativa de muitas empresas. Diferente de 

iniciativas de avaliação de risco, essa tendência tem a 

ver com a melhoria do impacto social positivo ou 

com a melhoria da eficiência no uso dos recursos 

naturais com iniciativas dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar ou 

Reciclar). Procurement tornou-se um dos líderes de tais 

iniciativas.

Algumas ações concretas já em evidência: Reduzir 

o uso da água no processo; Implementar um 

scorecard ambiental comum com fornecedores; 

Aumentar a participação das minorias na base de 

fornecedores.

 Aumentar a reputação de marca relacionada com a 

sustentabilidade para todos os stakeholders, incluindo 

clientes.

 Permitir deduções fiscais em alguns países.

 Reduzir o uso de recursos naturais ao longo da cadeia de 

valor.

 Reduzir desperdício de recursos e o custo associado com 

descarte.

 Estimular uma cadeia de valor de reciclagem e melhorar o 

impacto social corporativo.

Valor agregado

Se a empresa não sofre pressão de seus clientes nem do governo, 

sustentabilidade não estará na pauta corporativa, e, portanto, ficará 

como tópico secundário em Procurement.

Desafio / Contra-Tendência

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.
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Exemplos

A Nestlé está organizando um projeto

Europeu para reduzir em 40% o uso

total da água em empresas regionais.

Até o final de 2015, atingiu resultados

expressivos em uma de suas fábricas

em La Penilla, no norte da Espanha. A

empresa, que produz chocolate,

confeitaria, leite e leite em pó infantil,

usava 72 metros cúbicos de água por

tonelada de produto.

Combinando uma nova tecnologia e

um treinamento de conscientização

de funcionários, a Nestlé conseguiu

reduzir em quase 2/3 seu uso de água

por tonelada de produto em menos de

um ano, sem aumentar o consumo de

energia ou as emissões de gases de

efeito estufa.

Energia renovável e redução do 

consumo de água em Fábricas

Em 2014, a Lego iniciou projetos em

parceria com fornecedores para

resenhar parte do seu supply chain, com

o objetivo de reduzir sua emissão de

carbono. Até o final de 2016, a Lego se

comprometeu em reduzir 10% da

emissão total de carbono no supply

chain (in-house).

No entanto, para reduzir os outros

90% ou parte disso, é crucial

comprometer fornecedores e buscar

oportunidades na extração e refinamento

de matérias primas, procurement

indireto para distribuição por exemplo. O

objetivo final é reduzir 100.000 toneladas

de emissão de carbono no supply chain

de ponta a ponta.

Parceria com fornecedores para

reduzir emissões de carbono

Walmart possui uma iniciativa chamada 

Empowering Women Together

[Empoderando Mulheres Juntas], uma 

plataforma online que conecta 

consumidores nos Estados Unidos com 

produtos de qualidade feitos por 

empresas pertencentes a mulheres 

em todo o mundo. Essas mulheres são 

de realidades diferentes, a maioria delas 

vivendo em comunidades 

marginalizadas na Ásia, África e 

América. 

O objetivo é conseguir $20 bilhões 

dessas empresas e também fornecer 

financiamento para crescimento e 

geração de maior impacto localmente. 

Iniciativa de impacto social para

minorias

Ao longo dos últimos 5 anos, 

desenvolveu um projeto para mudar sua 

matriz de energia para fontes 

renováveis. 

Anteriormente, 80% da energia utilizada 

vinha do carvão, e hoje esse número 

está em menos de 10%, aumentando o 

uso de energia solar, eólica, 

hidrelétrica e atômica. A empresa 

também desenvolveu um scorecard de 

sustentabilidade e implementou isso 

com seus fornecedores,  estimulando o 

uso de energia renovável.

Transição para fontes de energia

Renováveis

Sustentabilidade está se tornando 

um valor corporativo 

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.
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Em números

• Empresa global, com operação em 70 países

• 65 marcas em Bens de consumo

• Produtos vendidos em mais de 180 países

• Faturamento de mais de US $ 40 Bi

Sustentabilidade

Pelo nono ano consecutivo, a P&G gastou mais de 

US$2 bilhões em empresas de minoria e 

proprietárias mulheres. Vendendo sustentabilidade 

no Supply Chain como um valor para os clientes

Colaboração com fornecedores 

Integrado de diferentes maneiras com mais 

de 100 fornecedores estratégicos: Portal 

Online; Reports de performance para medir 

desempenho, qualidade, nível de serviço e 

fóruns para compartilhar idéias.

Avaliação de riscos corporativos

Implementou um scorecard de sustentabilidade 

junto aos fornecedores, a fim de definir metas 

ambientais e sociais claras e estabelecer relações 

mais fortes com eles.

Gestão de Fornecedores - Aplicações

CASE

VÍDEO
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Dividimos a gestão de Fornecedores em 2 blocos: Gestão Estratégica, que define o modelo de 

relacionamento com os fornecedores e os Processos transacionais:

Gestão de Fornecedores

Modelo de 
Relacionamento

Processos 
Transacionais
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Para definir o modelo de relacionamento com os fornecedores, sugerimos utilizar a classificação dos 

fornecedores conforme quadrante da Matriz estratégica de Compras vs o Grau de Alinhamento do 

fornecedor com a estratégia de negócio da empresa:

Modelo de Relacionamento

ALAVANCADO

NÃO CRÍTICO

GARGALO

ESTRATÉGICO

BAIXO MÉDIO ALTO

BAIXO

MÉDIO

ALTO

MATRIZ DE RELACIONAMENTO

GARGALONÃO CRÍTICO

ALAVANCADO ESTRATÉGICO

IM
P

O
R

TÂ
N

C
IA

 O
U

 
C

R
IT

IC
ID

A
D

E

COMPLEXIDADE DO 
MERCADO FORNECEDOR

Capacidade 
Atendimento

Performance

Capacidade
de Inovação

Segmentos da Matriz 
estratégica de compras

Grau de alinhamento 
do fornecedor com a 
estratégia de negócio 

da Empresa

SUBSTITUÍVEIS

CONVENIÊNCIA

ALIANÇA

PARCERIA

Necessário verificar o grau de interesse do fornecedor pela Empresa, dependendo do grau de interesse a classificação pode ser alterada.
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Modelo de Relacionamento

ALAVANCADO

NÃO CRÍTICO

GARGALO

ESTRATÉGICO

BAIXO MÉDIO ALTO

MATRIZ ESTRATÉGICA 
DE COMPRAS

SUBSTITUÍVEIS

CONVENIÊNCIA

ALIANÇA

PARCERIA NECESSIDADE

Garantir abastecimento, auxiliar fornecedor na melhoria de 
performance e desenvolver novos fornecedores / buscar 
novas opções de fornecimento.

ALINHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DOS 
FORNECEDORES COM A EMPRESA

ALIANÇA

Estabelecer parceria de longo prazo com foco em uma 
relação ganha-ganha (ex: joint venture)

PARCERIA

Estabelecer parceria também com foco em uma relação 
ganha-ganha e auxiliar no desenvolvimento do fornecedor 
para migração para uma relação Aliança.

CONVENIÊNCIA

Foco em redução de custo, mantendo o fornecedor 
enquanto estiver sendo vantajoso para Empresa.

SUBSTITUÍVEIS

Substituir por um fornecedor com melhor alinhamento com 
a Empresa e maior potencial de ganho financeiro.

MATRIZ DE RELACIONAMENTO

Sendo que para cada Modelo de Relacionamento define-se uma estratégia específica:
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Processos de Gestão de Fornecedores

Além da definição do modelo de relacionamento com os fornecedores é fundamental estruturar os 

processos transacionais de gestão dos fornecedores, utilizamos 3 blocos: Seleção, Análise de 

Performance e Gestão de Riscos:

GESTÃO DE RISCOS

MAPEAMENTO / ANÁLISE / 
IMPLEMENTAÇÃO

 Engloba os aspectos de 
seleção, critérios de 
qualificação e de 
homologação dos 
fornecedores.

 Como manter uma base 
de fornecedores 
atualizada e organizada.

 Engloba os aspectos de 
avaliação dos 
fornecedores 
(desempenho).

 Define planos de ação 
conforme performance 
dos fornecedores, 
inclusive 
desomologações.

 Engloba os aspectos de mapeamento, avaliação 
e planos de mitigação e contingência dos riscos 
voltados ao fornecimento e fornecedores.

Gestão de 
Fornecedores
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Conclusão
Gestão de Fornecedores

É esperado que Procurement tenha um alto impacto

nos negócios, além da redução de custo.

Procurement é um representante crítico para 

stakeholders externos. Precisa cuidar de aspectos 

como responsabilidade, ética e sustentabilidade 

dos fornecedores.

Uma boa segmentação dos fornecedores é o 

primeiro passo para uma gestão eficiente dos 

mesmos.
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Muito obrigado!

Alex Osoegawa

aosoegawa@integrationconsulting.com

Material confidencial, sua publicação ou uso de partes deste material deve ter aprovação prévia da Integration.


