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RESUMO 

Devido à suma importância que os fornecedores e parceiros representam para 

o sucesso de uma empresa ou execução de um projeto, é imprescindível a busca pelo 

conhecimento e aplicação de metodologias que sejam eficazes para a implantação e 

desenvolvimento de fornecedores internamente em alguma organização. Estas ações 

são de extrema importância a fim de minimizar ou eliminar grandes riscos que estão 

inseridos na cadeia de suprimentos. Apesar de inúmeros avanços tecnológicos e 

gerenciais, ainda é perceptível que o assunto merece atenção e estudo, com intuito 

de conseguir que a alta direção da empresa, de forma geral, tenha ferramentas, 

documentos e alternativas à altura, para que as decisões tomadas sejam acertadas.  

INTRODUÇÃO 

Os primeiros modelos para a seleção de fornecedores partiam de contratos de 

parcerias de fornecimento, onde a segurança das empresas quanto ao fornecimento 

de peças estava insegura e sem garantira de que os insumos produtivos viriam 

conforme solicitação de projeto e engenharia de produto. Os resultados negativos, na 

maioria das vezes, eram devido a procedimentos inadequados aplicados a toda 

cadeia de suprimentos, sem levar em conta a identidade da empresa de cada 

fornecedor, tais como a cultura, processo interno, capacidade instalada, qualidade 

assegurada, comprometimento, certificações de qualidade, etc. 

O desenvolvimento de fornecedores para as empresas nos dias atuais requer 

um controle da qualidade dos produtos e insumos mais eficiente para que eles ao 

serem colocados no seu processo de produção do produto final satisfaça a solicitação 

do seu cliente, e que também possa, com isso, ter uma melhor competitividade no 

mercado.  

OBJETIVOS 

Este trabalho irá considerar como referência de desenvolvimento de fornecedor 

o modelo de gestão de empresas segundo a norma ISO 9001, com o objetivo de 

orientar o pequeno e micro produtor em quesitos de melhoria em produtividade e 

qualidade, sem o ônus do custo da implantação dessa certificação que num estágio 

inicial das empresas podem ser proibitivos e não viável. 

A ISO 9001 tem sido usada como uma referência internacional para as 

organizações que possuem um Sistema de Gestão da qualidade como padrão básico 



na certificação e avaliação de seus fornecedores. A intenção está basicamente na 

definição de avaliação de características capazes de definir o “melhor fornecedor”. 

Segundo Baily et al. (200). 

METODOLOGIA 

Segundo Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemática, pesquisa, investigação; ou seja, a metodologia baseia-se na organização 

e determinação dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou 

um estudo. 

A metodologia utilizada para a realização deste artigo será a pesquisa 

bibliográfica de caráter descritivo, que segundo Fonseca (2002, p 32), é feita a partir 

do levantamento de referências teóricas já analisadas, e/ou publicadas através de 

meio escritos e eletrônicos, tomando como exemplo, livros, artigos científicos, páginas 

de web sites.  

DESENVOLVIMENTO 

Algumas empresas enfrentam algumas dificuldades em relação a implantação 

do sistema de gestão da qualidade, devido à falta de comprometimento da alta 

gerencia, restrições financeiras, culturas empresariais inadequadas e excessivas 

burocracias encontradas no uso e interpretação errônea dos preceitos da norma 

(HELLSTEN; KLEFSJÖ, 2000; FRANCESCHINI; GALLETO; CECCONI, 2006). 

Segundo Tarawneh (2000), as dificuldades são: baixa capacitação da mão de 

obra, resistência a mudança, complexidade de alguns instrumentos de gestão e de 

processos referente ao sistema produtivos da empresa e a necessidade de 

investimento constante em relação a capacitação e melhorias. 

RESULTADOS 

Com base nas pesquisas será possível definir critérios para seleção de 

fornecedores, porém, é possível utilizar os tópicos que serão apresentados para 

padronizar, otimizar e adequar a empresa de acordo com os princípios e solicitações 

para certificação ISO. 

Este tipo de sistemática auxiliara no desenvolvimento de um fornecedor 

adequado que evitara possíveis falhas internas no fornecimento de matérias primas, 

alguns requisitos e critérios importantes para se avaliar e se adequar são: 

 Controle de Documentos  



 Controle de Material Recebido  

 Processo  

 Ferramentas/Instrumentos de Medição  

 Expedição  

 Gestão de Não conformidade de clientes, internas e de fornecedores  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível a busca das empresas pela maximização dos seus resultados, 

visando principalmente o aumento da produtividade e a redução de custos em 

diversos processos internos. O presente trabalho apresentado, buscou principalmente 

auxiliar pequenas e grandes empresas e/ou organizações na seleção e adequação de 

vosso departamento, utilizando como principal meio o método de certificação ISO 

9001.   

Como pode se perceber nos tópicos abordados, as organizações e empresas 

estão sujeitas a diversas limitações quanto a necessidade de realização de 

desenvolvimento de fornecedores. Muitas vezes a questão financeira torna-se uma 

força contraria em relação a diversas decisões tomadas pela companhia, porem pode-

se observar outras maneiras de adequação e métodos eficazes para tornar o processo 

empresarial mais robusto e com menos desperdício. 
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