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Resumo 

 
O conceito de Supplier Relationship Management (SRM) surge da necessidade que as 

empresas têm de competição, de sobrevivência e de obtenção de vantagens competitivas 

perante as outras empresas, isto é, as empresas deverão apostar numa adequada gestão e 

comunicação com os vários fornecedores, de modo a obter benefícios para as mesmas e 

para os seus clientes. A implementação de sistemas que permitam auxiliar estas 

dimensões é uma tarefa demorada mas compensadora, que já faz parte da estratégia de 

muitas empresas, nomeadamente no departamento de compras, e que abrange a 

minimização de riscos, a redução de custos, a diminuição do tempo de atendimento e o 

aumento da produtividade. De modo a compreender melhor estas temáticas, o objetivo 

deste trabalho passa por apresentar o conceito de SRM bem como avaliar o impacto que 

esta ferramenta tecnológica tem no relacionamento com os fornecedores e no desempenho 

das empresas. Para o efeito, foi realizado um estudo de caso numa empresa do setor da 

energia (EDP-Energias de Portugal), mais propriamente no Departamento de Negociação 

e Compras onde, a partir do modelo de investigação do SRM, e através de inquéritos 

aplicados aos fornecedores e aos colaboradores, pretendeu-se responder aos seis pilares 

que compõem o modelo. Por fim identificou-se o posicionamento da empresa 

relativamente aos seis pilares do SRM. Recorreu-se a metodologias de análise de dados, 

nomeadamente, a análise de clusters para identificar os seis pilares. A maioria dos pilares 

foram fundamentados e conclui-se que a empresa está bem posicionada relativamente a 

esses pilares.  

Palavras-chave: Supplier Relationship Management, Sector de Energia, Colaboradores 

da EDP, Fornecedores da EDP, Análise de Clusters.  
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Abstract 

 

The concept of Supplier Relationship Management (SRM) emanates from the competition 

environment, the surviving constraints and the reinforcement of the competitive 

advantages to which companies are subjected. Companies need to implement a proper 

management and communication system with their suppliers – to their own benefit and 

that of their suppliers. The implementation of such a system is a difficult but rewarding 

task, and a part of the strategy of the purchasing department of most big companies; it 

involves specific goals such as the minimization of risk, smaller costs, smaller attendance 

times and a subsequent increase of productivity. To better understand these issues, this 

study will present and explain the concept of SRM and the impact of this technological 

tool on the relationships with the suppliers, along with the performance of the companies 

using this tool. To that end, this study covers the situation of one of the biggest Portuguese 

companies, and a colossus of the energy sector: EDP – Energias de Portugal, and more 

specifically its Departmento de Negociação e Compras (Purchasing Department). It uses 

the SRM model and a set of enquiries – involving the six pillars of that same model – to 

suppliers and partners. 

The ultimate goal is to identify the position of EDP in each of the six areas of the SRM 

model, using a methodology based on data analysis, especially the cluster analysis of 

those six areas. Overall, the points of the model were validated and we may conclude that 

the firm is well positioned in these areas. 

 

Keywords: Supplier Relationship Management, Energy Sector, EDP partners, EDP 

suppliers, Cluster Analysis.  
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Capítulo 1 – Introdução 
 

1.1 Enquadramento 

No presente trabalho pretende-se analisar a importância da gestão de relacionamento de 

uma determinada empresa com os fornecedores, uma vez que a mesma representa uma 

oportunidade de melhoria das operações entre comprador-vendedor e gera, 

consequentemente, melhorias nas práticas de trabalho e na obtenção de sucesso para 

ambas as partes (Fleming, 2004). Tendo em conta a crescente globalização e inovação 

tecnológica, as áreas administrativas, de engenharia de produção e de logística das 

empresas têm vindo a sofrer transformações ao longo do tempo, com maior incidência 

desde o final da década de 80 (Filho et al, 2004). Neste contexto, a sobrevivência das 

empresas depende da forma como estas encaram os mercados complexos e competitivos, 

que exigem uma tomada de decisão rápida e planeada de forma eficiente e eficaz (Shuai 

et al., 2007). Segundo a perspetiva de Davenport (2001), a sociedade dispõe cada vez 

mais de informação atualizada e contínua, o que torna as pessoas mais conscientes das 

suas escolhas, do que devem ou não realizar e do que devem decidir na altura de optar 

por uma empresa, em detrimento de outra. Para o mesmo autor, é dessa relação que emana 

o conceito de Supplier Relationship Management (SRM), o qual pode ser definido como 

uma gestão da relação da empresa com o fornecedor e que tem como objetivo tornar mais 

eficaz essa relação, através da utilização de tecnologias que possibilitem auxiliar na 

decisão de efetuar uma compra.  

1.2 Objetivo 

O objetivo geral inerente ao presente trabalho compreende um estudo de caso que, através 

de inquéritos, pretendeu averiguar a relevância que os fornecedores e colaboradores da 

empresa EDP-Energias de Portugal atribuem à plataforma SRM bem como avaliar o 
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impacto que a utilização desta ferramenta tem no relacionamento com fornecedores e no 

desempenho da empresa. Com as informações recolhidas e com o apoio de um modelo 

de investigação baseado no SRM pretendeu-se testar o posicionamento da EDP em cada 

um dos pilares desse modelo.  

O Grupo EDP - Energias de Portugal, S.A. é o maior gerador, distribuidor e fornecedor 

de eletricidade em Portugal, listando-se nos grandes operadores do setor da eletricidade 

e gás em países como a Espanha e o Brasil. A EDP é a terceira maior empresa geradora 

de eletricidade e um dos maiores distribuidores de gás na Península Ibérica. A EDP é uma 

empresa de referência em todo o mundo, estando presente em 13 países. Tem mais de 9,8 

milhões de consumidores de eletricidade, 1,2 milhões de pontos de fornecimento de gás 

e mais de 12.000 trabalhadores em todo o mundo. 1 

O SRM da empresa em estudo é composto por cinco fases, que se explicitam à posteriori. 

Neste trabalho estuda-se, em particular a fase de registo do fornecedor na plataforma SRS, 

por ser a mais desenvolvida na empresa em questão. Por este motivo, as conclusões 

relativas ao SRM, baseiam-se na observação do SRS, não descurando a vertente 

comunicação Empresa/Fornecedor. 

1.2.1. Objetivos específicos 

Considerando o SRM, e como já se referiu, em particular, o SRS, tem-se como objetivos 

específicos:  

- Reconhecer os fatores que mais influenciam a satisfação dos colaboradores da EDP;  

- Identificar os fatores que mais influenciam a satisfação dos fornecedores da EDP; 

                                                
1 Fonte: Retirado do site EDP cujo link é http://www.edp.pt/PT/aedp/Pages/aedp.aspx, acedido em 
24/08/2015 



Alexandra Calado         SRM aplicado a uma organização do setor da energia         12 

12 
 

- Compreender quais as áreas de melhoria, relativamente à plataforma. 

1.3. Questões de Investigação e Hipóteses de Investigação  

Para atingir os objetivos estipulados, foram elaboradas as seguintes questões de 

investigação: 

Q1 - Qual o papel que o SRM desempenha na empresa alvo de estudo? (Esta questão 

prende-se com o intuito de compreender a relevância da gestão do relacionamento da 

empresa com os fornecedores);  

Q2 - Em que medida o SRM influencia a relação que os fornecedores têm com a empresa? 

(Esta questão está relacionada com a forma como o SRM adotado pela empresa exerce 

influência no seu relacionamento com os fornecedores). 

Q3 - Qual o impacto que o SRM tem numa empresa portuguesa do setor da Energia? (Esta 

questão prende-se com o facto de identificar a importância do SRM adotado pela empresa 

e de que modo se repercute nos colaboradores).  

1.4. Metodologia  

O delineamento do presente trabalho baseou-se na pesquisa exploratória, que tem o intuito 

de proporcionar uma maior solidez e proximidade com as temáticas abordadas, de modo 

a tornar as mesmas mais visíveis, explícitas e flexíveis (Gil, 2002). 

Os estudos de caso representam a estratégia preferida, quando se colocam questões que 

necessitam de uma explicação (Como? Porquê?), existindo pouco controlo sobre os 

acontecimentos e estando centrado em fenómenos contemporâneos inseridos num 

contexto real (Yin, 2005). 

No presente trabalho foi utilizado como instrumento de recolha de informação o inquérito. 

Os inquéritos foram aplicados aos fornecedores e aos colaboradores da EDP, que têm 
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contacto com a plataforma SRM, com o intuito de aferir o nível de satisfação dos 

fornecedores/colaboradores da empresa.  

As questões dos inquéritos foram elaboradas de forma a tentar responder aos pilares do 

modelo de investigação (que será apresentado à posteriori), e a encontrar o 

posicionamento da empresa relativamente a cada um desses pilares.  

Para o efeito, os inquéritos foram aplicados por via eletrónica (Google Forms), sendo os 

mesmos de cariz anónimo. O período de aplicação dos inquéritos decorreu entre os meses 

de abril e maio de 2015. Os dados obtidos nos inquéritos foram analisados e tratados, 

posteriormente, com recurso aos softwares Excel e IBM SPSS Statistics 22. 

1.5. Conteúdo  

Para alcançar os objetivos propostos, a dissertação está estruturada em cinco capítulos: 

O capítulo 1 é dedicado ao enquadramento teórico, à definição do objetivo, breve 

descrição sobre a empresa-alvo do estudo de caso (EDP) assim como a delimitação das 

questões de investigação, da metodologia e do conteúdo da dissertação. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica sobre o tema do SRM, a sua 

relevância/implementação e são mencionados estudos científicos referentes às temáticas 

abordadas. 

No capítulo 3 explica-se qual foi a metodologia seguida, a identificação da amostra, as 

variáveis de estudo e os instrumentos de recolha de dados.  

O capítulo 4 é dedicado à análise e subsequente tratamento e discussão dos resultados, 

após análise estatística dos inquéritos, através do uso dos softwares Excel e IBM SPSS 

Statistics 22. 
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No último capítulo, o capítulo 5, apresentam-se as conclusões gerais e a apresentação de 

perspetivas de investigação futuras. 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura 
 

No presente capítulo é contextualizada a origem do termo SRM, assim como a sua 

relevância e implementação pelas empresas. Também são apresentados estudos 

científicos, considerados relevantes, para o entendimento das temáticas abordadas. 

2.1. Contextualização do SRM    

A origem do termo Supplier Relationship Management (SRM), ou Gestão do 

Relacionamento com os Fornecedores, surgiu no final dos anos 80, de acordo com as 

Teorias do relacionamento e do Redesign do Processo (Mettler & Rohner, 2009). Para 

este autor, tal como para Croxton et al., (2001), a Teoria do Relacionamento baseia-se na 

relação que se estabelece com o fornecedor, ou seja, descreve a maneira como esse 

contacto é desenvolvido e mantido com os vários fornecedores. Por sua vez, a Teoria do 

Redesign do Processo estabelece a estrutura dos processos estratégicos do SRM, que são 

constituídos por cinco subprocessos: - Revisão das estratégias de abastecimentos; - 

Identificação dos critérios para a segmentação dos fornecedores; - Desenvolvimento de 

um quadro de métricas; - Desenvolvimento de orientações para a divisão dos benefícios 

de melhorias de processos com os fornecedores; - Desenvolvimento dos processos 

operacionais do SRM (Mettler & Rohner, 2009). Ao longo do tempo, diversos autores 

têm debatido o conceito de SRM, uma vez que consideram que o SRM é essencial para o 

funcionamento de qualquer empresa. Na conceção de Cousins & Menguc (2006), o SRM 

corresponde a um conjunto de estratégias em que se procuram interesses comuns entre a 

empresa e os seus fornecedores, facilitando a comunicação contínua entre as duas partes, 

o que irá integrar a gestão da cadeia de abastecimentos (Supply Chain Management – 
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SCM). Para Croxton et al. (2001) e Moeller et al. (2006), o SRM é o mecanismo 

responsável pelo relacionamento que a empresa estabelece com o fornecedor, o qual deve 

ser sustentado e desenvolvido, de modo a originar resultados positivos e a alcançar 

vantagens competitivas. Segundo Lambert (2008), o SRM auxilia na gestão dos custos e 

no estreitamento de um relacionamento a médio/longo prazo com os principais 

fornecedores, uma vez que, ao aumentar a competitividade, aumenta também a 

necessidade de mais lucro, a diminuição de custos, a diminuição do tempo de atendimento 

e a disponibilização imediata de produtos; todos estes fatores contribuem para que as 

empresas consigam satisfazer e/ou superar as necessidades dos fornecedores. Mentzer et 

al. (2000) e Poirier (2006) também corroboram que o SRM tem como objetivo aproximar 

as empresas e os fornecedores (individuais, coletivos, públicos ou privados), através de 

uma relação profissional eficiente e de sucesso, que defenda interesses comuns e crie 

novas fontes de rentabilidade. Na conceção de Leftwich et al, (2004), o SRM surgiu da 

necessidade de uma constante atualização das estratégias de compras e da lista de 

fornecedores, recorrendo a uma postura dinâmica, sustentada, com capacidade produtiva, 

redução de custos, minimização de riscos e aperfeiçoamento do desempenho das 

empresas. Para o mesmo autor, e também para Schiele (2012), o SRM abrange práticas 

de negócios relacionadas com a seleção, avaliação e desenvolvimento de fornecedores. 

Lambert (2008) segmenta o processo estratégico do SRM em cinco subprocessos: -

Revisão das estratégias corporativas, de marketing, manufatura e abastecimento; -

Identificação dos critérios para a segmentação dos fornecedores; - Promoção de 

orientações para os acordos de produtos e serviços; - Desenvolvimento de um quadro de 

avaliações; - Desenvolvimento para os benefícios de melhoria dos processos com os 

fornecedores. Na identificação dos critérios para a segmentação dos fatores, são 

considerados alguns aspetos, tais como: volume de compras, tecnologia e capacidade de 
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inovação. A produção de produtos e serviços orienta-se pela qualidade, pela ponderação 

nos diversos custos de personalização e no grau de diferenciação. O desempenho dos 

fornecedores é avaliado mediante os seus impactos nos lucros nas empresas e vice-versa. 

Por último, os benefícios resultantes das melhorias do processo com os fornecedores, 

estimam-se em termos financeiros, pretendendo-se um aumento de valor e de lucro, para 

ambas as partes (fornecedores-empresas), (Lambert,2008).   

De seguida é descrita a relevância que o SRM exerce nas empresas bem como a sua 

respetiva implementação. 

2.2. Relevância e Implementação do SRM nas Empresas 

Presentemente, a gestão do relacionamento com os fornecedores assume, cada vez mais, 

uma maior relevância a nível estratégico nas empresas, já que facilita o acesso aos 

recursos, bens e serviços, conforme as funções centrais, possibilitando a aquisição de 

benefícios por ambas as partes (fornecedores – empresas) (Ramos, 2002). Para a mesma 

autora, a gestão do relacionamento com os fornecedores evolui mediante a construção de 

um portfolio de diversos relacionamentos, onde todas as partes se encontram interligadas 

e exercem influência reciprocamente. De acordo com Cristopher & Jüttner (2000), Gadde 

& Snehota (2000) e Lambert & Knemeyer (2004), o nível estratégico adotado pela gestão 

do relacionamento com os fornecedores, repercute-se nos benefícios e nos custos, a 

curto/longo prazo, o que só é evidenciado quando os benefícios são superiores aos custos 

do relacionamento. Se a seleção e o posterior relacionamento com os fornecedores forem 

bem geridos, ambas as partes conseguirão alcançar vantagens competitivas, oferecer um 

serviço personalizado e obter boas condições financeiras (Batt & Purchase, 2004; 

Bharadwaj, 2000; Wilkinson & Young, 2002). Gadde & Snehota (2000) defendem que o 

relacionamento com os fornecedores pode ser determinado como um relacionamento de 

alto, médio e baixo compromisso, isto é, cada grau de compromisso conduz a diversas 
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situações de custos e de benefícios, delimitando, dessa forma, a função de recursos e a 

separação dos fornecedores, por grau de compromisso. Para Serra (2006), a gestão do 

relacionamento com os fornecedores deve expressar as decisões das empresas, os 

objetivos, as áreas para reduzir os custos e aumentar a produtividade, as atividades 

estratégicas, a disponibilização de novas tecnologias, uma cultura de mudança 

organizacional de modo a tornar as empresas ágeis e resistentes. Os benefícios, segundo 

Poirier (2006), inerentes à gestão do relacionamento com os fornecedores são: otimizar o 

relacionamento com os fornecedores, através da natureza das relações e do valor 

estratégico; criar vantagens competitivas e receitas; consolidar os relacionamentos com 

os fornecedores mais críticos; aumentar o lucro, mediante a redução dos custos 

operacionais, garantindo a qualidade dos mesmos e satisfazer os fornecedores. Se os 

fornecedores estiverem satisfeitos, o relacionamento com as empresas sairá beneficiado, 

uma vez que será criado valor, se evitarão conflitos, servirá de avaliação e delimitará uma 

estratégia-chave, a implementar, a médio / longo prazo (Essig & Amann, 2009). Para uma 

eficiente implementação do SRM as empresas têm de investir em quatro aspetos: 

tecnologias, experiências, processos e empresas (Brousseau et al., 2003). As tecnologias 

da empresa terão, segundo estes autores, que ser sólidas, otimizadas e flexíveis, de modo 

a obter um impacto financeiro relevante, devendo ser assistidas por colaboradores 

experientes, pois só assim, se consegue alcançar bons resultados e desempenhos e 

promover mudanças nas empresas. Já os processos, terão que apoiar aspetos do 

abastecimento das empresas, tais como: aquisição de materiais e serviços, realização de 

negócios e procura de serviços pelo menor custo. Recapitulando: o relacionamento com 

os fornecedores tem vindo a sofrer transformações, desde a dependência por parte das 

empresas até ao estreitamento de relações e cooperação, entre as empresas e os 

fornecedores, onde passa a subsistir uma distribuição de riscos e de resultados, o 
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planeamento a longo prazo e a união de esforços para ultrapassar obstáculos (Kannan & 

Tan, 2006; Prajogo et al., 2012).  

No ponto seguinte é explicado o conceito de CRM (Gestão de Relacionamento com os 

Clientes). 

2.3. SRM, o Espelho da Gestão de Relacionamento com os Clientes (CRM) 

Como exposto anteriormente, a gestão do relacionamento com os fornecedores é o 

processo que define o modo como as empresas interagem com os seus fornecedores, ou 

seja, é uma imagem espelho da gestão de relacionamento com clientes (CRM) (Mettler et 

al., 2009). Para o mesmo autor, as empresas sentem necessidade de expandir relações 

com os seus clientes e fornecedores, resultantes de um relacionamento com rendimento e 

benefícios mútuos. O relacionamento entre empresas, fornecedores e clientes pode ser 

realizado a nível estratégico, onde a compreensão e a antecipação das necessidades são 

vitais para o funcionamento das empresas, desenvolvendo-se, assim, o Customer 

Relatiosnhip Management (CRM) (Mendoza et al (2007). Dessa forma, o principal 

objetivo do CRM é flexibilizar a procura e a entrega dos produtos/serviços no local e 

momento certos, a preços que os clientes possam pagar. As empresas, ao considerar estes 

fatores, irão aprofundar os seus conhecimentos sobre os clientes e otimizar os 

investimentos e o seu ciclo de vida (Greenberg, 2001; Nah, 2002). 

2.4. Estudos Científicos Relacionados com as Temáticas Abordadas 

De seguida são descritos os estudos científicos considerados mais relevantes realizados 

por diversos autores (Ghijsen et al, 2010; Laaksonen et al, 2008; Leek et al, 2003;  

Maunu, 2003), de modo a abranger e a compreender as temáticas anteriormente 

abordadas. Ghijsen et al. (2010) analisaram os fornecedores da indústria automóvel da 

Alemanha e concluíram que o compromisso de fornecedores é afetado pelo uso de 
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promessas e pelo seu desenvolvimento em recursos humanos e capital, o que fomenta a 

satisfação dos fornecedores, mediante vários processos, tais como: avaliação, 

certificação, recompensa e reconhecimento, visitas, formação, assistência técnica, 

colaboração no aperfeiçoamento de produtos/serviços, apoio à entrada no mercado, 

compras a outros fornecedores e negócios futuros. Laaksonen et al.,(2008) observaram as 

relações de confiança e de interdependência entre os clientes e os fornecedores, 

classificando as relações em quatro categorias: mercado (nível baixo de confiança e de 

interdependência), oportunista (nível baixo de confiança e nível elevado de 

interdependência), cooperativa recorrente (nível elevado de confiança e baixo de 

interdependência) e cooperativa relacional (nível elevado de confiança e de 

interdependência). As conclusões extraídas demonstram que o estabelecimento de 

relações de cooperação pode evoluir sem que a confiança contratual entre os clientes e os 

fornecedores aumente, ou seja, podem existir relações de cooperação mas isso não 

implica que exista confiança contratual entre os parceiros. 

Figura 1 - Relação de confiança e de interdependência entre os clientes e fornecedores 

 

 

 

 

 

Fonte: Laaksonen et al (2008,912) 

Leek et al, (2003) descreveram questões relacionadas com o crescimento das novas 

tecnologias e concluíram que as mesmas impulsionam a comunicação e o relacionamento 

entre os fornecedores, as empresas e os consumidores. Também, Maunu (2003) realizou 

um estudo, onde separou os fatores da satisfação dos fornecedores em duas categorias: 
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categoria relacionada com o negócio e categoria relacionada com a comunicação. A 

categoria do negócio inclui fatores como a rentabilidade, acordos, continuidade do 

negócio, planeamento e envolvimento dos fornecedores. A categoria da comunicação 

inclui valores da empresa, regras, responsabilidades, abertura e confiança. A conclusão 

retirada foi uma visão geral sobre a satisfação dos colaboradores. Sintetizando, na 

globalidade dos estudos analisados verificou-se que, para manter um bom relacionamento 

entre os fornecedores, as empresas e os consumidores é indispensável o estabelecimento 

de relações de confiança e de satisfação, onde subsista uma comunicação clara e 

verdadeira.  

Capítulo 3 – Metodologia 
 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia e os instrumentos de recolha, tratamento e 

análise de dados referentes às respostas dos inquéritos aplicados aos colaboradores e aos 

fornecedores da empresa. Efetua-se também uma breve descrição da seleção da amostra 

do estudo e apresenta-se o modelo de investigação pelo qual este trabalho se rege. 

3.1. Instrumentos de Recolha de Dados  

O delineamento do presente trabalho encontra-se baseado na pesquisa exploratória, que 

tem como intuito proporcionar uma maior solidez e proximidade com as temáticas 

abordadas, de modo a tornar as mesmas, mais visíveis, explícitas e flexíveis (Gil, 2002). 

Antes da elaboração do questionário deve-se considerar a relevância do estudo, o 

interesse, o layout, a sua extensibilidade, a população-alvo, o tipo de perguntas (abertas, 

fechadas, escolha múltipla, escala), o estilo da linguagem (deve ser clara e simples) 

(Fortin, 2009). Como instrumentos de recolha de dados optou-se por inquéritos que foram 

aplicados aos colaboradores e aos fornecedores da empresa e que se apresentam nos 

anexos I e II. Estes são compostos por questões de resposta aberta e por questões de 
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resposta fechada, nominais e ordinais (escala de Likert). Estas últimas dão-nos 

informação sobre a intensidade de apreciação dos inquiridos face a determinada situação.  

O principal motivo, subjacente à escolha dos inquéritos, prende-se com o facto de ser uma 

das técnicas mais utilizadas na recolha de dados e porque reflete adequadamente o 

objetivo da investigação (Quivy & Campenhoudt, 1998). Os dados foram analisados 

estatisticamente, através de estatística descritiva e metodologia de análise multivariada 

de dados. É analisada a fiabilidade ou consistência interna das questões cujas respostas 

são dadas por Escala de Likert.  

“De um modo geral, um instrumento ou teste é classificado como tendo fiabilidade 

apropriada quando o α é pelo menos 0.70 (Nunnally, 1978). Contudo, em alguns cenários 

de investigação das ciências sociais, um α de 0.60 é considerado aceitável”  

Maroco & Garcia-Marques (2006), pg.69  

Com base nalgumas dessas questões foi feita uma análise de clusters, também designada 

por análise classificatória, que permitiu fundamentar ou não os pilares do modelo de 

investigação apresentado. Com esta análise, dividiram-se as questões em grupos e de 

seguida estes grupos foram associados a cada pilar do modelo de investigação, onde 

posteriormente foi observado o posicionamento da empresa relativo ao modelo de SRM 

apresentado para investigação. A classificação de variáveis e objetos semelhantes em 

grupos é uma importante atividade, nas áreas de Marketing, Gestão entre outras. 

(Kaufman e Rousseeuw, 2005). 

A classificação, segundo Gordon (1999), surge para a investigação em resultado de 

relações entre conjuntos de objetos ou variáveis, o que poderá resultar ou não num resumo 

de dados sob a forma de grupo, de objetos ou variáveis semelhantes. Neste trabalho 

pretendeu-se agrupar variáveis através da análise classificatória, ou seja, através de 
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grupos de variáveis que têm em comum, entre si, o mesmo nível de semelhança. Existem 

diversas metodologias de classificação: hierárquicas e não hierárquicas. Neste estudo, 

utilizou-se um método de classificação hierárquica ascendente e um método de 

particionamento (classificação não hierárquica). Os métodos de classificação hierárquica 

ascendente, cuja representação gráfica é constituída por árvores de classificação, 

designadas por dendogramas, resultam em primeiro lugar da seleção de uma medida de 

semelhança ou dissemelhança, seguido de um método aglomerativo. Neste método é 

possível efetuar cortes nos dendogramas, obtendo-se grupos coesos (Gordon, 1999). Os 

métodos de particionamento, consistem em dividir um conjunto de n objetos em c classes 

disjuntas, sendo frequentemente assumido que c é conhecido (Gordon, 1999). Estes 

métodos podem ser aplicados a variáveis. Tentou-se uma abordagem hierárquica e não 

hierárquica para satisfazer os pilares do modelo de investigação, no entanto a abordagem 

que forneceu resultados mais ajustados aos pilares foi o método não hierárquico. Para 

estas abordagens recorreu-se ao software IBM SPSS-Statistics 22. O método não 

hierárquico utilizado foi o método k-means, que engloba duas fases, uma primeira, em 

que se afetam os elementos aos grupos e em que os centros de gravidade são mais 

próximos e uma segunda fase, em que se recalculam os centros dos grupos que se 

acabaram de formar, procedendo-se iterativamente até se obterem os grupos finais (Silva 

et al.,2004).  

3.2. Amostra do Estudo de Caso 

Para que os resultados de uma investigação sejam fidedignos torna-se crucial a escolha 

correta de uma amostra populacional. De acordo com Pérez (2001), a amostra é uma parte 

da população que se investiga devido à impossibilidade de se analisar toda a população. 

Neste caso, em concreto, a amostra é aleatória e representativa, englobando colaboradores 
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e fornecedores do Grupo EDP, tendo-se obtido 63% de respondentes no primeiro caso e 

71% no segundo, como se descreve no capítulo 4 em (4.1). 

3.3. Modelo da estrutura do SRM da EDP - Energias de Portugal 

O modelo de estrutura do SRM da EDP é baseado em cinco fases diferentes:  

1) Registo (SRS - Suppliers Registration System); 2) Seleção (SQS - Suppliers 

Qualification System); 3) Avaliação (SPE - Suppliers Performance Evaluation); 4) 

Gestão (SMS - Suppliers Management System); 5) Desenvolvimento (SCD - Suppliers 

Continuous Development).2 

O estudo da plataforma SRM desta empresa debruçou-se sobre a primeira fase: o Sistema 

de Registo de Fornecedores. O processo de registo de fornecedores da EDP, constitui um 

elemento essencial para que as empresas possam ser fornecedoras ou candidatas de 

processos de qualificação estabelecidos pelo grupo da EDP. A base de dados dos 

fornecedores é gerida em outsourcing pela empresa Achilles. 

O Sistema de Registo de Fornecedores (SRS) está dividido em três níveis, de acordo com, 

o volume de negócio anual: 

• Nível Básico – potenciais ou atuais fornecedores com volume de negócio anual 

inferior a 10.000€; 

• Nível Standard – fornecedores com um volume de negócio anual entre 10.000€ e 

150.000€; 

• Nível Estratégico – fornecedores com um volume de negócio anual superior a 

150.000€  

                                                
2 Fonte: Retirado do powerpoint “EDP SRM English 2015” fornecido pela empresa em estudo na formação 
interna (documento confidencial)  
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3.4. Modelo de Investigação 

O Modelo de Investigação3 pelo qual o presente trabalho se rege, está exposto na Figura 

2 e é constituído pelos 6 Pilares do SRM, que são:  

1º Pilar: Geradores de Negócios & Valor – O valor do SRM deve estar alinhado com 

os geradores de negócios, sendo  adequadamente  obtido e medido;                              

2º Pilar: Compromisso dos Stakeholders & Apoio – O compromisso com os 

stakeholders deve ser eficaz, proativo e estabelecido entre os responsáveis da empresa, a 

empresa e os fornecedores;  

3º Pilar: Governança & Processo – Criação de um modelo de funcionamento eficaz e 

metodologias e ferramentas de processo; 

4º Pilar: Pessoas & Competências – O modelo engloba a compreensão das 

competências e das capacidades, as estruturas da empresa, o perfil da função e soluções 

de formação; 

5º Pilar: Informação & Tecnologia – Otimização do uso da tecnologia para estabelecer 

relações, colaborações e criação de valor entre a empresa e os fornecedores; 

6º Pilar: Desenvolvimento de Relacionamento & Cultura – Medir o desenvolvimento 

das relações com os fornecedores, de modo a obter mais colaboração, inovação e 

benefícios mútuos. 

                                                

3 Fonte: Supplier Relationship Management (SRM) Research, 

http://www.stateofflux.co.uk/services/supplier-management/srm-research, acedido em 23/09/2015. 
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A junção destes 6 Pilares de SRM irá originar mais valor nas relações existentes entre a 

empresa e os fornecedores (Supplier Relationship Management (SRM) Research - State 

of Flux). 

Figura 2 - Modelo de Investigação proposto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Supplier Relationship Management (SRM) Research,  http://www.stateofflux.co.uk/services/supplier-

management/srm-research,, acedido em 23/09/2015 

 

Capítulo 4 – Análise de Resultados 
 
No presente capítulo é realizada a análise e subsequente discussão dos resultados bem 

como o tratamento das questões dos inquéritos, recorrendo à utilização dos softwares 

mencionados. 

4.1. Amostra do Estudo 

A amostra do estudo, é composta por duas amostras aleatórias, uma constituída por 76 

colaboradores das diversas empresas do Grupo EDP (Comercial, Distribuição, Gás, 

Produção, Renováveis, S.A, Soluções Comerciais e Valor) e outra constituída por 148 

empresas que estabelecem relações comerciais com o Grupo EDP.  
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Responderam 76 colaboradores em 120 inquéritos enviados, o que corresponde a 

aproximadamente 63%. Responderam 148 fornecedores em 208 inquéritos enviados, o 

que corresponde a aproximadamente 71%. 

Os inquéritos aplicados aos colaboradores e fornecedores apresentam questões de 

respostas abertas e de respostas fechadas, dando primazia às questões de resposta fechada, 

pois continham informação mais pertinente para o estudo. Algumas questões de reposta 

fechada têm respostas do tipo escala de Likert, respostas do tipo ordinal de 1 a 6. 

4.2. Análise e Discussão dos Resultados 

De seguida são apresentadas as análises e os subsequentes resultados obtidos nos 

inquéritos aplicados aos colaboradores e aos fornecedores. Os inquéritos foram 

elaborados com o objetivo de explicar o SRM em particular o SRS. Para o efeito, 

colocam-se questões habituais como dados profissionais (no caso dos colaboradores) e 

caracterização da empresa (no caso dos fornecedores), bem como outras questões, que 

foram tratadas apenas em estatística descritiva. Algumas das questões são direcionadas 

exatamente para aferir o nível de satisfação dos fornecedores/colaboradores da empresa, 

outras para ajudar a contextualizar e compreender as questões “principais”, que se 

estudaram de um modo mais específico.  

4.2.1. Resultados dos Colaboradores 

4.2.1.1. Consistência Interna da Amostra dos Colaboradores 

Quanto à análise da consistência interna das respostas às questões aplicadas aos 

colaboradores (relativas à Parte 2 (2.1.) e à Parte 3 (3.1 e 3.2.) do inquérito) cuja resposta 

é dada por uma escala de Likert, utilizou-se o índice alfa de Cronbach com recurso ao 

software IBM SPSS-Statistics.  
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Com estas perguntas pretende-se saber aspetos relacionados com a utilização do SRF, 

bem como, com a interação/relacionamento entre os colaboradores e os fornecedores da 

EDP. 

Análise de consistência interna “Avaliação do SRF” – Questão 2.1. 

TABELA I - Análise de consistência interna da questão 2.1 do inquérito dos colaboradores 

 
 
 
 

 (Fonte: autor) 

A consistência interna do questionário em relação à “Avaliação do SRF” revela-se 

apropriada - Alfa de Cronbach=0,954 superior a 0,7, de acordo com o explicado no 

capítulo 3 em 3.1.  

Análise de consistência interna “Interação Grupo EDP - Fornecedores” – Questão 

3.1. 

TABELA II - Análise de consistência interna da questão 3.1 do inquérito dos colaboradores 

  

(Fonte: autor) 

A consistência interna do questionário em relação à “Interação Grupo EDP – 

Fornecedores” revela-se apropriada - Alpha de Cronbach=0,874 (superior a 0,7).  

Análise de consistência interna “Relacionamento estabelecido com os Fornecedores” 

– Questão 3.2. 

TABELA III - Análise de consistência interna da questão 3.2 do inquérito dos colaboradores 

 

 
 
 (Fonte: autor) 

A consistência interna do questionário em relação ao “Relacionamento estabelecido com 

os Fornecedores” revela-se apropriada- Alpha de Cronbach=0,854 (superior a 0,7).  
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4.2.1.2. Clusters da Amostra dos Colaboradores 

As questões selecionadas para corresponder aos pilares do modelo de investigação foram 

questões cujas respostas são quantitativas e que se relacionam com estes pilares.  

As questões escolhidas para a realização da análise de clusters, retiradas do inquérito 

aplicado aos colaboradores, apresentam-se em seguida:  

Questão 2.1: Esta questão engloba várias alíneas que pretendem saber a opinião dos 

colaboradores quanto à facilidade de utilização do SRF, como se pode observar no anexo 

I que se encontra na página 58.  

Questão 3.1: Esta questão engloba várias alíneas que pretendem saber de que forma é 

estabelecida a interação entre os colaboradores e os fornecedores, como se pode observar 

no anexo I que se encontra na página 59.  

Questão 3.2: Esta questão engloba várias alíneas que pretendem saber de que forma é 

estabelecido o relacionamento entre os colaboradores e os fornecedores, como se pode 

observar no anexo I que se encontra na página 59.    

Utilizando o método k-means, com recurso ao software IBM SPSS Statistics, obteve-se 

os seis grupos cuja composição se apresenta em seguida. 

Pré-fixou-se k=6, uma vez que se pretendia verificar se os 6 grupos satisfazem os pilares, 

ou seja, se existia associação entre os grupos escolhidos e os pilares do modelo de 

investigação.  

Grupo 1: {2.1.g)}; Nesta questão pretende-se saber o grau de satisfação dos fornecedores 

relativamente ao SRF.  

Grupo 2: {3.1.c), 3.1.d), 3.2.a), 3.2.b), 3.2.c), 3.2.g), 3.2.h)}; Nestas questões pretende-

se saber se os colaboradores são céleres no apoio que prestam aos fornecedores e se o 

relacionamento é valorizado. 
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Grupo 3: {3.2.e), 3.2.f)}; Nestas questões pretende-se saber se existem procedimentos 

sobre o SRF no Grupo EDP.   

Grupo 4: {2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e), 2.1.f)}; Nestas questões pretende-se saber 

as opiniões dos colaboradores sobre a utilização do SRF. 

Grupo 5: {3.2.d)}; Nesta questão pretende-se saber se o papel da gestão do 

relacionamento com os fornecedores é do conhecimento de todo o Grupo da EDP. 

 Grupo 6: {3.1.a), 3.1.b)} Nestas questões pretende-se saber se a interação entre o Grupo 

EDP e os seus fornecedores fica agilizada com o SRF e se as dúvidas dos fornecedores 

são compreendidas. 

4.2.1.3. Associação dos grupos aos pilares do modelo de investigação   

Feita a separação dos grupos cabe agora associar cada grupo aos pilares do SRM 

anteriormente apresentado. 

A seguinte análise é feita com base em algumas respostas dadas às questões do inquérito 

que se encontra no anexo I. 

Com o primeiro pilar do SRM pretende-se justificar se o SRM está alinhado ao negócio. 

As questões reunidas no Grupo 3 correspondem a este pilar:  

- 3.2. e) Existem procedimentos suficientes sobre a estratégia da relação com os 

fornecedores - Estes procedimentos são considerados suficientes por 30,2% dos 

colaboradores (27,6% concordam e 2,6% concordam completamente), valor bastante 

superior em relação aos que discordam 13,1%; 27,6% dos indivíduos revelam uma 

posição neutra (Nem concordo nem discordo) e 28,9% não possuem informação ou não 

respondem. 
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TABELA IV - Procedimentos da estratégia da relação com os fornecedores 

 (Fonte: autor) 

 

- 3.2. f) Existem processos transversais sobre o SRF em todo o Grupo EDP –  

42,1% dos colaboradores não possuem informação ou não respondem, valor bastante 

superior em relação aos 27,6% que revelam uma posição neutra (“Nem concordo nem 

discordo”), aos 17,1% que concordam e aos 13,1% que discordam. 

TABELA V - Processos transversais sobre o SRF no Grupo EDP 

 

 

 
 

 
(Fonte: autor) 

No seu conjunto, só a resposta à questão 3.2.e) fundamenta o primeiro pilar, pois na 

questão 3.2.f) os inquiridos manifestam não possuir informação suficiente quanto ao 

pilar. 

Com o segundo pilar do SRM pretende-se justificar se o SRM envolve eficazmente e de 

forma dinâmica todos os stakeholders. As questões reunidas no Grupo 5, correspondem 

a este pilar: 

- 3.2. d) O papel da gestão do relacionamento com os fornecedores é do 

conhecimento de todos os colaboradores do Grupo EDP – 30,2% dos colaboradores 

concordam com esta afirmação (26,3% concordam e 3,9% concordam completamente), 

valor superior a 23,7% que discordam; 27,6% que revelam uma posição neutra (“Nem 

concordo nem discordo”) e 18,4% que não possuem informação ou não respondem. 
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TABELA VI - A gestão do relacionamento com os fornecedores é conhecida por todos 

 

 

 

 
(Fonte: autor) 
Este grupo fundamenta o segundo pilar. 

Com o terceiro pilar pretende-se justificar se o SRM cria um modelo de funcionamento 

eficaz e metodologias e ferramentas de processo. As questões reunidas no Grupo 4, 

correspondem a este pilar:   

- 2.1.a) Os filtros de pesquisa do registo de fornecedores são de fácil percepção –  

32,9% dos colaboradores concordam com esta questão (23,7% concordam e 9,2% 

concordam completamente), isto é, os colaboradores não sentem dificuldades em 

perceber como funcionam os filtros de pesquisa do registo de fornecedores, valor 

bastante superior a 13,2% que discordam; 27,6% revelam uma posição neutra (Nem 

concordo nem discordo) e 26,3% que não possuem informação ou não respondem. 

TABELA VII - Filtros de Pesquisa 

 

 
 
 
 
 
 
(Fonte: autor) 

- 2.1.b) O SRF é “User friendly”(fácil de usar) – Relativamente a esta afirmação, 

27,6% dos colaboradores responderam “não sei / não respondo”, valor superior a 25% 

dos colaboradores que concordam (21,1% concordam e 3,9% concordam 

completamente), a 23,6% que discordam e a 23,7% dos que revelam uma posição neutra 

(“Nem concordo nem discordo”). 
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TABELA VIII - O SRF é “User friendly” 

 

 
 
 

 

 (Fonte: autor) 

- 2.1.c) Os dados presentes nos menus / campos do SRF contêm informação 

suficiente – Quanto a esta afirmação, 28,9% responderam que concordam (26,3% 

concordam e 2,6% concordam completamente), 28,9% dos colaboradores responderam 

“não sei / não respondo”; 14,5% discordam e 27,6% revelam uma posição neutra (“Nem 

concordo nem discordo”). 

TABELA IX - Os dados do SRF contêm informação suficiente 

 
 

 

 

 

 

 

 (Fonte: autor) 

- 2.1.d) A formação destinada à utilização do SRF é suficiente – 34,2% dos 

colaboradores responderam a esta afirmação “não sei / não respondo”, valor superior a 

23,7% (14,5% discorda e 9,2% discorda completamente) que discordam, a 22,4% que 

concordam e a 19,7% que revelam uma posição neutra (“Nem concordo nem discordo”). 

TABELA X - Formação do SRF é suficiente 

 
 
 

 
 
 
 
(Fonte: autor) 
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- 2.1. e) O SRF responde às minhas necessidades – 30,2% dos colaboradores 

concordam (27,6% concorda e 2,6% concorda completamente) com esta afirmação, valor 

superior 23,7% dos que revelam uma posição neutra (“Nem concordo nem discordo”), 

assim como 23,7% não têm informação (“não sei / não respondo”) e a 22,4% dos que 

discordam. 

TABELA XI - SRF responde às necessidades 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: autor) 

- 2.1. f) O meu grau de satisfação relativamente ao SRF é elevado – Relativamente a 

esta afirmação, 27,6%, revelam uma posição neutra (“Nem concordo nem discordo”) 

valor superior a 25% que discordam (18,4% discorda e 6,6% discorda completamente) 

assim como 25% não têm informação (“não sei / não respondo”) e 22,4% concordam, 

atente-se a que não há colaboradores que tenham respondido “Concordo 

completamente”, ou seja, o grau de satisfação dos colaboradores é um aspeto a ser 

melhorado pelo Grupo da EDP. 

TABELA XII - Grau de satisfação do SRF é elevado 

 
 
 
 

 

 

(Fonte: autor) 

Considera-se que as respostas às questões 2.1. alíneas a), c) e e) são as que fundamentam 

o pilar, as restantes alíneas não fundamentam o pilar. No seu conjunto, muitos 

colaboradores manifestam não possuir informação suficiente quanto ao terceiro pilar ou 

têm opinião neutra, as respostas no seu conjunto fundamentam o terceiro pilar, mas de 

um modo não muito sustentado. 



Alexandra Calado         SRM aplicado a uma organização do setor da energia         34 

34 
 

Com o quarto pilar pretende-se justificar se o SRM engloba a compreensão das 

habilidades e capacidades necessárias dos perfis profissionais para a constituição das 

estruturas organizacionais. As questões reunidas no Grupo 6, correspondem a este pilar:  

 

- 3.1.a) A interação/comunicação entre o Grupo EDP e os seus fornecedores fica 

agilizada com a utilização do SRF – No que diz respeito a esta afirmação, a TABELA 

XIII mostra que 36,8% dos colaboradores não têm informação (“não sei / não respondo”), 

valor superior a 26,3% que concordam (22,4% concordam e 3,9% concorda 

completamente), a 25% que revelam uma posição neutra (“Nem concordo nem 

discordo”) e a 11,8% discordam. 

TABELA XIII - A interacção/comunicação entre o Grupo EDP e os fornecedores é agilizada 

 

 

 

 

(Fonte: autor) 

- 3.1.b) Compreendo facilmente as dúvidas colocadas pelos fornecedores no âmbito 

do SRF – 46,1% dos colaboradores não têm informação (“não sei / não respondo”), valor 

superior a 23,7% dos colaboradores que revelam uma posição neutra (“Nem concordo 

nem discordo”), a 22,4% que concordam e a 7,9% que discordam, atente-se que não há 

colaboradores que discordem completamente com esta afirmação. 

Tabela XIV - As dúvidas dos fornecedores são compreendidas 

 
 

 

 

 

 

(Fonte: autor) 
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Considera-se que as respostas à questão 3.1. alíneas a); b) não fundamentam o pilar, os 

colaboradores manifestam não possuir informação suficiente quanto ao quarto pilar. 

Com o quinto pilar pretende-se justificar se o SRM otimiza a utilização das tecnologias 

de modo a permitir a ligação, colaboração e criação de valor em toda a empresa e com os 

fornecedores. A questão que compõe o Grupo 1, corresponde a este pilar: 

- 2.1. g) Na minha opinião, o grau de satisfação dos fornecedores relativamente ao 

SRF é elevado - Relativamente a esta afirmação, 44,7% dos colaboradores revelam não 

ter informação (“não sei / não respondo”) se este grau é elevado, isto pode demonstrar 

uma falta de comunicação entre as empresas do Grupo da EDP e os fornecedores, pois é 

um valor percentual bastante elevado em relação aos restantes; 22,4% têm uma posição 

neutra, 19,7% discordam, e 13,2% concordam, salientando que não há colaboradores que 

concordem completamente. 

TABELA XV - Grau de satisfação fornecedores com o SRF é elevado 

 

 

 
 

 (Fonte: autor) 

As respostas à questão 2.1. alínea g) permitem inferir que os colaboradores manifestam, 

em elevada percentagem, não possuir informação suficiente quanto às questões. 

Consequentemente, as respostas à questão 2.1. alínea g) não fundamentam o quinto pilar.  

Com o sexto pilar pretende-se justificar se o SRM contém medidas para desenvolver o 

relacionamento com fornecedores de forma a  ser mais colaborativo, inovador e 

mutuamente benéfico. As questões reunidas no Grupo 2, correspondem a este pilar:   

- 3.1.c) Sou tão breve quanto possível a responder às solicitações efetuadas pelos 

fornecedores – A maioria dos colaboradores concorda com a afirmação - 54% (31,6% 
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concorda e 22,4% concorda completamente), ou seja, os colaboradores afirmam ser 

breves na resposta aos pedidos efetuados pelos fornecedores. 

TABELA XVI - As solicitações dos fornecedores são logo respondidas 

 
 

 

 

 

 

(Fonte: autor) 

- 3.1.d) Resolvo os problemas apresentados pelos fornecedores – A maioria dos 

colaboradores concorda com esta afirmação: 51,3% (36,8% concordam e 14,5% 

concordam completamente) 

TABELA XVII - Resolvo os problemas dos fornecedores 

 

 
 

 
 

(Fonte: autor) 

- 3.2.a) O Grupo EDP valoriza um relacionamento de longo prazo com os 

fornecedores - A maioria dos colaboradores concorda com esta afirmação: 75% (40,8% 

concordam e 34,2% concorda completamente), ou seja, os colaboradores sentem que o 

relacionamento do Grupo EDP com os fornecedores é estável e contínuo. 

TABELA XVIII - O Grupo EDP valoriza um relacionamento de longo prazo 

 
 

 
 

 
 
 
(Fonte: autor) 

- 3.2.b) O Grupo EDP encara os fornecedores como um parceiro da empresa - A 

maioria dos colaboradores encara os fornecedores como um parceiro da empresa: 75% 
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(43,4% concorda e 31,6% concorda completamente), salientando que é bastante reduzido 

o nº de colaboradores que discordam. 

TABELA XIX - O Grupo EDP encara os fornecedores como parceiros 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
(Fonte: autor) 

- 3.2.c) A relação do Grupo EDP com os fornecedores é de cooperação – A maioria 

dos colaboradores concorda com esta afirmação: 75% (44,7% concorda e 30,3% 

concorda completamente). 

TABELA XX - A relação do Grupo EDP com os fornecedores é de cooperação 

 

 

 

 
(Fonte: autor) 

- 3.2.g) A iniciativa EDPartners potencia a relação com os fornecedores – Há 

concordância nesta questão, segundo as respostas da maioria dos colaboradores: 52,7% 

(31,6% concorda e 21,1% concorda completamente) salientando que não há 

colaboradores que discordem completamente. 

TABELA XXI - Iniciativa EDPartners potencia a relação com os fornecedores 

 
 
 

 
 
 
(Fonte: autor) 

- 3.2.h) O papel do relacionamento com os fornecedores é de grande proximidade - 

A maioria dos colaboradores concorda com esta afirmação: 52,6% (40,8% concorda e 

11,8% concorda completamente). 
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TABELA XXII - O relacionamento com os fornecedores é de proximidade 

 
 

 
 

 

 

(Fonte: autor) 

As respostas a estas questões fundamentam o sexto pilar. 

4.2.2. Resultados dos Fornecedores 

 

4.2.2.1 Consistência Interna da Amostra dos Fornecedores 

Quanto à análise da consistência interna das questões dos fornecedores (relativas à Parte 

2 (2.1) e à Parte (3.1 e 3.2) do inquérito), cuja resposta é dada por uma escala de Likert 

utilizou-se o índice alfa de Cronbach com recurso ao software IBM SPSS-Statistics 22, 

como explicado anteriormente.  

Com estas questões pretende-se saber aspetos relacionados com a utilização do SRF, 

assim como a interação/relacionamento entre os fornecedores e os colaboradores da EDP.  

Análise de consistência interna “Avaliação do REPRO (atual SRF)” – Questão 2.1. 

TABELA XXIII - Análise de consistência interna da questão 2.1 do inquérito dos fornecedores 

 
 
 
 
(Fonte: autor) 

A consistência interna do questionário em relação à “Avaliação do REPRO (atual SRF)” 

revela-se apropriada com Alfa de Cronbach=0,827 (superior a 0,7). de acordo com o 

explicado no capítulo 3 em 3.1.  
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Análise de consistência interna “Interação Fornecedor – Grupo EDP” – Questão 3.1.  

TABELA XXIV - Análise de consistência interna da questão 3.1 do inquérito dos fornecedores 

 

 

 
 (Fonte: autor) 

A consistência interna do questionário em relação à “Interação do fornecedor com o grupo 

EDP” revela-se apropriada com Alpha de Cronbach=0,917 (superior a 0,7). 

 
Análise de consistência interna “Relacionamento da Empresa com o grupo EDP” 
Questão 3.2. 
 

TABELA XXV - Análise de consistência interna da questão 3.2 do inquérito dos fornecedores 

 

 

 
 (Fonte: autor) 

A consistência interna do questionário em relação ao “Relacionamento da Empresa com 

o grupo EDP” revela-se apropriada com Alpha de Cronbach=0,715 (superior a 0,7). 

4.2.2.2 – Clusters da Amostra dos Fornecedores 

As questões selecionadas para corresponder aos pilares do modelo de investigação foram 

questões cujas respostas são quantitativas e que se relacionam com estes pilares. 

As questões escolhidas para a análise de clusters, retiradas do inquérito aplicado aos 

fornecedores, apresentam-se em seguida:  

Questão 2.1. Esta questão engloba várias alíneas que pretendem saber a opinião dos 

fornecedores quanto à facilidade de utilização do SRF, como se pode observar no anexo 

II que se encontra na página 61. 

Questão 3.1. Esta questão engloba várias alíneas que pretendem saber de que forma é 

estabelecida a interação entre os fornecedores e o Grupo EDP, como se pode observar no 

anexo II que se encontra na página 61. 
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Questão 3.2: Esta questão engloba várias alíneas que pretendem saber de que forma é 

estabelecido o relacionamento entre os fornecedores e o Grupo EDP, como se pode 

observar no anexo II que se encontra na página 62.   

Utilizando o método k-means, com recurso ao software IBM SPSS Statistics, obteve-se 

os seis grupos cuja composição se apresenta em seguida. 

Pré-fixou-se k=6, uma vez que se pretendia verificar se os 6 grupos satisfazem os pilares, 

ou seja, se existia associação entre os grupos escolhidos e os pilares do modelo de 

investigação.  

G1 : {2.1.a)};  Nesta questão pretende-se saber se os fornecedores compreendem os 

objetivos do registo. 

G2 : {3.1.a), 3.1.b), 3.1.c), 3.1.d), 3.1.e)};  Nesta questão pretende-se saber se o 

fornecedores interagem de forma adequada com os colaboradores. 

G3 : {3.2.a), 3.2.d)}; Nesta questão pretende-se saber se os fornecedores consideram o 

Grupo EDP como um cliente importante e o seu grau de satisfação com o relacionamento 

estabelecido.  

G4 : {2.1.b), 2.1.c),2.1.d)}; Nesta questão pretende-se saber se os fornecedores acedem 

de forma fácil ao registo, se a informação disponibilizada é suficiente e se o processo de 

registo é fácil de usar. 

G5 : {2.1.e)}; Nesta questão pretende-se saber se a seleção das categorias de 

fornecimento ilustram corretamente a atividade dos fornecedores.  

G6 : {2.1. f)} Nesta questão pretende-se saber se os fornecedores utilizam os canais de 

comunicação disponíveis para o esclarecimento de dúvidas. 
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4.2.2.3.Associação dos grupos aos pilares do modelo de investigação   

Feita a separação dos grupos cabe agora associar cada grupo aos pilares do SRM 

anteriormente apresentado. A seguinte análise é feita com base em algumas respostas 

dadas às questões do inquérito que se encontra no anexo II. 

 Com o primeiro pilar do modelo de investigação pretende-se justificar se o SRM está 

alinhado ao negócio. As questões reunidas no Grupo 3, deveriam responder a este pilar:  

- 3.2.a) A EDP, enquanto cliente, é importante para a sua empresa - A maioria dos 

fornecedores concorda com esta afirmação: 86,5% (27% concordam e 59,5% concordam 

completamente), ou seja, comparando com outros clientes, a EDP, é importante para os 

fornecedores; salienta-se que não há colaboradores que discordem desta afirmação. 

TABELA XXVI - A EDP é importante para a sua empresa 

 

 
 
 
 
 
 (Fonte: autor) 

- 3.2.d) Comparando com outros clientes, o seu grau de satisfação global 

relativamente ao relacionamento que tem com o Grupo EDP é elevado – A maioria 

dos fornecedores concorda com esta afirmação: 82,5% (42,6% concordam e 39,9% 

concordam completamente), ou seja, a maioria dos fornecedores são da opinião de que o 

grau de satisfação global é elevado. 

TABELA XXVII - Grau de Satisfação das empresas com a EDP 

 

 

 
 
 
 (Fonte: autor) 

 
As respostas às duas questões fundamentam o primeiro pilar do SRM. 
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Com o segundo pilar pretende-se justificar se o SRM envolve eficazmente e de forma 

dinâmica todos os stakeholders.  

As questões agrupadas no Grupo 1, respondem a este pilar:  

- 2.1. a) Compreendo os objetivos do registo - A maioria dos fornecedores concorda 

que compreende os objetivos: 72,3% (37,8% concorda e 34,5% concorda 

completamente). 

TABELA XXVIII - Os fornecedores compreendem os objectivos do registo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Fonte: autor) 

As respostas à questão fundamentam o segundo pilar. 

Com o terceiro pilar pretende-se justificar se o SRM cria um modelo de funcionamento 

eficaz e metodologias e ferramentas de processo. As questões reunidas no Grupo 4, 

respondem a este pilar:  

- 2.1.b) É fácil aceder ao processo de registo - No que se refere a esta questão, a maioria 

dos fornecedores concorda: 69,6% (44,6% concorda e 25% concorda completamente),ou 

seja, os fornecedores conseguem aceder ao processo de registo de uma forma fácil.  

TABELA XXIX - Os colaboradores pensam que é fácil aceder ao processo de registo 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: autor) 
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- 2.1.c) A informação disponível no site EDP, para o apoio no registo de 

fornecedores, é clara e suficiente - A maioria dos fornecedores concorda que a 

informação de apoio ao registo é clara e suficiente: 66,2% (41,2% concorda e 25% 

concorda completamente). 

TABELA XXX - A informação do site da EDP é clara e suficiente 

 
 
 

 
 

 

 

(Fonte: autor) 

- 2.1.d) O processo de registo é "User friendly" (fácil de usar) - A maioria dos 

fornecedores concorda com esta afirmação: 60.2% (39.9% concorda e 20.3% concorda 

completamente), isto é, o processo de registo é fácil de usar. 

TABELA XXXI- O processo de registo é “User friendly” 

 

 
 
 
 
 
 
 (Fonte: autor) 

As respostas às questões fundamentam o terceiro pilar. 

Com o quarto pilar pretende-se justificar se o SRM engloba a compreensão das 

habilidades e capacidades necessárias dos perfis profissionais para a constituição das 

estruturas organizacionais. As questões reunidas no Grupo 2, respondem a este pilar:  

- 3.1.a) É fácil interagir com o Grupo EDP - A maioria dos fornecedores concorda 

com esta afirmação: 75,7% (39,2% concordam e 36,5% concordam completamente). 
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TABELA XXXII - É fácil interagir com o Grupo EDP 

 

 

 

 

 

 (Fonte: autor) 

- 3.1.b) As minhas questões/dúvidas são facilmente compreendidas pelos 

colaboradores do Grupo EDP - A maioria dos fornecedores concorda com esta 

afirmação: 83,8% (46,6% concordam e 37,2% concordam completamente). 

TABELA XXXIII - As questões/dúvidas são compreendidas pelos colaboradores 

 

 

 

 
 
 (Fonte: autor) 

- 3.1.c) Os meus pedidos de esclarecimento são respondidos em tempo útil - No que 

se refere a esta questão, a maioria dos fornecedores concorda: 75% (40,5% concordam 

e 34,5% concordam completamente), ou seja, os fornecedores sentem que são 

esclarecidos em tempo oportuno.  

TABELA XXXIV - Os pedidos de esclarecimento são respondidos em tempo útil 

 

 

 
 
 
 
 

 
 (Fonte: autor) 
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- 3.1.d) A informação que me é transmitida é clara - A maioria dos fornecedores 

concorda com esta afirmação: 79,1% (44,6% concordam e 34,5% concordam 

completamente), ou seja, a informação sobre o SRF é percetível para os fornecedores. 

TABELA XXXV - A informação transmitida é clara 

 

 
 

 

 (Fonte: autor) 

- 3.1.e) Quando pretendo uma informação ou tenho alguma dúvida sei a quem me 

dirigir - A maioria dos fornecedores concorda com a afirmação: 75,6% (40.5% 

concordam e 35.1% concordam completamente), ou seja, os fornecedores sabem a quem 

se dirigir quando precisam de uma informação ou esclarecer uma dúvida.  

TABELA XXXVI - Quando pretende uma informação ou tem alguma dúvida sabe a quem se dirigir 

 

 

 
 

 

(Fonte: autor) 

As respostas às questões fundamentam o quarto pilar. 

Com o quinto pilar pretende-se justificar se o SRM otimiza a utilização das tecnologias 

de modo a permitir a ligação, colaboração e criação de valor em toda a empresa e com os 

fornecedores. As questões reunidas no Grupo 5, respondem a este pilar:  

- 2.1.e) A seleção das categorias de fornecimento ilustra corretamente a minha 

atividade - A maioria dos fornecedores concorda com esta afirmação: 52% (33,8% 

concorda e 18,2% concorda completamente). 
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TABELA XXXVII - A seleção de categorias de fornecimento estão bem ilustradas 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: autor) 

As respostas à questão fundamentam o quinto pilar. 

Com o pilar 6 pretende-se justificar se o SRM contém medidas para desenvolver o 

relacionamento com fornecedores de forma a  ser mais colaborativo, inovador e 

mutuamente benéfico. As questões reunidas no Grupo 6, respondem a este pilar:  

- 2.1.f) Utilizo regularmente os canais de comunicação disponíveis para o 

esclarecimento de dúvidas na utilização do SRF (ex: telefone, e-mail) - Os canais de 

comunicação disponíveis para esclarecerem dúvidas sobre o SRF são utilizados 

regularmente, segundo a opinião dos 45,3% fornecedores (25% concorda e 20,3% 

concorda completamente), valor bastante superior a 23,6% que discordam, a 18,9% que 

revelam uma posição neutra (“Nem concordo nem discordo”), e a 12,2% que não 

possuem informação. 

TABELA XXXVIII - Os fornecedores utilizam os canais de comunicação disponíveis 

 
 
 
 
 

 

 

 (Fonte: autor) 

 
As respostas à questão fundamentam o sexto pilar.  

4.3. Posicionamento da empresa relativamente ao SRM 

 

Quando os inquiridos respondem ”Nem concordo nem discordo”, parte-se do pressuposto 

que estes têm informação mas não têm opinião; esta opção é a linha que divide as 
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respostas positivas das negativas. Quando os inquiridos respondem “Não sei, não 

respondo” parte-se do pressuposto que existe falta de informação por parte destes. As 

opções “Concordo” e “Concordo Completamente” são consideradas respostas positivas e 

as opções “Discordo” e “Discordo Completamente” consideram-se respostas negativas. 

As respostas dos colaboradores fundamentaram os pilares do SRM sempre que estes 

responderam maioritariamente “Concordo” e “Concordo Completamente” às questões 

respeitantes a estes pilares; isto aconteceu no primeiro, segundo e sexto pilares e ainda no 

terceiro, mas neste de um modo não muito sustentado. Quanto aos restantes pilares, estes 

não foram fundamentados pelas respostas dos colaboradores, pois a maioria respondeu 

“Não sei, não respondo” às questões respeitantes a estes pilares; isto aconteceu no quarto 

e quinto pilares. Por outro lado, as respostas dos fornecedores fundamentaram os seis 

pilares, uma vez que a maioria respondeu “Concordo” e “Concordo Completamente” às 

questões respeitantes a todos os pilares.    

As respostas dos colaboradores foram maioritariamente positivas, visto que os inquiridos 

concordaram ou concordaram completamente com as perguntas formuladas, ou em 

alternativa responderam “Não sei/Não respondo”, o que significa que não têm informação 

suficiente para responder, pois não devem trabalhar com o SRM. Relativamente aos 

fornecedores, também se pode afirmar que as respostas foram positivas porque a maioria 

dos inquiridos concordaram ou concordaram completamente com as perguntas 

formuladas. Os resultados foram ligeiramente melhores para os fornecedores do que para 

os colaboradores. A empresa encontra-se bem posicionada nos pilares do modelo de 

investigação do SRM. 
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Capítulo 5- Conclusões e Recomendações  
Neste capítulo apresentam-se as conclusões respeitantes à dissertação e faz-se algumas 

recomendações para possíveis trabalhos futuros. 

5.1. Conclusões  

No início desta dissertação colocaram-se algumas questões de investigação, que foram 

discutidas, e sobre as quais se obtiveram os seguintes resultados.  

Para a empresa alvo de estudo, o SRM tem um papel determinante no relacionamento 

com os fornecedores e com os restantes stakeholders. Na perspetiva dos colaboradores, o 

SRF, englobado na primeira fase do SRM, e que, no fundo, foi a componente mais 

estudada neste trabalho por lhe dar suporte, contribui para que a informação de gestão 

existente seja adequada. Já os fornecedores mencionam que o SRF é importante, pois dá 

uma maior garantia de segurança em relação ao cliente EDP e permite ter uma 

comunicação constante com a empresa. A EDP também utiliza diversos canais de 

comunicação (telefone, e-mail, site), de modo a disponibilizar informações, esclarecer 

dúvidas ou aceitar sugestões dos stakeholders. O presente estudo corrobora o estudo de 

Leek et al, (2003), onde também se conclui que as novas tecnologias impulsionam a 

comunicação e o relacionamento entre os fornecedores, as empresas e os consumidores. 

Ao longo deste trabalho foram analisadas as perguntas constantes dos inquéritos que 

visaram testar o posicionamento da empresa em cada um dos pilares do modelo de 

investigação. 

 Relativamente ao primeiro, segundo, terceiro e sexto pilares, tanto as respostas dos 

colaboradores como as dos fornecedores fundamentam os mesmos, sendo de opinião de 

que o SRM está alinhado ao negócio, que o SRM envolve eficazmente e de forma 

dinâmica todos os stakeholder, que o SRM cria um modelo de funcionamento eficaz e 

metodologias e ferramentas de processo, e que o SRM contém medidas para desenvolver 

o relacionamento com fornecedores de forma a  ser mais colaborativo, inovador e 
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mutuamente benéfico (com algumas reservas em relação ao terceiro, no que respeita aos 

colaboradores). 

 No que diz respeito às respostas dadas pelos colaboradores, estas não fundamentam o 

quarto e quinto pilares, pois a maioria optou pela resposta “Não sei/ Não respondo”, o 

que significa que não têm informação suficiente para responder. No entanto, as respostas 

dos fornecedores fundamentam o quarto e quinto pilares, ou seja, estes consideram que o 

SRM engloba a compreensão das habilidades e capacidades necessárias dos perfis 

profissionais para a constituição das estruturas organizacionais e que o SRM otimiza a 

utilização das tecnologias de modo a permitir a ligação, colaboração e criação de valor 

em toda a empresa e com os fornecedores. No conjunto das respostas dos colaboradores 

e fornecedores, pode-se afirmar que a empresa se encontra bem posicionada nos seis 

pilares do modelo de investigação do SRM, uma vez que as respostas de ambos foram 

maioritariamente positivas, visto os inquiridos terem concordado ou concordado 

completamente com as perguntas formuladas ou, em alternativa, terem respondido “Não 

sei/Não respondo”, o que significa que não têm informação suficiente para responder. 

Com base nestes resultados, pode-se concluir que os colaboradores selecionados pela 

empresa para responderem ao inquérito sentiram algumas dificuldades em responder a 

várias questões ali colocadas. 

Em suma, apesar do SRM desempenhar um papel determinante e relevante no 

relacionamento com os fornecedores, torna-se crucial um maior investimento no capital 

humano, ou seja, tal como defende o estudo de Ghijsen et al. (2010), os colaboradores 

devem, sempre que possível demonstrar um maior interesse e envolvimento nestas 

questões, por forma a retirarem mais vantagens do SRM e, por essa via, manterem um 

contacto mais permanente e atualizado com os seus fornecedores, que são o âmago da 

empresa. 
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5.2. Recomendações 

Com base nas respostas aos inquéritos realizados aos colaboradores, conclui-se ser 

vantajoso que a EDP alargue o conhecimento relativo ao SRF a todos os 

departamentos/grupos que trabalham diretamente com os fornecedores, uma vez que se 

constatou que alguns colaboradores inquiridos não acompanham ainda a plataforma. 

Assim sugere-se um reforço de formação sobre o SRM para estes colaboradores e, se 

possível que se construa um grupo na intranet da empresa para troca de ideias e 

divulgação das atualizações que vão surgindo nesta plataforma. Com este estudo, conclui-

se também que a informação disponível para o registo dos fornecedores poderia/deveria 

ser mais clara. Para solucionar esta questão, a empresa poderá elaborar um guia de 

utilização do SRM e detalhar as informações sobre o registo de fornecedores, de forma a 

tornar o seu preenchimento mais simples. A atualização permanente dos dados do registo 

dos fornecedores é igualmente importante. No estudo feito, conclui-se igualmente que 

outros aspetos que os colaboradores gostariam de ver melhorados passam pela 

simplificação da pesquisa sobre os fornecedores, na sua opinião, a informação fornecida 

pelo SRM deveria ser mais “userfriendly”, nomeadamente deveria haver uma maior 

flexibilidade dos relatórios de risco. O SRM deveria também ter a funcionalidade de 

avaliar os fornecedores.  

Na perspetiva dos fornecedores, a obrigatoriedade de estar registado no SRM e o custo 

inerente a esse registo, são fatores de desmotivação. Como tal, sugere-se que a empresa 

continue a investir nos prémios EDPartners, visto que estes reconhecem os melhores 

fornecedores do Grupo EDP e promovem os fornecedores nacionais junto das restantes 

empresas que se encontram nos mercados onde operam.  

Como perspetivas de investigação futuras sugere-se a realização do mesmo estudo em 

setores diferentes de mercado/categoria, mas tendo por base a mesma plataforma, de 
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modo a inferir da pertinência dos resultados obtidos. Sugere-se ainda uma análise 

detalhada a outras plataformas de contactos com fornecedores, com vista a, por 

comparação com o SRM, introduzir nesta ferramenta alterações e/ou melhoramentos que 

a tornem mais eficaz e promotora de maior satisfação por parte de todos os envolvidos.  

Para além de todas as sugestões apresentadas, considera-se, obviamente, fundamental, 

que se testem de forma consistente os níveis de maturidade do SRM nesta e noutras 

empresas. 
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Anexo I: Inquérito destinado aos Colaboradores do Grupo 

EDP em Portugal com acesso ao SRF (Sistema de Registo de 

Fornecedores) 

O presente questionário faz parte de um trabalho de investigação, no âmbito do Mestrado de Gestão em 

Sistemas de Informação, no ISEG. Esta investigação tem como objetivos aferir o nível de satisfação 

relativamente ao SRF do Grupo EDP, assim como conhecer a opinião dos colaboradores do Grupo EDP 

relativamente à relação estabelecida com os fornecedores com quem trabalham. Os dados recolhidos são 

confidenciais e anónimos, sendo analisados de forma agregada. De modo a que o questionário seja 

representativo da realidade da organização, é imprescindível o rigor nas respostas. 

 

Parte 1 – Dados Profissionais 

1.1. Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa à sua 
função no contexto organizacional. 
 
a) Indique o nível de formação académica que completou: 
� 12º Ano            � Pós-Graduação 

� Bacharelato            � Doutoramento 

� Licenciatura Pré-Bolonha (Licenciatura + Mestrado Pós- Bolonha)  � Outro:  

� Licenciatura Pós-Bolonha 

� Mestrado Pós-Bolonha 

b) Teve formação em Compras, Negociação ou Gestão da Cadeia de Fornecimento? 
 

� Sim � Não 

c) Indique há quantos anos trabalha na EDP 
 
� Até 5 anos  � 21 a 30 anos 

� 6 a 10 anos       � > 31 anos 

� 11 a 20 anos 

a) Indique qual a empresa do Grupo EDP a que pertence 
 

     � EDP Comercial       � EDP SA 

     � EDP Distribuição   � EDP Soluções Comerciais 

     � EDP Gás   � EDP Valor 

     � EDP Produção   � EDP Outro:  

     � EDP Renováveis 

e) Pertence à área de Compras? 
     

 � Sim � Não  
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Parte 2 – Avaliação do SRF 

2.1. Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa à 
utilização do SRF, de acordo com a seguinte escala: (1 = Discordo completamente; 2 = Discordo; 3 = 
Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 = Concordo completamente; 6 = Não Sei / Não 
Respondo) 

1 2 3 4 5 6 

a) Os filtros de pesquisa do registo de  � � � � � � 
 fornecedores são de fácil perceção 
   
b) O SRF é “User friendly”(fácil de usar)  � � � � � � 

c) Os dados presentes nos menus/campos   � � � � � � 
do SRF contêm informação suficiente  
  
d) A formação destinada à utilização do SRF � � � � � � 
 é suficiente 
 
e) O SRF responde às minhas necessidades  � � � � � � 
 
f) O meu grau de satisfação relativamente ao  � � � � � � 
SRF é elevado 
 
g) Na minha opinião, o grau de satisfação dos  � � � � � � 
fornecedores relativamente ao SRF é elevado 
 
2.2. Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa, de 
acordo com a seguinte escala: (1 = Nenhuma vez; 2 = 1 a 2 vezes; 3 = 3 a 4 vezes; 4 = 4 a 5 vezes; 5 = 
> 5 vezes; 6 = Não Sei/ Não Respondo) 

1 2 3 4 5 6 

Indique com que frequência utilizou o SRF  � � � � � � 
 no último mês 
 
2.3. Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa, de 
acordo com a seguinte escala: (1=Nunca; 2- Raramente; 3-Às vezes; 4- Frequentemente; 5-Sempre; 
6-Não Sei/ Não Respondo) 

1 2 3 4 5 6 

Indique se e/ou quando consulta/utiliza   � � � � � � 
outros meios de informação de fornecedores 
Se respondeu "Às vezes", "Frequentemente" ou "Sempre", na questão anterior, indique quais: 
 
2.4. Tendo em conta a implementação do SRF, assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, 
indicando a opção que mais se adequa ao impacto do SRF, de acordo com a seguinte escala: (1 = 
Diminui muito; 2 = Diminuiu; 3 = Manteve-se igual; 4 = Aumentou; 5 = Aumentou muito; 6 = Não 
Sei / Não Respondo) 

1 2 3 4 5 6 

a) Número de empresas a que tenho acesso  � � � � � � 
 
2.5. Em breves palavras, diga os atributos/aspetos positivos, em relação ao SRF. 
 
2.6. Em breves palavras, enumere algumas queixas colocadas pelos fornecedores relativamente ao 
SRF.  
 
2.7. Em breves palavras, diga os atributos que gostaria de ver melhorados, em relação ao SRF. 
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Parte 3 – Comunicação com os fornecedores 

3.1.Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa sobre 
a interacção Grupo EDP - Fornecedores, de acordo com a seguinte escala: (1 = Discordo 
completamente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 = Concordo 
completamente; 6 = Não Sei / Não Respondo) 

1 2 3 4 5 6 

a) A interação/comunicação entre o Grupo  
EDP e os seus fornecedores fica agilizada   � � � � � � 
com a utilização do SRF  
 
b) Compreendo facilmente as dúvidas 
 colocadas pelos fornecedores no âmbito   � � � � � � 
do SRF 

  
c) Sou tão breve quanto possível a  
responder às solicitações efetuadas  � � � � � � 
 pelos fornecedores 

 

d) Resolvo os problemas apresentados   � � � � � � 
pelos fornecedores 
 
3.2.Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa sobre 
o relacionamento estabelecido com os fornecedores, de acordo com a seguinte escala: (1 = Discordo 
completamente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 = Concordo 
completamente; 6 = Não Sei / Não Respondo) 

1  2 3 4 5 6 

a) O Grupo EDP valoriza um relacionamento  � � � � � � 
de longo prazo com os fornecedores 

 

b) O Grupo EDP encara os fornecedores  � � � � � � 
 como um parceiro da empresa 
 
c) A relação do Grupo EDP com os  � � � � � � 
fornecedores é de cooperação 
 
d) O papel da gestão do relacionamento 
com os fornecedores é do conhecimento   � � � � � � 
de todos os colaboradores do Grupo EDP 
 
e) Existem procedimentos suficientes sobre  � � � � � � 
a estratégia da relacão com os fornecedores 
 
f) Existem processos transversais sobre o SRF � � � � � � 
em todo o Grupo EDP 
 
g) A iniciativa EDPartners potencia a relação  � � � � � � 
com os fornecedores  
 
h) O papel do relacionamento com os   � � � � � � 
fornecedores é de grande proximidade 
 
O questionário termina aqui. Obrigada pela sua colaboração. 
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Anexo II: Inquérito destinado às empresas portuguesas 
inscritas no SRF (Sistema de Registo de Fornecedores) do 
Grupo EDP 

O presente questionário faz parte de um trabalho de investigação, no âmbito do Mestrado de Gestão em 

Sistemas de Informação, no ISEG. Esta investigação tem como objetivos aferir o nível de satisfação 

relativamente ao SRF do Grupo EDP, assim como conhecer a opinião dos fornecedores relativamente à 

relação estabelecida com o Grupo EDP. Os dados recolhidos são confidenciais e anónimos, sendo 

analisados de forma agregada. De modo a que o questionário seja representativo da realidade da 

organização, é imprescindível o rigor nas respostas. 

Parte 1 – Caracterização da Empresa 

1.1. Assinale com uma cruz, nas seguintes alíneas, a ou as opções que mais se adequa/adequam 
ao registo da sua empresa no SRF. 
 

a) Volume de faturação com o Grupo EDP em 2014: 
 

     � <10.000 € 

     � Entre 10.000 € e 150.000 € 

     � >150.000 € 

b) Atividade predominante: 
 

     � Produto 

     � Serviços 

     � Empreitadas 

c) Com que empresas do grupo EDP tem relação comercial? 
 

     � EDP Brasil   � EDP SA 

     � EDP Comercial               � EDP Soluções Comerciais 

     � EDP Distribuição               � EDP Valor 

     � EDP Gás               � HC 

     � EDP Produção               � NG 

     � EDP Renováveis               � Outro:  

d) Há quantos anos tem relação comercial com a EDP? 
 

     � < 1 ano 

     � 1 a 2 anos 

     � 2 a 3 anos 

     � 3 a 4 anos 

     � > 4 anos 
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Parte 2 – Avaliação do REPRO (atual SRF) 

2.1. Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa à 
utilização da plataforma SRF, de acordo com a seguinte escala: (1 = Discordo completamente; 2 = 
Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 = Concordo completamente; 6 = Não 
Sei / Não Respondo) 
 

1 2 3 4 5 6 

a) Compreendo os objetivos do registo  � � � � � �  
  
b) É fácil aceder ao processo de registo  � � � � � � 
       
c) A informação disponível no site EDP,  
para o apoio no registo de fornecedores,   � � � � � � 
 é clara e suficiente 
  
d) O processo de registo é "User friendly"   � � � � � � 
(fácil de usar)  
 
e) A seleção das categorias de fornecimento � � � � � � 
ilustram corretamente a minha atividade 
 
f) Utilizo regularmente os canais de comunicação 
 disponíveis para o esclarecimento de dúvidas  � � � � � � 
na utilização do SRF (ex: telefone, e-mail) 
 
2.2. Qual a frequência com que utilizei os seguintes meios de comunicação, durante o último mês: (1 
= Nenhuma vez; 2 = 1 vez; 3 = 2 vezes; 4 = 3 vezes; 5 = > 3 vezes; 6 = Não Sei/ Não Respondo) 
 

1 2 3 4 5 6 

a) Site EDP     � � � � � � 
b) Site Parceiro para o SRF do Grupo EDP  � � � � � � 
c) Telefone EDP     � � � � � �  
d) Telefone Parceiro EDP    � � � � � � 
e) E-mail EDP     � � � � � � 
f) E-mail Parceiro EDP    � � � � � � 
g) Reunião presencial    � � � � � � 
 
2.3. Em breves palavras, diga os atributos/aspetos positivos, em relação ao SRF: 
 
 
2.4. Em breves palavras, diga os atributos que gostaria de ver melhorados, em relação ao SRF  
 
 
Parte 3 – Relacionamento da Empresa com o Grupo EDP 

3.1. Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa à 
interação Fornecedor - Grupo EDP, de acordo com a seguinte escala: (1 = Discordo completamente; 
2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 = Concordo completamente; 6 = Não 
Sei / Não Respondo) 

1 2 3 4 5 6 

a) É fácil interagir com o Grupo EDP  � � � � � � 
 
b) As minhas questões/dúvidas são 
 facilmente compreendidas pelos    � � � � � � 
colaboradores do Grupo EDP  
c) Os meus pedidos de esclarecimento são   � � � � � � 
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respondidos em tempo útil    
  
d) A informação que me é transmitida é clara � � � � � � 

e) Quando pretendo uma informação ou tenho  � � � � � � 
alguma dúvida sei a quem me dirigir  
 
3.2.Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa à 
avaliação do relacionamento estabelecido com o Grupo EDP, de acordo com a seguinte escala: (1 = 
Nada importante; 2 = Pouco Importante; 3 = Nem pouco nem muito importante; 4 = Importante; 5 
= Muito Importante; 6 = Não Sei / Não Respondo) 

1 2 3 4 5 6 

a) A EDP, enquanto cliente, é importante   � � � � � � 
para a sua empresa  
 
b) Se respondeu "Importante" ou "Muito Importante", na alínea a), indique o/s motivo/s da sua resposta, 
através das opções seguintes: 
 � Cumprimento dos compromissos financeiros 

 � Peso das vendas na faturação global da sua empresa 

 � Previsibilidade de vendas com EDP 

 � É uma empresa reputada e isso melhora a exposição da sua empresa 

 � Potencial de crescimento da sua empresa 

 � Possibilidade de adquirir novos contratos comerciais com outras empresas do Grupo EDP 

� Outro:  

 

c) Se respondeu "Nada Importante" ou "Pouco Importante", na alínea a), indique o/s motivo/s da sua 
resposta: 
 
Assinale com uma cruz a opção que mais se adequa, de acordo com a seguinte escala: (1 = Discordo 
completamente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 = Concordo 
completamente; 6 = Não Sei / Não Respondo) 
 

1 2 3 4 5 6 

d) Comparado com outros clientes, o seu  
grau de satisfação global relativamente ao  � � � � � � 
relacionamento que tem com o Grupo EDP é elevado  
 
3.3.Assinale com uma cruz uma só resposta por alínea, indicando a opção que mais se adequa sobre 
a relação de proximidade com o Grupo EDP. 

 
a) Vejo o Grupo EDP como um parceiro? 

 
� Sim  � Não 

b) A minha relação com o Grupo EDP valoriza o meu desempenho/trabalho? 
 

� Sim                � Não 
c) A iniciativa EDPartners contribui positivamente para a minha relação com o Grupo EDP? 
 

� Sim  � Não 
 
 

O questionário termina aqui. Obrigada pela sua Colaboração. 
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Anexo III - Respostas às questões do inquérito feito aos 
Colaboradores: 

Parte 1 – Dados Profissionais 

TABELA XXXIX 39 – Formação Académica dos Colaboradores (Questão 1.1.a)) 

 (Fonte: autor) 
TABELA XL – Formação em Compras, Negociação   TABELA XLI  – Tempo de Serviço na EDP  
ou Gestão da Cadeia de Fornecimento (Questão 1.1.b))  (Questão 1.1.c)) 
 
 

 

 

 

 
(Fonte: autor) 

TABELA XLII – Empresa do Grupo EDP a que pertence           TABELA XLIII – Pertence à área de Compras 

(Questão 1.1.d))      (Questão 1.1.e))  

(Fonte: autor) 

Parte 2 – Avaliação do SRF 

TABELA XLIV – Frequência com que utilizou o SRF no último mês (Questão 2.2.) 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: autor) 
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TABELA XLV – Indicação se e/ou quando os colaboradores consultam/utilizam outros meios de informação 
para a comunicação com fornecedores (Questão 2.3.) 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: autor) 

TABELA XLVI – Indicação de quais meios de informação   TABELA XLVII – Número de empresas a que  
utiliza (Questão 2.3.a))     tenho acesso (Questão 2.4.a)) 

 
 

 

(Fonte: autor) 
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Anexo IV - Respostas às questões do inquérito feito aos 
Fornecedores 

Parte 1 – Caracterização da Empresa 

 
TABELA XLVIII – Volume de Faturação (Questão 1.1.a)) TABELA XLIX – Grupo de Atividade 

        (Questão 1.1.b))  

(Fonte: autor) 
 
TABELA L – Relações Comerciais dos Fornecedores  TABELA LI – Duração das Relações (Questão 
1.1.c))      Comerciais com o Grupo EDP  

(Questão 1.1.d)) 

 
 
 
 
 
 

(Fonte: autor) 
 

Parte 2 – Avaliação do REPRO (atual SRF) 

 

TABELA LII – Site EDP (Questão 2.2.a))               TABELA LIII – Site Parceiro para o SRF  
(Questão 2.2.b))  

 
(Fonte: autor) 
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TABELA LIV – Telefone EDP (Questão 2.2.c)) TABELA LV – Telefone Parceiro EDP (Questão 2.2.d)) 

 (Fonte: autor) 
 

TABELA LVI – E-mail EDP (Questão 2.2.e))  TABELA LVII – E-mail Parceiro EDP (Questão 2.2.f)) 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: autor) 
 

TABELA LVIII – Reunião Presencial (Questão 2.2.g)) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: autor) 
 
Parte 3 – Relacionamento da Empresa com o Grupo EDP 

TABELA LIX – Vejo a EDP como um parceiro  TABELA LX – A relação com o Grupo EDP valoriza o          
(Questão 3.3.a))     trabalho dos fornecedores (Questão 3.3.b)) 

 

 
 
 
 
 
 

(Fonte: autor) 

 
TABELA LXI – A iniciativa EDPartners contribui para a relação com o Grupo EDP (Questão 3.3.c)) 

 
 

 
 

 
 
(Fonte: autor) 


