
Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

COMPRAR OU PRODUZIR? UMA PROPOSTA DE MODELO PARA ESTA TOMADA 

DE DECISÃO APLICADA AO SEGMENTO TÊXTIL DO INTERIOR DE 

PERNAMBUCO 

 
João Paulo Santos Aragão 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Centro Acadêmico do Agreste – CAA. Rodovia BR-104 km 59 – Nova Caruaru. 55002-970 – 

Caruaru, PE – Brasil 
E-mail: aragaopaulojoao@gmail.com 

 

Cínthia Ladjane de Souza Holanda 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE - CAA 
E-mail: cinthia_holanda@hotmail.com 

 
Marcele Elisa Fontana 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE - CAA 
E-mail: marcelelisa@gmail.com 

 
RESUMO 

Em unidades produtivas a decisão adequada entre comprar (terceirizar) e produzir vem se 
tornando determinante para um bom desempenho financeiro destas empresas. Entretanto, é 
comum que este tipo de tomada de decisão seja feita puramente por critérios econômicos. Porém 
este não é o procedimento mais adequado quando se busca atingir outros objetivos no longo 
prazo, como aqueles ligados a satisfação do cliente. Neste sentido, esta decisão se torna complexa 
por envolver múltiplos critérios, muitas vezes conflitantes entre si. Isto torna fundamental a 
identificação destes critérios que vão auxiliar o gestor no processo de decisão. Na indústria de 
confecção é muito comum o uso da terceirização em partes do processo produtivo, como por 
exemplo, a costura. Desta forma, a decisão não é dicotômica (comprar ou produzir), uma vez que 
as empresas podem optar pela terceirização de apenas uma fração das suas necessidades em cada 
processo. Assim, as alternativas consistem em porcentagem do processo a ser terceirizada, 
podendo variar de 0% (produzir totalmente) até 100% (terceirizar totalmente). Desta forma, 
propõe-se um modelo para auxiliar no processo de tomada de decisão entre comprar ou produzir 
aplicada à realidade do APL têxtil de Pernambuco. Este modelo é dividido em 05 etapas. 
Primeiro deve-se realizar um detalhado levantamento bibliográfico, para o levantamento 
preliminar de critérios relevantes. Em seguida, é importante verificar como o segmento têxtil de 
Pernambuco se comporta neste tipo de decisão. Isto pode ser realizado por meio de conversas 
informais com gestores. Em seguida, é conduzida a estruturação do problema, por meio de mapa 
cognitivo, para extrair do decisor aqueles critérios não observados na etapa anterior. Como quarta 
etapa é interessante fazer um paralelo entre os critérios apresentados pela literatura (etapa 01) e 
os considerados pelo decisor (etapas 02 e 03), observando tanto pontos de convergência como de 
divergência. Assim, o decisor pode voltar à etapa 03 e modificar o seu mapa cognitivo caso 
considere necessário. Por fim, estabelecidos os critérios considerados relevantes à decisão, a 
quinta etapa da proposta é a aplicação de um método de decisão multicritério (MCDM) para a 
escolha da melhor alternativa de terceirização. A escolha do método deve considerar o cenário 
analisado, bem como a racionalidade do decisor. Estudos preliminares apontam que os decisores 
na região do APL têxtil pernambucano não consideram interessantes que ganhos em nível de 
serviço ao cliente compensem perdas financeiras como o aumento dos custos. Assim, observa-se 
que métodos de sobreclassificação são indicados neste contexto estudado. O modelo proposto 
permite direcionar a tomada de decisão sobre a terceirização de forma estruturada considerando 
aspectos e alternativas não consideradas sem este procedimento. 

 

PALAVRAS-CHAVES. Critérios relevantes. Mapa cognitivo. Métodos de apoio a decisão. 

APL têxtil pernambucano.  
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