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Resumo:
Aplicar o conceito de cadeias de suprimentos sustentáveis com enfoque nos atores da
cadeia requer que se considere, para a tomada da decisão, um cenário que comportam
múltiplos fatores. Estes, podem ser agrupados através de construtos teóricos aplicáveis às
práticas dos fornecedores e stakeholders. Nota-se através da revisão sistemática da
literatura na área a carência de um modelo que possa mensurar o desempenho sustentável
dos fornecedores, o que daria um maior subsídio à inter-relação dos agentes da cadeia.
Portanto, a pesquisa objetiva propor um marco conceitual e procedimento para mensurar o
desempenho sustentável com foco nos fornecedores dos sistemas fotovoltaico, para os
serviços de instalação em setores residenciais ou coorporativos. Para isso foi considerado
um grupo de empresas certificadas pelo Selo do Portal Solar no Nordeste – Brasil, o que
determinou a identificação de 35 indicadores distribuídos em 6 variáveis latentes. Este
sistema de indicadores e variáveis latentes foram expostos, por meio de questionários, à
qualificação de empresários e clientes destas empresas, o que permitiu a modelagem por
meio de equações estruturais. O modelo teórico consegue significância estatística em seis
das oitos hipóteses entre as variáveis latentes. A partir deste resultado foi implementado
um método de seleção dos fornecedores através de conjuntos fuzzy– VIKOR. Diante disto, se
definiu o ranking dos fornecedores avaliados, o que possibilitou a seleção da melhor
alternativa para um projeto de instalação de sistema fotovoltaico por critérios de
desempenho sustentável.
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