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Supplier Performance Management (SPM)
O que é o SPM?

O processo que a Enel implementou na plataforma WeBuy para avaliar o desempenho do
fornecedor:

Compradores

Quem Avalia

Gestores de 
Contrato

Funcionários da Enel 
que são beneficiários 
do contrato ou que 
estabelecem um 
relacionamento com o 
fornecedor

Onde

Business Systems*

Quando 

Negociação e 
adjudicação do 
contrato

ü Durante o contrato

ü Mensalmente

ü Em ocasião de 
conveniência

O que

ü Contratos Ativos

ü Fornecedores Ativos

Qualidade 

Pontualidade 

Segurança

Ambiente

Direitos Humanos

Inovação e Colaboração

Sobre que Base
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Supplier Performance Management (SPM) 
Modelo de Funcionamento

4

Fases do Processo

1.Recolhemento dos 
dados

3. Gestão de 
consequências e 
reportes

Inovação e 
colaboração 

Direitos Humanos 

KPIs basati
sul sistema 

TnR3

KPIs 
Sistemas de 

BL

80%

20%

Se um dos dois KPIs não for avaliado, o 
outro pesará 100%

wi

wi

𝑤𝑖 = peso KPICi= ∑!" 𝑤𝑖 ∗ 𝐾𝑃𝐼𝑖

Valores de Categoria

Qualidade

Pontualidade

Segurança

Ambiente

SPI = ∑ peso * Categoria

Supplier Performance Index (SPI)

2. Calculo do Supplier 
Performance Index 
(SPI)

Pesi

Distribuição 
baseada em risco 

de cada GM

Definido Padrão

Definido Padrão

O SPI é calculado em 6 categorias.
Cada categoria é calculada com KPIs baseados em sistemas de TI de negócios e TnR

Se uma categoria não é avaliada, seu peso é 
atribuído proporcionalmente entre as outras

Per ogni
Categoria

Categorie
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Supplier Performance Management (SPM) 
Gestão de Consequências por Categoria

Frequência da Avaliação Mensal

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Month12 … …Mes12

Resultado

• Curto Prazo • Longo PrazoTipo de 
Avaliação

Perímetro da 
Avaliação

• Performance do fornecedor no Contrato–
Avaliação detalhada

• Performance do Fornecedor no GM– Avaliação 
total de diversos contratos. 

Período da 
Avaliação

• Ultimo mês 
• Media dos últimos três meses(rolling)

• Media dos últimos 12 meses(rolling) - líquido de 
desvio padrão

Cx1 mês corrente

Cx1 Media dos últimos 12  
meses (menos o desvio 

padrão)

20

40

60

80

100

Ação

Segue o contrato

Stop

Investigação e apoio

Elegível a premiação

Penalização

Cx1 media últimos 2 meses(Incluindo o corrente)

Investigação e suporte
Elegível a 

longo prazo

Blacklist e termino do contrato

Penalização

20 40 60 80 100

20

40

60

80

100

Plano de Melhora

Ok

Ação

As ações de gerenciamento de consequências não são automáticas
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Supplier Performance Management
O que é o Track&Rate?

Track & Rate é um aplicativo que permite a todos os
funcionários da Enel informem situações relacionadas ao
desempenho de fornecedores / contratados em tempo real e
de todos os dispositivos (Smartphone, Tablet e PC).

As informações são consideradas dados de entrada para o
cálculo do desempenho dos fornecedores / contratados nas 6
categorias de interesse: Pontualidade, Qualidade, Segurança,
Meio Ambiente, Direitos Humanos, Inovação e Colaboração.
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Acceso a WeBUY (1/2)

Selecione para entrar
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Acceso a WeBUY (2/2)

Ingresse o seu email e 
tambem a sua senha de 
acesso
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Report Fornecedor
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Os relatórios contêm informações de desempenho no nível do contrato e no nível do grupo 
Mercadológico(GM):

ü Desempenho do fornecedor de contrato: desempenho de nível de contrato por executor;

ü Desempenho do fornecedor de curto prazo: desempenho no nível do contrato em um mês 
específico e durante os três meses anteriores (média) por executor de contrato e gerente;

ü Desempenho do fornecedor de longo prazo: desempenho a nível de GM em um mês 
específico e durante os últimos doze meses (média) por executor e gerente de contrato;
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Selecione para 
visualizar a perfornance 
a curto prazo 

Selecione para 
visualizar a performance 
dos grupos 
mercadologicos (GM)

Selecione para ver a 
performance do contrato

Selecione a Lingua 
Portugues
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Contract Supplier Performance Periodo de 
calculo

Acidente de 
Segurança

Selecione para 
descarregar os dadosSelecione para fechar o 

janela

SPI e 6 categorias de performance, 
significativa de SPI

Peso das categorias para 
composição do SPI, dado da ultima 
atualização

Nota Calculo I&C
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Short Term Supplier Performance Indice mensal da 
categoria 

Media do indice nos tres meses
anteriores. (se existente)

Significativo do SPI, Peso por categoria 
do SPI, data ultimo atualizado

Nota do calculo 
I&C

Selecione para 
descarregar os dadosSelecione para fechar o 

janela
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Long Term Supplier Performance Indice mensal da 
categoria 

Medial mensal dos últimos 12 
meses (se existente)

Significativo dado do SPI, Peso por 
categoria do calculo SPI, data da 
ultima atualização

Nota do calculo 
I&C

Selecione para 
descarregar os dadosSelecione para fechar o 

janela
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Scorecard Fornecedor
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• Os Scorecards são uma alternativa gráfica para visualizar os detalhes do desempenho do 
executor no nível do grupo de produtos

• Se disponível, você pode visualizar dados históricos e tendências relacionadas
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• Selecione Dados Pessoais / Qualificação
• Escolha a seção Scorecard
• Selecione a seção do Scorecard da Empresa



INTERNAL

Scorecard para a combinação 
indicada de País - Linha de 
negócios - Grupo Mercadologico

Nome da 
empresa

Supplier 
Performance Index 
do ultimo periodo

Media dos ultimos 12  
meses

Trend de 
Performance

Pontuação 
objetiva= 100

Selecione o scorecard que 
deseja visualizar
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• Seleciona formulario
• Seleciona Scorecard
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Media do Supplier 
Performance Index nos 
ultimos 12 meses

Supplier Performance 
Index do utimo periodo

Trend de Performance
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Avaliação sobre uma 
unica categoria

Supplier Performance 
Index calculada como 
media ponderada da 
categoria
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Seleciona na Trend 
para habilitar o uso 
historico da categoria 

Seleciona o Report 
para para criar uma 
versão PDF
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Seleciona o periodo 
para avaliação

• Supplier Performance Index  Mensal
• Media do Supplier Performance Index nos 

ultimos 12 meses

Trend de Performance 
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Selecionar par afiltrar a 
categoria de avaliação


