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RESUMO 

O Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos surgiu como um imperativo na 

manutenção e aumento de competitividade das companhias. A ISO 31000 – Risk Management 

explicita em suas últimas versões a necessidade das empresas de integrarem aos seus negócios 

um processo de gerenciamento de risco. Complementar a essa norma, existe a ISO 31010 que 

apresenta 31 ferramentas de risco para direcionar as companhias nessa tarefa. Porém, surge 

uma questão de aplicação prática sobre qual ferramenta deve ser utilizada para cada etapa do 

processo de gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos. A partir disso, o objetivo desse 

trabalho foi propor um procedimento para o gerenciamento de riscos no processo de importação 

de insumos e exportação de produto acabado da cadeia de suprimentos de uma indústria 

automobilística. Para tanto, utilizou-se o Analytic Hierarchy Process (AHP) para priorizar as 

ferramentas que farão parte da composição deste processo e, em seguida, realizou-se uma 

pesquisa-ação implementando o mesmo em uma multinacional do setor automobilístico. Como 

implicações práticas, esta pesquisa resultou em um processo estruturado de gerenciamento de 

risco, considerando a avaliação dos profissionais chave dentro do departamento objeto de 

estudo. Após observação e análise da implementação o método foi considerado válido com 

resultados consistentes pelos profissionais que participaram do estudo. 

Palavras-chave: Supply Chain Risk Management; SCRM; Analytic Hierarchy Process; 

ISO 31010; ISO 31000 
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ABSTRACT 

Supply Chain Risk Management emerges as an imperative to maintain and increase the 

companies competitiveness. ISO 31000 - Risk Management explains in its latest versions the 

need for companies to integrate a risk management process into their businesses. In addition 

to this standard, there is ISO 31010 which presents 31 risk tools to guide companies in this 

task. However, which tool should be used for each step of the chain's risk management process? 

From this, the objective of this work is to propose a procedure for risk management in the 

process of importing production inputs and exporting final product from the supply chain of 

an automobile industry. For that, the Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to prioritize 

the tools that will be part of the composition of this process and then, an action-research was 

performed, implementing the same in an automotive multinational. As practical implications, 

this research resulted in a structured risk management process, considering the evaluation of 

key professionals within the department under study. After observation and analysis of the 

implementation, the professionals who participated in the study considered the method valid 

with consistent results. 

Keywords: Supply Chain Risk Management; SCRM; Analytic Hierarchy Process; ISO 

31010; ISO 31000 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Esse tópico apresenta a introdução do trabalho e conta com os sub tópicos: 

Contextualização e Questões de Pesquisa; Objetivos, Delimitação, Contribuições e 

Justificativas do Trabalho; Etapas e Classificação da Pesquisa e Organização do Trabalho. 

 

1.1 Contextualização e Questões de Pesquisa 

Segundo Trkman & Mccormack (2009), uma vantagem competitiva está baseada na 

habilidade da Cadeia de encarar e se adaptar a ambientes de mudança aos quais as cadeias de 

suprimentos estão expostas. Ainda, Hendricks; Singhal & Zhang (2009) citaram pesquisa com 

151 executivos, dos quais 73% indicaram que suas companhias experimentaram rupturas em 

seus fluxos de fornecimento e 48% esperam que o risco aumente nos próximos três anos. 

Fatores como Cadeias de Suprimentos cada vez mais dispersas espacialmente (o que 

acrescenta a distância como fator de complexidade), a interdependência cada vez maior entre 

as empresas, o tamanho e complexidade das cadeias, ciclo de vida dos produtos cada vez 

menores e estratégias como Lean Six Sigma e Just in Time são exemplos de fatores que 

aumentaram a vulnerabilidade e exposição das cadeias ao risco. (ZHAO et al., 2013; GHADGE; 

DANI & KALAWSKY, 2012; KERN et al., 2012; LAVASTRE; GUNASEKARAN & 

SPALANZANI, 2012)  

Além dos fatores acima, desastres naturais (como o Furacão Katrina, nos Estados 

Unidos em 2005 e o tsunami na Tailândia em 2004) e desastres causados pelo homem (como 

os atentados terroristas em 2001, nos Estados Unidos) fizeram com que as empresas 

experimentassem grandes perdas financeiras.  

O Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos é um assunto relativamente novo, 

cujas primeiras publicações são consideradas as do ano de 2004, conforme busca na base Web 

of Science (03/2018). E vem crescendo em número de publicações internacionais e importância 

para os pesquisadores e profissionais da área, conforme apresentado na Figura 1. 

 
 

Figura 1: Publicações anuais sobre SCRM na base de dados Web of Science para a presente pesquisa 
Fonte: Web of Science (2018) 
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Uma vez que existe uma infinidade de riscos que podem afetar as cadeias e em virtude 

das limitações de recursos pessoais e financeiros, conforme explicado por Kern et al (2012), 

uma etapa crucial do gerenciamento de riscos é classificar e priorizar as fontes de risco após 

sua identificação. Para Shi (2004), a hierarquização de fontes de risco não somente ajuda a 

determinar quais riscos requerem ação imediata, como também provê informações sobre quais 

fontes de risco podem ser gerenciadas individualmente. 

Conforme Pfohl, Gallus, & Thomas (2011), o escopo do Gerenciamento de Risco da 

Cadeia de Suprimentos é mais amplo do que um processo normal de gerenciamento de risco. 

Devido à alta “interconectividade” das cadeias, a multiplicidade de riscos requer um processo 

estruturado para esse gerenciamento e chegar a um processo que se adeque à realidade 

específica de cada companhia pode ser desafiador. 

Nesse sentido, de acordo com Oliveira et al (2017), nas últimas décadas diversas 

companhias buscaram certificações ISO, como a 9001 e a 14001, voltadas à qualidade. O 

surgimento da ISO 31000 – Gerenciamento de Risco - corrobora com o imperativo da 

necessidade das companhias realizarem o gerenciamento de risco. Em suas últimas versões, 

esta norma trata como imprescindível a integração de um processo estruturado de 

gerenciamento de risco ao negócio. Os mesmos autores propõem que a ISO 31000 pode ser 

usada como um padrão no estabelecimento desse processo. 

A ISO 31010: Risk Management – Risk Assessment Techniques surgiu para 

complementar a ISO 31000 e apresenta 31 ferramentas para auxiliar os profissionais a 

estruturarem seu processo de gerenciamento de risco. O documento apresenta e classifica as 

ferramentas como aplicáveis ou não a cada etapa do gerenciamento. Esta norma será base para 

o estudo em questão, onde as ferramentas e suas classificações serão utilizadas. 

Entretanto, com uma gama tão grande de ferramentas, chega-se a uma questão de 

aplicação prática: como definir qual ferramenta de risco deve ser utilizada em cada etapa do 

gerenciamento de risco de uma cadeia de suprimentos? 

 

1.2 Objetivos, Delimitação, Contribuições e Justificativas do Trabalho 

 

Considerando o problema de pesquisa apresentado, o objetivo desse trabalho é: propor 

um procedimento para o gerenciamento de riscos no processo de importação de insumos e 

exportação de produto acabado da cadeia de suprimentos de uma indústria automobilística.  

Com a finalidade de atingir o objetivo geral, a presente pesquisa se desdobrou nos 

seguintes objetivos específicos: 

1) Realizar uma revisão sistemática da literatura, a fim de explicitar o tema e embasar 

as discussões 

2) Analisar a aplicabilidade das ferramentas propostas pelo ISO 31010 para o 

gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos na indústria automobilística alvo 

do estudo. 
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3) Selecionar as ferramentas de gerenciamento de riscos da ISO 31010 mais 

apropriadas para o gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos na indústria 

automobilística alvo do presente estudo. 

4) Aplicar e avaliar o procedimento desenvolvido para o gerenciamento de riscos na 

cadeia de suprimentos na indústria automotiva alvo desse estudo.  

A indústria automotiva mencionada é uma multinacional, localizada no Brasil, no 

Estado do Rio de Janeiro e pertencente a um cluster automotivo regional. A companhia está 

presente em 180 países e possui vendas médias de 500.000 veículos mensais (dados de 2017). 

Dentro da companhia foi escolhida, na planta brasileira, o departamento de Alliance 

Customs & Trade (ACT), que foi considerado como um departamento chave na estratégia da 

empresa. O departamento é o responsável pela importação de insumos produtivos e pela 

exportação de produto acabado. Ou seja, está simultaneamente em um dos elos iniciais e em 

um dos elos finais da cadeia de suprimentos da companhia: na entrada dos insumos produtivos 

importados (que, após um estudo do time de Custos, descobriu-se que representa 

aproximadamente 53% do custo do veículo); e na saída do produto acabado, garantindo que o 

produto chegue ao consumidor final (neste caso, ao importador). 

Dada a crise no setor automobilístico, a partir do ano de 2015, a companhia se voltou 

para o mercado internacional, com a exportação de veículos para 9 países da América do Sul. 

E, ainda, com benefícios fiscais decorrentes da exportação e os benefícios advindos da 

utilização de insumos importados na produção, o processo de importação também é 

considerado como estratégico e tratar os seus riscos é prioritário. 

Pela importância do departamento para a estratégia da companhia e por sua relação 

direta com a Cadeia de Suprimentos da mesma (por ser o início na importação dos insumos e 

o fim na exportação do produto acabado), ele foi o escolhido como objeto de estudo.  

Com a pesquisa, almejou-se propor uma metodologia que permita à companhia 

estudada determinar o seu próprio processo de Gerenciamento de Risco da Cadeia de 

Suprimentos, partindo de ferramentas propostas por uma norma internacional e considerando 

a expertise e considerações dos profissionais que, de fato, estão dentro do processo. 

 

1.3. Etapas e Classificação da Pesquisa 

 

 A respeito de sua classificação, a pesquisa, quanto à sua abordagem é qualitativa, por 

buscar a perspectiva dos indivíduos e o entendimento do fenômeno e, segundo sua natureza é 

aplicada pela aplicação prática realizada na companhia objeto desse estudo.  

Quanto aos seus objetivos é uma pesquisa explicativa pela busca na identificação de 

fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos e, por seus procedimentos, classifica-

se como uma pesquisa ação pela estreita associação do pesquisador com a resolução de um 

problema de ordem prática. 

 Com relação aos seus métodos e, para o alcance dos objetivos aqui descritos, a pesquisa 

contou com 5 etapas: 
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I) Revisão sistemática da Literatura, em vias de atingir ao objetivo específico 1 da 

pesquisa 

II) Desenvolvimento de Questionário para Pesquisa, base para a análise AHP e para 

analisar a aplicabilidade das ferramentas da norma ISO 31010 

III) Análise AHP, para seleção das ferramentas 

IV) Aplicação de processo de Gerenciamento de Risco, por meio de uma pesquisa ação 

na companhia objeto de estudo 

V) Observação e Análise de Resultados que serão apresentados no capítulo 4. 

 

1.4. Organização do Trabalho 

O trabalho é dividido em mais 4 Capítulos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, 

que traz uma revisão sistemática da literatura desde Risco até o Gerenciamento de Risco da 

Cadeia de Suprimentos. O Capítulo 3 apresenta os materiais e métodos aplicados nesta 

pesquisa, onde são detalhados os parâmetros da revisão bibliográfica, do AHP e a aplicação do 

método na companhia estudada. No Capítulo 4 estão os resultados e sua análise. Finalmente, 

no Capítulo 5 apresenta-se a verificação dos objetivos, respostas às questões de pesquisa e 

sugestões para continuidade do trabalho, seguidas das referências bibliográficas utilizadas 

neste texto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse tópico apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, iniciando por Risco, em 

seguida Gerenciamento de Risco, será apresentada a fundamentação teórica sobre cadeia de 

suprimentos até chegar ao Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos. 

 

2.1 Risco 

 

O risco tem uma infinidade de conceituações dependendo do campo em que se pesquisa. 

São encontradas literaturas sobre risco nos campos de finanças, marketing, gestão e psicologia 

(WAGNER; BODE, 2008). Outra característica apresentada por esses e outros autores como 

Pfohl; Köhler & Thomas (2010) é que há uma constante dicotomia entre o risco ser puramente 

negativo ou uma oportunidade.  

Especificamente para os fins de risco na Cadeia de Suprimentos, o risco é 

majoritariamente percebido, na literatura, por suas indesejáveis consequências. Ou seja, seu 

caráter negativo é evidenciado e, por isso, a importância de seu gerenciamento. 

O risco tem dois componentes: potenciais perdas e probabilidade dessas perdas 

(TAKATA; YAMANAKA, 2013). Dessa forma, o risco pode ser entendido como o resultado 

esperado de um evento incerto. Essa associação com a probabilidade pode ser explicada pela 

derivação do estudo de risco.  

De acordo com Khan & Burnes, (2007), o estudo de risco inicia-se na área da 

matemática e levou ao desenvolvimento da teoria da probabilidade. Trkman & Mccormack 

(2009) e Ritchie; Brindley (2007a) corroboram com esses dois componentes do risco e 

acrescentam um terceiro: o caminho que leva a esse evento incerto. Por conseguinte, Ritchie 

& Brindley (2007b) acrescentam ainda um quarto componente: a percepção de exposição ao 

risco.   

Norrman & Jansson (2004) utilizam uma definição condizente com os autores 

anteriores de que o risco seria o nível de exposição às incertezas que uma companhia deve 

compreender e efetivamente gerenciar. Rao & Goldsby (2009) acrescentam que a mera 

presença de um desses componentes não é suficiente para configurar o risco. 

Já Zsidisin et al. (2004), trazem uma definição parcialmente diferente, afirmando que o 

risco existe quando há uma probabilidade relativamente alta de um evento prejudicial acontecer 

e esse evento está associado a um significante impacto ou custo.  

E Hallikas et al. (2004) utilizam uma abordagem da Teoria da Utilidade para definir 

risco como perda da utilidade esperada. Se assemelhando a essa relação proposta, Rao & 

Goldsby (2009) apresentam em seu trabalho uma busca na literatura por diversos conceitos de 

risco e concluem que, na área financeira, somente seu aspecto negativo é considerado e 

percebem que sua definição pode ser entendida de maneira resumida como “variação no retorno 

esperado”. 
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2.2 Gerenciamento de Risco 

 

2.2.1 Conceito 

Para Cheng; Yip & Yeung (2012) e Norrman & Jansson (2004), o Gerenciamento de 

Risco é o processo onde decisões são tomadas no sentido de aceitar, evitar, transferir ou 

compartilhar um risco reconhecido. Ou ainda, implementar ações para reduzir as consequências 

ou probabilidade de ocorrência do evento adverso.  

Dessa mesma forma, Ritchie & Brindley, (2007a), consideram que o objetivo do 

Gerenciamento de Risco é agir nas três dimensões do risco, já descritas na seção 2.1: 

probabilidade de ocorrência, consequências desse evento adverso ou caminhos que levam a 

ele. 

 Blome & Schoenherr (2011) ampliam o escopo ao afirmar que o Gerenciamento de 

Risco se trata de um processo a ser aplicado dentro e fora da companhia com o objetivo de 

identificar potenciais eventos que podem afetá-la e gerenciar o risco, de modo a assegurar o 

alcance dos objetivos da companhia. 

Já Norrman & Jansson (2004), detalham os estágios do processo de gerenciamento de 

risco, que consistem em entender o risco e minimizar seu impacto por estágios específicos que 

variam na literatura entre identificação, análise, avaliação, mitigação e controle, mas que não 

são unânimes entre os autores. 

Khan & Burnes (2007) concluem de sua revisão bibliográfica, a partir desse escopo 

maior e estágios específicos, que o processo de Gerenciamento de Risco deveria ser de contínuo 

desenvolvimento. E que o mesmo surge da estratégia da empresa, passando por sua 

implementação e deve abordar metodicamente todos os riscos que cercam as atividades da 

organização nos tempos presente, passado e, principalmente, futuro. Deve traduzir a estratégia 

em objetivos táticos e operacionais, atribuindo a responsabilidade por toda a organização. 

 

2.2.2 Modelo de Gerenciamento de Risco 

É consenso entre muitos autores Trkman & Mccormack (2009), Hallikas et al. (2004), 

Tuncel & Alpan (2010), Kern et al. (2012), que o processo básico de Gerenciamento de Risco 

consiste em:  

 Identificação: essa etapa torna os tomadores de decisão conscientes sobre eventos e 

fenômenos que causam incerteza e seu objetivo principal é reconhecer os riscos futuros, 

para que a organização esteja apta a gerenciá-lo de maneira proativa (HALLIKAS et al., 

2004). Norrman & Jansson (2004) concordam sobre a identificação dos riscos e 

acrescentam que é importante não somente reconhecê-los, mas principalmente conhecer 

suas causas. Shi (2004) afirma que essa etapa de identificação inicia com uma análise do 

cenário, com brainstorming que englobe diversos atores na organização e com busca do 

histórico. 

 

 Avaliação: os riscos anteriormente identificados são priorizados (geralmente comparando-

se o impacto de suas consequências e probabilidade de ocorrência) para definir quais ações 

serão tomadas. Nessa etapa pode se usar um mapa de risco como ferramenta auxiliar. Se 

dados históricos estiverem disponíveis podem e devem ser usados, caso contrário, modelos 

matemáticos podem auxiliar no trabalho de avaliar a probabilidade e o impacto 

(NORRMAN; JANSSON, 2004), (HALLIKAS et al., 2004) e (SHI, 2004). 
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 Mitigação: Hallikas et al. (2004) consideram que essa etapa depende diretamente das 

etapas anteriores que darão a indicação de quais ações tomarem e em quais riscos. Os 

mesmos autores afirmam que as estratégias de mitigação podem ser de transferir o risco, 

de tomá-lo como responsabilidade individual, eliminá-lo, reduzi-lo ou analisar novamente. 

Em ambientes de inter-relacionamento, como nas cadeias de suprimentos, o objetivo dessa 

etapa é que ela tenha caráter colaborativo, entendendo que mitigar esse risco seja benéfico 

para os demais membros. 

 Controle: Hallikas et al. (2004) afirmam que nem a organização, nem seu ambiente são 

estáticos, mudam constantemente, assim como os riscos e que, por esse motivo, eles devem 

ser constantemente monitorados. O objetivo é que tendências de crescimento sejam 

observadas na probabilidade de ocorrência ou no impacto para a organização. 

 

2.3 Cadeia de Suprimentos 

 

2.3.1 Conceito 

Para Mentzer et al. (2001), uma cadeia de suprimentos é um conjunto de três ou mais 

entidades (organizações ou individuais) diretamente envolvidas do ponto inicial ao ponto final 

dos fluxos de produtos, serviços, serviços financeiros e/ou de informações de um fornecedor a 

um consumidor. E seu conceito é importante pois o mercado não enxerga a competição como 

sendo entre entidades autônomas e sim entre cadeias, bem como o sucesso final de cada 

empresa depende da sua capacidade de administrar essa complexa rede de relações comerciais 

(LAMBERT; COOPER, 2000). 

Assim, é preciso compreender a cadeia de suprimentos não somente como uma relação 

fornecedor e cliente e sim como uma rede interligada, onde a qualidade, o custo e o risco de 

um produto ofertado é função dessa rede como um todo. Os mesmos autores afirmam também 

que a tomada de decisão, no que concerne à cadeia, é diferenciada porque envolve diversos 

membros, cada um desempenhando um papel e agregando valor ao resultado final. Sendo 

assim, cada tomada de decisão de um único elo repercute na cadeia como um todo (TRKMAN; 

MCCORMACK, 2009). 

 

2.3.2 Risco na Cadeia de Suprimentos 

Goh; Lim & Meng (2007) e Tummala & Schoenherr (2011), utilizam um conceito 

próprio para o risco nas cadeias de suprimentos, afirmando que é a potencial ocorrência de um 

incidente, associado a falhas dos fornecedores que podem resultar da incapacidade de atender 

sua demanda de maneira correta e/ou segura. Pfohl; Gallus & Thomas (2011) e Kanyoma et al. 

(2013) acrescentam que esse atendimento à demanda pode ser em termos de valor agregado, 

custo, tempo ou qualidade.  

De acordo com Shi (2004), as empresas enfrentam riscos quando compram bens de seus 

fornecedores, quando produzem bens e quando os vendem aos seus consumidores finais. 

Algumas categorias definidas por esse autor são: riscos dos preços dos bens adquiridos e da 

estratégia de preço ofertada pela empresa, riscos de qualidade, riscos de quantidade de estoque 

e riscos relacionados à complexidade da cadeia. Bem como os riscos relacionados ao design da 

cadeia, processos, logística e apoio ao cliente.  
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Ritchie & Brindley (2007b), apresentam mais características a esse respeito, afirmando 

que a quantidade de membros na cadeia e o nível de interdependência entre os mesmos 

aumentam as fontes de risco. Isso corrobora com o conceito apresentado por Shi (2004) e inclui 

o termo interdependência, bastante citado na literatura sobre Supply Chain Risk Management. 

Ainda, conforme Shi (2004), os riscos na cadeia de suprimentos são de mais difícil 

identificação, por suas complexas interações e que os riscos em uma Cadeia podem surgir em 

qualquer lugar, pois eles podem afetar e serem afetados por qualquer processo em qualquer elo. 

Lavastre; Gunasekaran & Spalanzani (2012) também consideram que é necessário identificar, 

avaliar e gerenciar esse risco. 

Norrman & Jansson (2004), a partir de revisão da literatura, encontraram que o risco nas 

cadeias pode ser classificado entre riscos de fornecimento e riscos de demanda e acrescentam 

que essa percepção de risco deve ser ampla, uma vez que uma Cadeia de Suprimentos inclui, 

no mínimo, três entidades. 

 

2.3.2 Classificação de Risco na Cadeia de Suprimentos 

Alguns autores se preocuparam em classificar os riscos na Cadeia de Suprimentos em 

seus trabalhos. As classificações são diversas, conforme o Quadro 1 apresenta. 

 
Autores Classificação 

(PFOHL; GALLUS; 

THOMAS, 2011) 

Riscos dentro da companhia, riscos fora da companhia, mas dentro da 

Cadeia e riscos fora da Cadeia. 

(SINGHAL; AGARWAL; 

MITTAL, 2011) 

Riscos de características operacionais, de mercado, estratégicas, de 

produto ou mistas; 

 

(KHAN; BURNES, 2007) Riscos tecnológicos ou estratégicos 

(WAGNER; BODE, 2008) Riscos de demanda; de fornecimento; regulatórios, legais ou burocráticos; 

de infraestrutura e catastróficos 

(GHADGE; DANI; 

KALAWSKY, 2012) 

Riscos organizacionais, riscos de estoques, riscos de processos ou 

operacionais, riscos de qualidade, riscos de relacionamento na rede, riscos 

do ambiente; 

 

(RANGEL; DE OLIVEIRA; 

LEITE, 2014) 

Desenvolvimento de 20 classificações de riscos, e identificar 56 tipos de 

riscos dentro das classificações, para auxiliar no processo de identificação 

e possíveis formas mais adequadas de mitigação. As classificações são: 

fluxo de produção, relacionamento, competitividade, problemas globais, 

problemas das competências principais, falta de controle do ambiente 

externo, regulatórios e legais, mercado financeiro, capacidade financeira, 

previsão de demanda, problemas logísticos, transporte dentro da cadeira, 

problemas nos sistemas de informação, culturais, estratégicos, capacidade 

de produção, infraestrutura, nível de serviço, organizacionais e outros 

problemas. 

 

Quadro 1: classificação de riscos na cadeia de suprimentos 

Fonte: o autor 

 

2.4 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

Gestão da Cadeia de Suprimentos é o gerenciamento das múltiplas relações no decorrer 

da cadeia e tem sido referida como o processo que oferece a oportunidade de capturar a sinergia 
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intra e inter organizacional e lida com a excelência total dos processos do negócio e relações 

com seus outros membros (LAMBERT; COOPER, 2000). 

Rao; Goldsby (2009) e Blos et al. (2009) utilizam a definição de que a Gestão da Cadeia 

é a coordenação estratégica e sistemática das funções e negócios tradicionais dentro e fora de 

uma companhia, com o objetivo de melhorar o desempenho da cadeia como um todo. E Boyson 

(2014) acrescenta que esse processo inclui o gerenciamento das operações de produção e as 

outras atividades tais como marketing, vendas, design do produto e finanças.  

Já Trkman & Mccormack (2009) trazem uma definição mais amplificada, afirmando que 

a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) é um conjunto de atividades multifuncionais e 

multidisciplinares que lidam não somente com os atributos e atividades mais físicas e tangíveis, 

mas os comportamentais e intangíveis também. Ainda, consideram a Gestão da Cadeia como 

um relacionamento e integração proativos entre os vários membros da Cadeia. 

De acordo com Shu et al. (2014) e Singhal; Agarwal & Mittal (2011) o interesse pelo 

assunto iniciou-se na década de 1980. Ao que Tang (2006) acrescenta que a provável razão é 

que, a partir dessa década, passam-se a testemunhar as companhias terceirizando suas funções 

secundárias, o que inclui design, logística e Tecnologia da Informação de maneira a focar na 

atividade principal. As companhias perceberam que, esse foco nas funções essenciais e a 

cooperação permitiam às empresas reduzir custos, tempo de desenvolvimento do produto e 

aumentar a qualidade ao mesmo tempo.  

Nesse sentido, Boyson (2014), traz um pequeno histórico do assunto afirmando que, 

em 1982, o termo é cunhado por Booz Allen Hamilton; em 1995 a Universidade de Maryland 

realiza uma pesquisa com 1300 companhias com o intuito de entender esse interesse da Gestão 

da Cadeia, não somente as iniciativas de integração internas como também as estratégias de 

integração com clientes e fornecedores. Em 1996 o Supply Chain Council é formado por 69 

companhias e desenvolve um conjunto de práticas e processos nomeado de Supply Chain 

Operations Reference (SCOR). Em 2002 esse conselho ganha novo nome: Council of Supply 

Chain Management Professionals.  

Wu et al. (2013) afirmam que a cadeia de suprimentos deve ser gerenciada por inúmeras 

razões, incluindo sua importância em termos de atendimento à demanda, sua complexidade e 

os inúmeros eventos a que elas estão suscetíveis e que podem interromper um ou mais de seus 

fluxos. E, segundo Tang (2006), o Gerenciamento da Cadeia lida com cinco questões 

principais: design da Cadeia, relação com o fornecedor, processo de seleção do fornecedor, 

alocação da ordem de fornecimento e contrato de fornecimento.  

Já Trkman & Mccormack (2009) apresentam que a Gestão da Cadeia não é tarefa fácil 

em ambientes turbulentos e com rápida mudança. Assegurar que a cadeia não sofra 

rompimentos a partir desse processo tornou-se impraticável, quando se enfrenta essa 

multiplicidade de riscos, como visto na seção anterior. 

 Partindo da preocupação com a interrupção dos fluxos e de que os riscos aos quais a 

cadeia está suscetível não são mencionados entre as questões principais dentro da Gestão da 

Cadeia, isso se torna a base para a próxima discussão: o Gerenciamento de Risco da Cadeia de 

Suprimentos. 
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2.5 Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos: Início e Conceituação  

 

Segundo Trkman & Mccormack (2009), uma vantagem competitiva está baseada na 

habilidade da cadeia de encarar e se adaptar a ambientes de mudança, visto que as cadeias estão 

expostas a uma grande variedade de riscos. E, conforme Shu et al. (2014) salientam, resistência 

insuficiente da cadeia ou falta de foco em gerenciar os riscos em ambientes de alta 

complexidade e mudança podem levar as companhias à perda de competitividade. 

Com as empresas sendo levadas à criação de parcerias que fossem mutuamente 

benéficas e que se pautassem na cooperação e não somente na competição, o conceito de 

cadeias de suprimentos foi se estabelecendo. Atualmente, a competição tomou uma dimensão 

mais sistêmica, substituindo a percepção de competição entre companhias isoladas (PFOHL; 

GALLUS; THOMAS, 2011).  

A partir daí foi necessário que essa cadeia fosse gerenciada, pois tinha características 

próprias e complexidade muito maior do que no âmbito de uma única companhia. Como Pfohl; 

Gallus & Thomas (2011) afirmaram, o Gerenciamento de Risco tem um escopo diferente e 

específico do que o Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos necessitava, pois a 

unidade de análise representa uma relação de negócio entre várias empresas sobretudo porque 

as cadeias de suprimentos estão suscetíveis a uma série de riscos que fogem ao escopo da 

Gestão da Cadeia.  

Windelberg (2016) corrobora nesse sentido, ao afirmar que todos os participantes da 

cadeia têm diferentes entendimentos sobre os objetivos do gerenciamento de risco e têm 

capacidades e limitações próprias para gerenciar e mitigar os riscos que envolvem toda a 

cadeia. Além disso, cada elo tem seu próprio nível de tolerância ao risco, o que pode fazer com 

que tomem decisões baseados em suas características e interesses individuais. Isso torna a 

tarefa de gerenciar o risco, no âmbito da cadeia de suprimentos, ainda mais desafiador. 

Já Kirilmaz & Erol (2017) exemplificam a complexidade dessas interações com uma 

greve aduaneira em um país da América do Sul que impossibilitou o envio de matéria-prima 

para uma companhia na Europa e resultou em uma parada da linha de produção. Isso gerou 

custos de milhares de euros à empresa, pelos custos fixos e de mão-de-obra que permaneceram 

parados. Bem como o prejuízo ao market share e compromisso com seus consumidores. 

Os autores Rostamzadeh et. al (2018) afirmam que a atenção para as questões 

relacionadas aos riscos cresceu conforme o número de incertezas para as cadeias também 

aumentou. Como a interação e a comunicação da cadeia de suprimentos moderna foram 

aumentadas, a essência das relações entre os elos e seu desenvolvimento foram amplificadas. 

Como consequência, a iminência de risco pela influência de qualquer ação em um dos elos 

tornou difícil a previsão dessas incertezas.  

Além disso, os mesmos autores salientam que diversos fatores, em geral, mostraram a 

falta de preparo dos gerentes da cadeia de suprimentos para lidarem com os riscos dessas 

cadeias, tais como: questões políticas, substituição tecnológica, flutuações da demanda e 

grandes interrupções, como inundações, crises financeiras globais e desastres naturais. 

Norrman & Jansson (2004) consideram que um fator chave na continuidade e bom 

desempenho da cadeia é o compartilhamento de riscos e recompensas e, então, surge a 

necessidade de explorar esse aspecto com mais rigor. Thun & Hoenig (2011) acrescentam que 

as consequências de rupturas nas cadeias vão além das perdas financeiras e incluem imagem 

negativa, má reputação, acompanhada de perda de demanda. 
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Trkman & Mccormack (2009) afirmam que o Gerenciamento de Risco da Cadeia de 

Suprimentos é um campo de estudo que vem ganhando importância gradualmente, originado 

da Gestão da Cadeia de Suprimentos, quando os imperativos teóricos começam a refletir sobre 

as necessidades dos profissionais quanto a gerenciar os riscos aos quais a cadeia está exposta. 

Ritchie & Brindley (2007b) ressaltam aspectos para o aumento no interesse do assunto: 

as estratégias e estruturas relativas à cadeia evoluem muito rápido e há mudança dos formatos 

em busca de vantagem competitiva. Bem como as mudanças tecnológicas que, apesar de 

trazerem benefícios, constituem uma ameaça à cadeia de suprimentos estabelecida. 

Quanto à relevância do tema, Xia & Chen (2011) consideram que o Gerenciamento de 

Risco da Cadeia de Suprimentos tem grande influência no estabelecimento de uma cooperação 

entre os parceiros e no desempenho da cadeia como um todo. Scannell; Curkovic & Wagner 

(2013) concluem que uma cadeia orientada a riscos estabelece uma posição competitiva e 

benefícios de longo prazo aos seus stakeholders.  

 Na literatura é possível encontrar razões e tendências nos negócios que aumentaram a 

vulnerabilidade da cadeia. Autores como Zhao et al. (2013), Ghadge; Dani; Kalawsky (2012) 

Kern et al. (2012) e  Lavastre; Gunasekaran & Spalanzani (2012) destacam algumas razões e 

em seguida é apresentada uma compilação do que é apresentado por eles e outros autores: 

 Oportunidades de competir globalmente aumentam a exposição da cadeia e adicionam 

novas dimensões de riscos: Thun & Hoenig (2011) afirmam que as empresas são 

forçadas pelas tendências atuais a pensarem em mercados globais, tanto em termos de 

consumidores, como de fornecedores. Wiengarten et al (2016) salientam algumas das 

vantagens da globalização para as cadeias, como: acesso a fontes de matéria-prima, 

mão-de-obra especializada e/ou mais baratas e instalações para produção e distribuição 

em locais estratégicos. Porém, apesar das oportunidades de receitas e redução nos 

custos, isso aumenta o nível de complexidade das cadeias e, consequentemente, sua 

vulnerabilidade a riscos, bem como aumenta a dificuldade em gerenciá-la. Zeng & Yen 

(2017) afirmam que as operações globais, por um lado, reduzem substancialmente os 

custos, mas, por outro lado, tem como consequência uma cadeia mais vulnerável a 

numerosos riscos. Pfohl; Köhler & Thomas (2010) afirmam que os custos são 

substancialmente maiores de se coordenar cadeias dispersas, como é o caso das cadeias 

globais da atualidade.  Além disso, Jia & Rutherford (2010) acrescentam à discussão os 

fatores relacionais e a adaptação cultural que configuram mais um risco às cadeias 

globais. A distância e dispersão entre seus membros aumentam os riscos quanto 

interrupção dos fluxos, como por exemplo no transporte (GIUNIPERO; ALY 

ELTANTAWY, 2004). Thun & Hoenig (2011) colocam outro fator de grande 

importância: taxa de câmbio e legislações de importação e exportação como um fator 

de complexidade nas cadeias globais. 

 

 Interdependência cada vez maior entre seus membros: as parcerias são fatores-chave 

para as empresas, que podem reduzir custos de transação, se concentrar em suas 

atividades principais e ter acesso facilitado à tecnologia e informação (HALLIKAS et 

al., 2004). Entretanto, os autores salientam os riscos dessa interdependência advinda 

das parcerias, como a resistência à mudança, discordância de práticas entre seus 

membros e conflitos de relacionamento. Ademais, há uma necessidade muito maior de 

sistemas de informação e produção eficientes e confiáveis. Blome & Schoenherr (2011) 

em seu trabalho sobre Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos em situações 

de crises financeiras evidenciam como o número de falências entre 2008 e 2009 (crise 
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financeira nos EUA) foi elevado se comparado aos anos anteriores, comprovando uma 

reação em cadeia, o que eles justificam como sendo consequência dessa 

interdependência cada vez maior. 

 

 Terceirizações: Segundo Chatterjee & Kar (2016) as terceirizações se transformaram 

em uma estratégia extremamente eficaz para que as companhias pudessem focar em 

seus negócios principais. Há vantagens de redução de custo, de mão-de-obra, bem como 

a vantagem competitiva de ter pessoas especializadas cuidando de atividades que não 

são consideradas o core-business da companhia. Tang (2006) e Thun & Hoenig (2011) 

afirmam que as terceirizações tornam as empresas cada vez mais interdependentes e 

difíceis de controlar. Acidentes e outros riscos ocorridos com os fornecedores podem 

causar perdas diretas às empresas. Os mesmos autores citam o exemplo da Land Rover 

que, em 2001, teve gastos milionários para evitar uma parada na produção por nove 

meses e perda de 1500 postos de trabalho, causados pela falência de um parceiro. 

 Estratégias como Lean Six Sigma e Just in Time: Conforme Norrman & Jansson (2004) 

e Thun & Hoenig (2011), essas metodologias se mostraram eficientes e implementá-las 

passou a ser um fator de status para as companhias, como única forma de ser 

competitiva. Porém, os autores salientam que isso torna as Cadeias mais vulneráveis 

pois, conforme reafirma Pfohl; Köhler & Thomas (2010), não há reservas de materiais 

ou produtos acabados caso haja qualquer perturbação na Cadeia, o que coloca em risco 

as receitas da empresa, sua imagem e confiança perante o mercado. Kirilmaz & Erol 

(2018) afirmam que os gerentes das cadeias de suprimentos focaram-se principalmente 

em redução dos custos, mas esqueceram-se da importância da continuidade e resiliência 

da cadeia de suprimentos, que também têm impactos significativos nos custos.  

 Redução da base de fornecedores: Wagner & Bode (2006), Norrman & Jansson (2004) 

salientam os riscos dessa estratégia para a continuidade do negócio, visto que uma 

empresa não deve se preocupar somente com os riscos relativos a ela e sim à toda a 

cadeia. Outro risco relacionado à redução da base de fornecedores é o leadtime 

solicitado por cada um deles. Bandaly; Satir & Shanker (2016) afirmam que as 

companhias experimentam aumentos substanciais no risco de parada de linha e redução 

de seu retorno sobre o investimento, quando possuem um fornecedor único e há 

mudanças em seu leadtime. 

 Desastres naturais e/ou causados pelo homem: Norrman & Jansson (2004) afirmam que 

o foco no gerenciamento do risco da cadeia é tentar evitar efeitos devastadores de 

desastres ou rompimentos nos fluxos da Cadeia e cita alguns exemplos, tais como o 

Furacão Floyd na Carolina do Norte (EUA) que inundou plantações e interrompeu o 

fornecimento de comida por sete dias; um incêndio em 1997 que forçou a Toyota a 

fechar 18 plantas produtivas por duas semanas, o que custou U$195 milhões em perdas 

de vendas e U$325 milhões em veículos e peças. Tang (2006), traz os exemplos da 

Ericsson também com incêndio em um fornecedor que teve perdas de U$400 milhões 

e a Apple após um terremoto em Taiwan que interrompeu seu fornecimento de chips. 

Ebrahim; Niroomand & Kuzgunkaya (2014) citam que os ataques terroristas em 11 de 

setembro de 2001 fizeram inúmeras companhias interromperem suas cadeias, inclusive 

a Ford que parou a produção em cinco plantas, pela suspensão do tráfego aéreo. 

Ghadge; Dani & Kalawsky (2012), Giunipero &  Eltantawy (2004) e Mentzer & Manuj 

(2008) afirmam em seus trabalhos que houve um maior interesse da academia no tema 

a partir dos atentados terroristas em 11/09. Shi (2004) apresenta sobre as dificuldades 

enfrentadas pela Nike na implementação do software de Gerenciamento da Cadeia de 
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Suprimentos que levou a uma redução de U$100 milhões em receitas, em 2001. Nesse 

sentido Chen; Hsieh & Wee (2016) apresentam em seu trabalho o histórico das perdas 

causadas por desastres naturais e/ou causados pelo homem de 2006 a 2012. As 

informações corroboram com os demais autores da literatura de Gestão de Risco da 

Cadeia de Suprimentos, sobre as grandes perdas causadas por esses fatores, bem como 

o ano de 2011 como sendo o maior em montante de perda em milhões de dólares. Essa 

informação é apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2: Perdas por desastres naturais e/ou causados pelo homem (valores em milhões de dólares) 

Fonte: Chen; Hsieh & Wee (2016) 

 

Conceituando, Wieland & Wallenburg (2012) consideram que o Gerenciamento de 

Risco da Cadeia de Suprimentos deve ser entendido tanto para gerenciar os riscos cotidianos 

aos quais a cadeia está exposta, quanto os extraordinários, como desastres naturais e acidentes. 

Ainda, o gerenciamento deve ser feito de maneira reativa, monitorando mudanças na cadeia, 

necessidades dos clientes, tecnologia, estratégias dos parceiros e competidores e os demais 

riscos que são as fundações para reagir rapidamente aos eventos; e de maneira proativa, 

identificando os riscos e implementando ações que os previnam ou minimizem os impactos. 

Mogre; Talluri & D’Amico (2016) ressaltam que a literatura defende a introdução de 

um processo de gestão de risco estruturado para ajudar as empresas a avaliar os riscos da cadeia 

de suprimentos e identificar ações de mitigação adequadas. E que o processo de gerenciamento 

de risco da cadeia de suprimentos é justamente essa abordagem estruturada. Deriva da análise 

de risco e inclui identificar, avaliar e selecionar medidas de mitigação. Além disso, exige uma 

visão holística das cadeias de suprimentos e seus riscos, uma visão que exige categorizar os 

riscos da cadeia de suprimentos e selecionar quais deles serão tratados e quais são as medidas 

adequadas. 

Diversos autores, como Trkman & Mccormack (2009), Rao; Goldsby (2009), Goh; Lim 

& Meng, (2007), Norrman & Jansson (2004), Tang (2006), Jia & Rutherford (2010) e Blos et 

al. (2009) utilizam a definição de que Supply Chain Risk Management é o gerenciamento dos 

riscos na cadeia por meio da coordenação ou colaboração entre os parceiros da Cadeia de 

Suprimentos de maneira a aumentar sua rentabilidade e garantir sua continuidade. 
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Já Kamalahmadi & Parast (2016) consideram que o gerenciamento de risco da cadeia 

de suprimentos é a identificação de potenciais fontes de risco e implementação de estratégias 

apropriadas através de uma abordagem coordenada entre os membros da cadeia de 

suprimentos, para reduzir a vulnerabilidade da mesma. E que seu objetivo é avaliar as fontes 

de risco em toda a cadeia de suprimentos e desenvolver estratégias para lidar com as mesmas. 

Além disso, os autores ressaltam que o principal motivo para a ineficácia no gerenciamento de 

riscos tradicional é que as metodologias dependem principalmente de informações estatísticas 

e históricas para os riscos, enquanto muitos riscos são imprevisíveis ou nunca ocorreram, não 

tendo assim dados históricos. 

Lavastre; Gunasekaran & Spalanzani (2012) trazem um novo conceito, afirmando que 

o Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos implica em avaliação, em horizontes 

estratégicos e operacionais, de curto e longo prazo, de riscos que podem afetar os fluxos de 

informação, materiais e financeiros e centra-se na agilidade para identificar os riscos 

previamente ou reagir a eles, diminuindo seus efeitos adversos. 

Já Trkman & Mccormack (2009) trazem o objetivo como sendo o de abordar a 

identificação, avaliação, análise e tratamento das áreas de vulnerabilidade e risco em cadeias 

de suprimentos. Assim como Rao & Goldsby (2009) e Manuj; Esper & Stank (2014) que fazem 

uma busca na literatura por conceitos de Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos e 

encontram que outros de seus objetivos são: reduzir a vulnerabilidade ou aplicar ferramentas 

de gerenciamento de risco, em colaboração com os demais membros, para lidar com os riscos 

e incertezas.  

Nesse sentido, Ledwoch; Yasarcan & Brintrup (2018) afirmam que é necessária essa 

interação com cada elo a fim de fortalecer todo o sistema e analisar o desempenho e as 

necessidades do elo mais fraco para de melhorá-lo. E que este pressuposto traz à tona as 

considerações sobre a melhor estratégia (mitigação direta ou contingência) e onde essa 

estratégia deve ser aplicada para melhorar substancialmente o desempenho do sistema de 

maneira geral. 

Ainda, o objetivo pode ser o de identificar potenciais fontes de risco da cadeia e 

implementar ações apropriadas para evitar ou conter a vulnerabilidade da cadeia. Mentzer & 

Manuj (2008) afirmam que em cadeias globais o objetivo pode ser reduzir as perdas, a 

probabilidade ou velocidade do evento adverso, o tempo de detecção desses eventos, a 

frequência ou exposição a eles. 

Kleindorfer & Saad (2005) dão uma contribuição ao campo, trazendo os dezessete 

princípios da matéria, que podem ser entendidos como uma evolução em termos de 

reconhecimento de sua importância. 

I. “O foco do gerenciamento de risco é nas áreas limítrofes da companhia na Cadeia de 

Suprimentos 

II. A companhia tem profundo conhecimento das interfaces em sua Cadeia 

III. Gestão da Cadeia de Suprimentos e SCRM são vistos como integrados e não 

independentes um do outro 

IV. SCRM interno é coordenado e integrado 

V. SCRM é parte da estratégia corporativa 

VI. Os gerentes e executivos apoiam e são responsáveis por SCRM 

VII. Todos os membros da cadeia têm compreensão mútua dos riscos potenciais 

VIII. Informações sobre os riscos na Cadeia são disponíveis para toda a companhia 

IX. As companhias dentro de uma Cadeia têm relacionamento cooperativo, justo e 

próximo 

X. Companhias dentro de uma Cadeia tem forte confiança mútua 

XI. Assimetrias entre as companhias não existem 
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XII. As companhias têm planejamento de processos e metas mútuas para a Cadeia 

XIII. As informações sobre riscos são compartilhadas dentro da Cadeia 

XIV. Parceiros diretos dentro da Cadeia cooperam entre si quanto à gerenciamento de risco 

XV. Os riscos e recompensas são compartilhados dentro da Cadeia 

XVI. Todos os membros (de fornecedores a clientes e de funcionários a executivos) estão 

envolvidos nas atividades de gerenciamento de risco da Cadeia 

XVII. Todos os membros da Cadeia almejam as mesmas metas quanto à Cadeia de 

Suprimentos” (KLEINDORFER; SAAD, 2005, p. 55) 

 

2.5.1 Modelos 

Neste tópico buscou-se compilar e comparar os modelos de gerenciamento de riscos 

apresentados por diversos autores. Os modelos estão organizados por número de fases e são 

identificados os autores que apresentaram ou utilizaram cada modelo. 

A Figura 3 apresenta os autores que utilizam modelos compostos por três fases. Cabe 

destacar que Shi (2004) lista cinco formas de mitigação do risco para a última fase: realizar 

mudanças estratégicas, realizar mudanças organizacionais, operacionais, contratar seguro ou 

realizar processos de hedge. 

 

Figura 3: modelos de SCRM com três fases 

Fonte: elaboração própria 

 

Os autores que utilizam modelos de quatro fases são os mostrados na Figura 4. 

Incluindo o modelo mais comum dentre todos os artigos utilizados para essa revisão, que conta 

com as fases apresentadas na literatura de gerenciamento de riscos: identificação, avaliação, 

mitigação e controle. 

Fan et al (2017) corroboram com a afirmação de que não é consenso na literatura de 

Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos quantas e quais fases devam ser 

consideradas no processo. Porém, estes autores também consideram que o modelo que contém 

as fases-chave para sua aplicação seja o que contempla a identificação, avaliação, mitigação e 

controle. 

 

Giannakis & Louis (2011)

• Identificação

•Avaliação

• Implementação das ações e 
otimização

Tummala & Schoenherr (2011)

• Identificação, mensuração e análise

•Avaliação e mitigação

•Controle

Shi (2004)

• Identificação

•Caracterização

•Mitigação
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Figura 4: modelos de SCRM com quatro fases 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Figura 5: modelos de SCRM com mais de quatro fases 

Fonte: o autor 

 

2.5.2 Linha evolutiva nas publicações sobre SCRM 

Neste tópico, complementando a revisão bibliográfica realizada, busca-se apresentar 

uma linha do tempo dos trabalhos encontrados sobre o tema. No Quadro 2 é possível verificar 

a evolução do assunto. 

Como por exemplo nas primeiras publicações em 2004 onde os objetivos foram 

examinar técnicas e descrever os riscos. A partir de 2006, vê-se que os autores buscaram 

desenvolver metodologias, realização de estudos de caso em grandes empresas e têm-se uma 

primeira revisão bibliográfica sobre o tema.  

Em 2008 e 2009, muitas estruturas e modelos são propostos pelos autores para a prática 

do Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos. Com a evolução do campo, em 2010 

uma nova discussão é acrescentada: relação cultural em cadeias globais. Já em 2011 muitos 

estudos empíricos e pesquisas, inclusive um que busca encontrar resultados das práticas de 

Gerenciamento de Risco da Cadeia implementadas em organizações europeias.  

A partir de 2013, os autores buscam posicionar o assunto em contextos específicos. Um 

estudo que contribui para o campo é o que compreendeu um hospital público do Malaui, 

Pfohl; Köhler & Thomas (2010), Li (2012), 
Rangel; De Oliveira; Leite (2014), Blome; 
Schoenherr (2011), Guo (2011), (Norrman; 

Jansson (2004), Kern et al. (2012)

• Identificação

•Avaliação

•Mitigação

•Controle

Wu; Blackhurst & 
Chidambaram (2006)

•Classificação

• Identificação

•Mensuração de 
impacto

•Mitigação

Jia & Rutherford 
(2010)

•Análise das fontes 
de risco

•Avaliação de 
impacto

•Rastrear 
direcionadores

•Mitigação

Lavastre; Gunasekaran & 
Spalanzani (2012)

•Mapeamento da cadeia

• Identificação

•Avaliação

•Desenvolvimento de cenários 
e situações de risco

•Elaboração de estratégia 
colaborativa

• Implementação de estratégia

Scannell; Curkovic & Wagner 
(2013)

•Estabelecimento de contexto

• Identificação

•Análise

•Avaliação

•Tratamento

•Controle

Ritchie & Brindley (2007b)

• Identificação

•Mensuração de impacto

•Avaliar respostas

•Reagir proativamente ou 
aceitar os riscos

•Mitigação

•Prevenção e controle
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mostrando os impactos dos riscos da Cadeia e como o Gerenciamento de Risco da Cadeia de 

Suprimentos pode contribuir nesses casos. 

A partir do ano de 2014 observam-se mais evoluções para o campo e uma relação maior 

do mesmo com a tecnologia. Por exemplo com um trabalho que introduz um novo conceito: 

Cyber Supply Chain Risk Management e uma pesquisa que apresenta 20 categorias de risco, 

somando 56 tipos de risco ao total. O ano de 2015 se caracteriza por publicações sobre fatores 

que aumentam a resiliência das cadeias e um estudo que envolve a rede social Twitter e seu 

potencial para auxiliar os profissionais da área. 

O ano de 2016 segue com o conceito conceito ligado à Tecnologia da Informação: 

Cyber Supply Chain com o trabalho de Windelberg (2016) e seus impactos no processo de 

gerenciamento. 

Em 2017, outros trabalhos com focos mais específicos são realizados, como o de 

Kirilmaz & Erol (2017) que apresenta um estudo sobre uma única fase do gerenciamento 

(mitigação) e voltada às fontes de risco do lado dos fornecedores. 

Seguindo a evolução, o ano de 2018 apresenta novos conceitos, como a relação entre 

gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos e sustentabilidade, com o estudo de 

Rostamzadeh et al. (2018). Bem como a discussão do gerenciamento de risco em “cadeias de 

suprimentos estendidas”. Esta evolução pode ser acompanhada no Quadro 2. 

 

Autores Assunto 

(ZSIDISIN et 

al., 2004) 

Os autores examinam ferramentas e técnicas para empresas avaliarem risco em suas 

atividades de compra, buscando a literatura de risco da Cadeia e avaliação de risco 

(HALLIKAS et 

al., 2004) 

Autores mostram desafios que redes de cooperação trazem ao gerenciamento de risco e os 

resultados mostram que o gerenciamento de risco é um importante alvo em desenvolvimento 

nos estudos de Cadeia de Suprimentos, afirmando que quando a dependência entre 

companhias aumenta, elas se tornam mais expostas ao risco 

(NORRMAN; 

JANSSON, 

2004) 

O objetivo do trabalho é descrever como a Ericsson implementou processos e ferramentas 

para Gerenciar o Risco na Cadeia de Suprimentos após um incêndio em um fornecedor 

interromper o fluxo de materiais e causar grandes perdas. 

(KLEINDORFE

R; SAAD, 

2005) 

Autores realizam estudo sobre SCRM na indústria química dos Estados Unidos, 

considerando acidentes ocorridos entre 1995 e 2000 que provocaram ruptura na Cadeia. 

(PECK, 2005) 

Autor propõe quatro níveis de análise para SCRM: cadeia de valor do produto/processo, 

dependência de ativos e infraestrutura, redes intra e inter organizacionais e ambiente natural 

e social 

(TANG, 2006) 
O trabalho desenvolve uma estrutura para classificação de artigos sobre SCRM, objetivando 

ter um guia para futuras pesquisas na área 

(WAGNER; 

BODE, 2006) 

Estudo com 760 executivos de companhias alemãs sobre dependência entre alguns 

fornecedores e clientes, estratégia de único fornecedor, confiança entre os membros da 

Cadeia e relação entre esses temas e vulnerabilidade da Cadeia. 

(RITCHIE; 

BRINDLEY, 

2007b) 

Os autores desenvolvem uma estrutura de mensuração composta de cinco componentes: 

direcionadores de risco, influenciadores de gerenciamento de risco, características dos 

tomadores de decisão e consequências do gerenciamento para o desempenho 

(GOH; LIM; 

MENG, 2007) 

Apresenta um modelo estocástico do problema dos multi estágios das cadeias de 

suprimentos globais, com desenvolvimento de um algoritmo para maximização de lucros 

(RITCHIE; 

BRINDLEY, 

2007a) 

Examinam os modelos existentes na literatura e exploram sua aplicação no contexto da 

Cadeia de Suprimentos 

(KHAN; 

BURNES, 

2007) 

Revisão de literatura sobre o tema e relacionando à literatura tradicional de risco 
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(WAGNER; 

BODE, 2008) 

O trabalho busca prover detalhes de fontes de risco na Cadeia de Suprimentos, discutindo 

com especialistas e profissionais com o objetivo de relacionar essas fontes de risco ao 

desempenho da Cadeia de Suprimentos 

(MENTZER 

& MANUJ, 

2008) 

Artigo apresenta um modelo de mitigação de riscos para Cadeia de Suprimentos Globais 

(TRKMAN; 

MCCORMACK

, 2009) 

Propõem modelo de avaliação de risco do fornecedor, baseado em quatro pilares 

(HENDRICKS; 

SINGHAL; 

ZHANG, 2009) 

Examinam se a diversificação de negócios, diversidade geográfica e verticalização 

impactam em rupturas da Cadeia. Estudo com 307 anúncios de rupturas da cadeia. 

(SKIPPER; 

HANNA, 2009) 

Estudo examina o uso de planos de contingência na minimização de exposição ao risco das 

cadeias de suprimentos. 

(NYOMAN 

PUJAWAN; 

GERALDIN, 

2009) 

Autores desenvolvem um modelo de gerenciamento do risco em cadeia de suprimentos, que 

permite que as companhias selecionem os riscos a serem tratados de acordo com a 

relevância. 

(BLOS et al., 

2009) 

Estudo exploratório em indústrias automotivas e eletrônicas no Brasil, com o objetivo de 

identificar os riscos de suas cadeias e verificar a necessidade de implementação de um 

gerenciamento desses riscos 

(JIA; 

RUTHERFORD

, 2010) 

Buscam acrescentar uma nova discussão à literatura de SCRM: relação cultural. Fazendo 

uma pesquisa entre as diferenças e as formas de adaptação cultural de companhias chinesas 

com companhias ocidentais e a relação com riscos na Cadeia 

(PFOHL; 

KÖHLER; 

THOMAS, 

2010) 

Autores fazem uma revisão da literatura e, como contribuição para o campo, propõem 17 

princípios de Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos 

(GUO, 2011) 
Desenvolvem um modelo sistemático baseado na literatura sobre o tema como uma para 

gerentes 

(BLOME; 

SCHOENHERR

, 2011) 

Autores investigam experiências bem-sucedidas de companhias que buscaram gerenciar o 

risco. Estudo de caso com oito companhias europeias 

(XIA; CHEN, 

2011) 

O estudo analisa um modelo baseado no ciclo de vida do produto e ciclo operacional do 

processo no desempenho da Cadeia de Suprimentos e nos riscos relativos a ela 

(SINGHAL; 

AGARWAL; 

MITTAL, 2011) 

Autores realizam um estudo empírico de fontes e direcionadores de riscos na cadeia na 

indústria Aeroespacial 

(THUN; 

HOENIG, 2011) 

Autores investigam empiricamente a prática do gerenciamento de risco da cadeia de 

suprimentos, a partir de pesquisa com 67 companhias automotivas alemãs, identificando 

seus riscos e, em seguida avaliando sua probabilidade e impacto. 

(CHENG; YIP; 

YEUNG, 2012) 

Os autores exploram o Gerenciamento de Risco da Cadeia por meio da abordagem 

relacional no mercado chinês e desenvolvem um modelo teórico baseado no capital social 

(KERN et al., 

2012) 

Examina-se como ferramentas e métodos prévios de gerenciamento de risco podem 

contribuir com o desempenho da cadeia 

(HAHN; 

KUHN, 2012) 

Autores desenvolvem uma estrutura para avaliação de risco e desempenho financeiro e 

aplicação em uma companhia com comportamento de aversão ao risco 

(COLICCHIA; 

STROZZI, 

2012) 

Revisão de literatura sobre o tema, investigando o processo de criação, transferência e 

desenvolvimento de um contexto para o Gerenciamento de Risco da Cadeia 

(GHADGE; 

DANI; 

KALAWSKY, 

2012) 

Autores examinam a literatura e os modelos de gerenciamento de risco propostos, no intuito 

de identificar mudanças estratégicas no campo 

(LAVASTRE; 

GUNASEKAR

AN; 

SPALANZANI, 

2012) 

Estudo empírico com 142 gerentes de 50 companhias francesas para buscar a importância do 

SCRM ser uma função gerencial e inter organizacional, muito próxima das realidades 

estratégicas e operacionais. 



33 

 

(WU et al., 

2013) 

Autores buscam entender o impacto de ruptura de fornecimento impactam a cadeia, 

considerando market share do produtor e do distribuidor. 

(KANYOMA et 

al., 2013) 

Estudo de caso em um hospital público do Malaui, abordando a falha de fornecimento e a 

estratégia de fornecedor único, além das consequências desta para a cadeia de suprimentos. 

(TAKATA; 

YAMANAKA, 

2013) 

Autores propõem um método para avaliar os potenciais riscos associados aos BOM sem 

fornecedores identificados  

(CHEN; WU, 

2013) 

Autores propõem uma modificação ao método FMEA para seleção de fornecedores pela 

ótica do Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos 

(TAZELAAR; 

SNIJDERS, 

2013) 

Estudo centra-se em uma revisão de literatura e experiência com dois grupos focais: 

membros do Supply Chain Thougt Leaders e do International Supply Chain Risk 

Management 

(BOYSON, 

2014) 

Autor trata de uma nova disciplina: Cyber Supply Chain Risk Management, criada para 

ajudar os executivos de TI nos desafios da rápida globalização e difusão da terceirização de 

sistemas de hardware e software 

(MANUJ; 

ESPER; 

STANK, 2014) 

O artigo investiga a efetividade de diferentes abordagens de SCRM, examinando como o 

desempenho varia quando essas abordagens são aplicadas sob diferentes condições de risco 

(EBRAHIM 

NEJAD; 

NIROOMAND; 

KUZGUNKAY

A, 2014) 

Autores desenvolvem uma ferramenta de apoio à decisão para resposta apropriada quando 

da necessidade de executar um plano de contingência em grandes rupturas da Cadeia e 

desastres naturais. 

(SHU et al., 

2014) 

Baseado na ferramenta GBOM (Generic Bill Of Materials), o artigo investiga a incerteza da 

produção na Cadeia de Suprimentos das empresas com o propósito de atingir níveis ótimos 

de lucratividade 

(RANGEL; DE 

OLIVEIRA; 

LEITE, 2014) 

Pesquisa que categoriza 20 classificações de risco da Cadeia, incluindo 56 tipos de risco ao 

total, com o objetivo de contribuir com a literatura e auxiliar no gerenciamento do risco na 

Cadeia de Suprimentos 

(OLIVEIRA; 

ROCHA, 2014) 

Artigo explora os riscos aos quais a indústria automotiva no Brasil está exposta e objetiva 

compreendê-los para contribuir com atividades de tratamento e controle dos riscos 

operacionais. 

(AMBULKAR; 

BLACKHURST

; GRAWE, 

2015) 

O artigo explora os fatores que contribuem para o aumento de resiliência da Cadeia às 

rupturas causadas por desastres naturais 

(BODE; 

WAGNER, 

2015) 

Trabalho sobre fatores que aumentam a frequência de ruptura na Cadeia  

(CHAE, 2015) 

Estudo analítico na rede social Twitter sobre Gerenciamento da Cadeia e Gerenciamento de 

Risco da Cadeia para avaliar o potencial dessa e outras redes sociais nas práticas de SCM e 

SCRM 

ABRAHAMSS

ON (2015) 

Estudo de caso em uma multinacional suíça que mostra os resultados de ações relacionadas 

ao SCRM realizadas anos antes, que inclui melhora no processo de criação de valor e mais 

agilidade para responder aos riscos 

BANDALY; 

SATIR & 

SHANKER 

(2016) 

Os autores apresentam um estudo sobre a variabilidade do lead time dos fornecedores na 

performance do gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos. 

WIENGARTEN 

et al (2016) 

Estudo relacional de uma cadeia multinacional, para verificar a influência da integração da 

cadeia de suprimentos no seu gerenciamento de risco. 

CHEN; HSIEH 

& WEE (2016) 

Este artigo engloba a verificação de estratégias de seleção de fornecedores em uma indústria 

automotiva, baseados na tendência de terceirização. 

CHATTERJEE 

& KAR (2016) 

Os autores desenvolvem uma metodologia para escolha de fornecedores, com o objetivo de 

minimizar os riscos nas cadeias de suprimentos, dadas as terceirizações. 

WINDELBERG 

(2016) 

Este artigo recomenda um conjunto de ações para gerenciamento de risco da cyber supply 

chain e examina as conotações de cada objetivo com a intenção de melhorar cobertura de 

risco. 
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MOGRE; 

TALLURI & 

D’AMICO 

(2016)  

Os autores utilizam um sistema de suporte à tomada de decisão para assistir aos gestores na 

seleção de estratégias de mitigação de risco na cadeia.  

KAMALAHM

ADI & 

PARAST 

(2016) 

O trabalho tem como objetivo investigar o desenvolvimento da pesquisa na resiliência da 

cadeia de suprimentos, a partir de uma revisão sistemática da literatura. 

KIRIMALZ & 

EROL (2017) 

O artigo traz uma metodologia focada na mitigação de riscos na parte inicial da cadeia, 

riscos dos fornecedores. 

FAN et al. 

(2017) 

Pesquisa sobre compartilhamento de informações de risco no auxílio ao processo de 

Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos, realizado em 350 empresas chinesas. 

ZENG & YEN 

(2017) 

O trabalho propõe um modelo de parceria entre os elos da cadeia na contribuição para o 

gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos 

OLIVEIRA et al 

(2017) 

O artigo analisa se é possível aplicar a ISO 31000 como um procedimento sistemático no 

gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos. 

ROSTAMZAD

EH et al. (2018) 

Os autores fazem um estudo sobre avaliação de cadeias de suprimentos sustentáveis, 

utilizando a Lógica Fuzzy.  

LEDWOCH; 

YASARCAN & 

BRINTRUP 

(2018) 

Estudo focado nos impactos das interrupções na “cadeia de suprimentos estendida” (elos 

além dos fornecedores e consumidores diretos de uma companhia) 

Quadro 2: linha evolutiva nas publicações sobre SCRM 

Fonte: o autor 

 

2.6 Análise AHP 

 

O Processo Analítico Hierárquico (AHP - Analytic Hierarchy Process) é uma 

ferramenta de apoio à tomada de decisão que permite a identificação da melhor alternativa em 

um grupo de possibilidades, tendo em vista critérios pré-definidos de seleção (SAATY, 1977).  

O AHP surgiu ao final da década de 1960, desenvolvido por Thomas L. Saaty, com o 

objetivo de auxiliar a tomada de decisão quando não se tem a exata importância dos parâmetros 

a serem utilizados (SAATY, 1977). 

Segundo Saaty (2008), faz- se necessária uma maneira organizada de tomar decisões e 

coletar informações relevantes quando um grupo precisa decidir, considerando os fatores e 

balanceando a compreensão, crenças e valores individuais.  

Para Rafaeli & Muller (2007), o AHP surge como um método estruturado para a análise 

de problemas com muitas variáveis a serem avaliadas simultaneamente em um contexto que 

envolve vários níveis e critérios. E o método permite que se avalie critérios subjetivos de modo 

quantitativo. Os mesmos autores afirmam que é um método bastante discutido e os avanços 

teóricos reforçam sua utilidade. 

Já Costa (2004) afirma que o método AHP é baseado em três princípios básicos, 

advindos do processo analítico do ser humano: 

 

 Construção de hierarquias: o problema é estruturado em níveis hierárquicos, 

com o objetivo de obter-se uma melhor compreensão e avaliação do mesmo. O 

autor afirma que essa etapa é fundamental para o raciocínio humano.  

 

 Definição de prioridades: esse princípio é baseado na capacidade do ser humano 

de perceber o relacionamento entre objetos e situações, comparando pares a 

partir de um determinado foco ou critério (julgamentos paritários).  
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 Consistência lógica: o método permite a avaliação de consistência, que será 

apresentado em detalhes na sequência 

 

Conforme Ishizaka e Labib (2011), o AHP é aceito e aplicado por indústrias em 

problemas de tomada de decisão. Dutra e Fogliatto (2007) corroboram com essa afirmação e 

complementam dizendo que o método pode ser aplicado em áreas como engenharia, educação, 

indústria e setores governamentais. 

A respeito de sua aplicabilidade, Guglielmetti; Marins & Salomon (2003) afirmam que 

há diversos métodos multicritérios de apoio à tomada de decisão, incluindo alguns que possuem 

modelos matemáticos e estatísticos de grande complexidade, que inviabilizam sua ampla 

utilização, sobretudo por profissionais dentro das companhias. 

Guglielmetti; Marins & Salomon (2003) fazem uma comparação de vários métodos 

multicritérios, incluindo o AHP, que foi considerado como o método “mais “amigável”, ou 

seja, tem um entendimento mais fácil do que os outros métodos estudados. Principalmente, no 

que diz respeito à execução e aplicações práticas. Este deve ser um dos motivos pelo qual os 

tomadores de decisão e pesquisadores acabem por preferir o AHP” (GUGLIELMETTI; 

MARINS & SALOMON, 2003, pág. 4) 

Nesse sentido, Steiguer; Duberstein & Lopes (2005) ressaltam alguns dos atributos 

deste método na tomada de decisão, tais como: 

 É um processo estruturado de decisão que pode ser documentado e replicado; 

 Aplicável a situações de decisão envolvendo múltiplos critérios; 

 Também se aplica a situações de decisão envolvendo julgamento subjetivo;  

 Usa dados qualitativos e quantitativos;  

 Há ampla documentação de aplicações de AHP na literatura acadêmica;  

 É adequado para a tomada de decisões em grupo. 

 

Saaty (2008), ressalta algumas ocasiões em que o método foi utilizado, ressaltando sua 

importância e aplicabilidade em diferentes situações. 

 

 A Nuclear Regulatory Commission (NRC) dos EUA utilizou o método AHP 

para escolha de concorrentes para seus projetos de tecnologia da informação na 

alocação de seu portfólio de US $ 100 milhões.  

 

 No estado da Carolina do Norte foi utilizado para desenvolver critérios de 

avaliação e atribuir classificações aos fornecedores, levando à seleção de com 

melhor custo benefício para os tomadores de decisão. 

 

 Em 2001, foi utilizado para determinar o melhor local para realocação da 

população em virtude do terremoto cidade turca devastada Adapazari. 

 

 A British Airways usou em 1998 para escolher o fornecedor do sistema de 

entretenimento para toda a sua frota de aviões. 

 

 Uma empresa usou em 1987 para escolher o melhor tipo de plataforma para 

perfuração de poços de petróleo no Atlântico Norte. Uma plataforma custa cerca 

de 3 bilhões de dólares. 

 

 Em 1999, a Ford Motor Company usou o AHP para estabelecer prioridades para 

critérios que melhorassem a satisfação do cliente.  
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 A Xerox Corporation usou o AHP para alocar perto de um bilhão de dólares 

para seus projetos de pesquisa. 

 

A metodologia utiliza a comparação par a par para medir o grau de importância entre 

critérios ou alternativas. Feito isso, as comparações são convertidas em números para calcular 

os respectivos pesos durante a tomada de decisão, como explicam Bernasconi et al (2010) e 

Dong et al (2008). 

A hierarquização elabora um modelo da realidade e visualiza a interação dos 

componentes do sistema que divididos em níveis, garante confiança e flexibilidade. Assim, os 

níveis deste sistema hierarquizado podem ser facilmente representados na forma de matriz, 

onde linhas e colunas são componentes do sistema. Essa é a chamada de matriz de comparação 

par a par, matriz dominante ou, ainda, matriz de decisão (SAATY, 1977). 

Sobre a matriz de comparação par a par, segundo Dutra & Fogliatto (2007), cada matriz 

traz o resultado das comparações de pares de elementos em um nível da estrutura hierárquica, 

o que caracteriza o problema de análise de decisão, com relação a um elemento em um nível 

hierárquico superior. 

Para Zahedi (1987); Moran et al. (2007); Swait e Adamowics (2001), o método requer 

um menor esforço cognitivo para comparar pares de atributos.  

A aplicação do AHP pode ser dividida em quatro etapas conforme Colin (2007): 

1. Representação da hierarquia: desenvolvimento da hierarquia de decisão vinculada 

aos vários níveis relacionados.  

Costa (2004) afirma que, nessa etapa, dependendo do nível de complexidade da 

decisão a ser tomada, podem ser utilizados mais níveis e camadas, representando os 

critérios e subcritérios (acrescentados quando há dificuldade do avaliador de julgar 

o desempenho baseado somente no critério). E ainda, segundo Corso & Löbler 

(2010), essa etapa é similar à construção de uma árvore de decisão, onde no topo se 

situa o objetivo maior e abaixo localizam-se os critérios associados ao problema.  

 

2. Comparação de pares: análise de preferências com relação a cada elemento de 

decisão de cada nível de hierarquia. 

Corso & Löbler (2010) sugerem que, depois de construída a hierarquia de decisão, 

é feita a comparação par a par. Essa etapa é feita criando uma matriz quadrada de 

decisão. Recomenda-se que essa etapa seja feita com perguntas verbais, onde o 

avaliador julga a importância de um elemento sobre o outro. Esse julgamento é feito 

utilizando-se o método de autovalor, explicado na sequência. 

 

3. Método do autovalor: estima os pesos relativos dos elementos de decisão em cada 

nível de hierarquia e avaliar a consistência da comparação por pares. 

Para Costa (2004), essa etapa é um dos diferenciais do método AHP, pois utiliza 

uma escala específica para julgamento. Isso permite uma padronização desses 

julgamentos, com o objetivo de captar a subjetividade inerente a classificações 

qualitativas. 

 

4. Agregação das prioridades: agregação das prioridades relativas de forma a avaliar 

o resultado obtido em relação ao objetivo. 

 

O método de autovalor é baseado na escala Saaty, apresentada no Quadro 3. Para fazer 

comparações, precisamos de uma escala de números que indique quantas vezes mais 
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importante ou dominante um elemento é sobre outro elemento, no que diz respeito ao critério 

ou propriedade em relação à qual eles são comparados (SAATY, 2008).  

 

1 Igual importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 
Importância pequena de uma 

sobre a outra 

A experiência e o juízo favorecem uma atividade em relação 

à outra 

5 
Importância grande ou 

essencial 

A experiência ou juízo favorece fortemente uma atividade 

em relação à outra 

7 
Importância muito grande ou 

demonstrada 

Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à 

outra. Pode ser demonstrada na prática. 

9 Importância absoluta 
A evidencia favorece uma atividade em relação à outra, com 

o mais alto grau de segurança. 

2, 4, 6, 8 Valores Intermediários 
Quando se procura uma condição de compromisso entre 

duas definições 

Quadro 3: Escala Fundamental de Saaty 

Fonte: Saaty (1980) 

 

 Uma outra etapa fundamental para a análise AHP é o teste de consistência das 

prioridades relativas. Segundo Prado & Souza (2014), esse é o indicador de coerência nos 

julgamentos. Seu resultado indica o cuidado com que foram dadas as respostas à matriz de 

comparação. 

Shimizu (2006) apresenta o passo a passo para este teste: 

1) Obter o vetor dos pesos 

2) Obter o vetor de consistência 

3) Obter o valor λmax e o índice de consistência CI 

4) Determinar a taxa de consistência CR 

Para serem considerados consistentes, a taxa de consistência não deve ser superior a 

0,10 (o que significa um máximo de 10% de inconsistência nas prioridades relativas. 

Prado & Souza (2014) exemplificam a importância do teste de consistência: se um 

critério A é prioritário a B e esse critério B é preferível a C, espera-se que o critério A também 

seja preferível a C. E é essa consistência que se busca nas prioridades relativas encontradas a 

partir das matrizes paritárias na análise AHP. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste Capítulo será apresentado o objeto de estudo e os métodos utilizados para atingir 

ao objetivo geral e aos objetivos específicos da pesquisa. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 Considerando sua abordagem, a pesquisa pode ser considerada qualitativa. Segundo 

Miguel (2010), em uma pesquisa qualitativa tem-se como preocupação a coleta de informações 

sobre a perspectiva dos indivíduos, a interpretação do ambiente, que pode ser concretizada com 

visitas à organização, observações e coleta de evidências. Ainda segundo o mesmo autor, a 

pesquisa qualitativa busca o entendimento do fenômeno e não sua frequência.  

Complementando, Gerhardt & Silveira (2009) afirmam que uma das características da 

pesquisa qualitativa é o objetivo de compreender, descrever e explicar e o respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus 

dados empíricos. 

 Quanto à sua natureza, classifica-se como uma pesquisa aplicada que, segundo Gerhardt 

& Silveira (2009) busca “gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos” (pág. 35).  

 Considerando seus objetivos, a pesquisa pode ser considerada como explicativa, pois 

mais do que gerar conhecimento para familiarizar uma população e mais do que descrever um 

fenômeno, a pesquisa buscou identificar fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência de um fenômeno. 

Com relação aos seus procedimentos, classifica-se como uma pesquisa ação pelo caráter 

de investigação onde o pesquisador concebe e realiza a pesquisa em estreita associação com 

uma resolução de problema coletivo, de maneira participativa. 

A estruturação completa da pesquisa será apresentada no tópico 3.3. 

 

3.2 Companhia estudada 

 

 Foi escolhida uma companhia do ramo automobilístico, situada no estado do Rio de 

Janeiro e que pertence a um cluster automobilístico no sul do estado. 

 A companhia é uma multinacional, existente desde 1933 e atualmente possui um mix 

de 60 produtos, oferecidos em 180 países ao redor do mundo, com vendas médias de 500.000 

veículos mensais (dados globais de 2017, considerando as empresas do grupo). 

No Brasil está presente desde 2012 e produz em sua planta uma média de 10.000 

veículos mensais e está se consolidando como um polo de exportação na América do Sul, 

exportando atualmente para 9 países. 

Para a pesquisa, foi escolhido um departamento da planta brasileira para aplicar a 

metodologia e o processo de gerenciamento de risco, de maneira a ter uma visão aprofundada 
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do setor. O departamento escolhido foi o de Alliance Customs & Trade (ACT), responsável 

pelas operações de importação de insumos produtivas e pela exportação de produto acabado. 

O setor é tido como fundamental para a estratégia da empresa, que voltou suas 

operações para o aumento das exportações após a crise no setor automobilístico nacional a 

partir de 2015 e, por benefícios fiscais concedidos pelo governo brasileiro, tal como o 

Drawback e o Regional Value Content (RVC). 

O Drawback é um regime aduaneiro especial e consiste na suspensão ou eliminação de 

tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. Esse 

benefício representou 29% de todo o benefício fiscal concedido pelo governo nos últimos 4 

anos. Já o RVC é um processo oriundo de um Acordo de Complementação Econômica (ACE), 

cujo objetivo é reduzir barreiras tarifárias nos fluxos de mercadorias e serviços de seus 

signatários. 

Para garantir os benefícios do ACE, os países precisam comprovar um mínimo de índice 

de conteúdo local nos produtos e serviços que pretendem exportar. A comprovação se dá 

mediante um documento chamado Certificado de Origem. O departamento de ACT é 

responsável por esse benefício e a comprovação desse índice mínimo de conteúdo local permite 

que os carros sejam exportados com isenção de impostos. 

Dada a importância do setor e a participação do mesmo dentro do gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, o departamento de ACT foi escolhido como amostra dentro da 

companhia para o estudo. 

 

3.3 Estruturação do Método de Pesquisa 

 

O desenvolvimento da pesquisa foi estruturado, conforme apresentado na Figura 6. A 

mesma está alinhada aos objetivos específicos e possui 5 etapas, conforme descrito. Cada ponto 

da metodologia será abordado nas seções 3.3 a 3.5. 

 

Figura 6: processo metodológico 

Fonte: o autor 

 

3.4 Revisão Sistemática da Literatura 

 

Para atingir ao objetivo específico 1 da pesquisa de realizar uma revisão sistemática da 

literatura, a fim de explicitar o tema e embasar as discussões, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica quanto aos seus procedimentos. Para tanto foi feita uma busca na base de dados 

Web of ScienceTM em março de 2018, filtrando-se no campo tópico pelo termo “supply chain 

risk management”.  

Revisão 
sistemática 

da Literatura

Desenvolvimento  
de Questionário 
para Pesquisa

Análise 
AHP

Aplicação de 
processo de 

Gerenciamento 
de Risco

Observação e 
Análise de 
Resultados



40 

 

A escolha pela base de dados Web of Science se justifica pela sua abrangência de 

trabalhos e reconhecimento no meio acadêmico. Segundo Vieira & Gomes (2009) até 2004 a 

Web of Science (WoS) era a única base de dados de publicação e citações que abrangia todas 

as áreas da ciência, tornando-se uma ferramenta indispensável na análise bibliométrica. Em 

seguida, a Elsevier introduziu sua própria base de dados, a Scopus. Assim, uma série de autores 

buscaram comparar as duas bases de dados. Os autores realizaram então um aprofundamento 

analisando a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, duas universidades que 

cobrem todas as áreas acadêmicas tradicionais, representando bem a universidade europeia 

típica. Os resultados deste novo estudo mostraram um maior equilíbrio entre as bases conforme 

descrito a seguir: 

 Na universidade de Coimbra, dos 1155 artigos pesquisados, 16% constavam apenas 

na base WoS e 18% apenas na base Scopus, e ainda que 66% foram identificados pelas 

2 bases. Já na Universidade de Lisboa, dos 1219 artigos pesquisados, 16% constavam 

apenas na base Wos e 17% apenas na base Scopus, sendo que 67% foram identificados 

pelas 2 bases. 

Na base escolhida, ao filtrar-se pelo campo “tópico”, a busca é realizada por 

documentos que contenham o termo em questão em seu título, resumo ou palavra-chave. 

Ainda, filtrou-se por tipo de documento “artigo” e idioma inglês. O resultado foi a soma 

de 218 artigos que foram tabulados em uma planilha e organizados pelos assuntos: 

 Risco 

 Gerenciamento de Risco 

 Cadeia de Suprimentos 

 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

 Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos 

Esses foram os grupos de assuntos identificados na maioria dos artigos e utilizados 

como base para a construção da revisão bibliográfica em formato de pirâmide invertida. 

Partindo dos conceitos de risco até chegar ao Gerenciamento de Risco da Cadeia de 

Suprimentos. O objetivo foi demonstrar as especificidades de cada um desses assuntos e 

explicitar o Gerenciamento de Risco da Cadeia como um assunto cujo escopo é diferente dos 

anteriores. A Figura 7 representa a construção da revisão bibliográfica. 

 

Figura 7: Construção Referencial Teórico 

Fonte: o autor 
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Foram filtrados os artigos cuja classificação na Web of Science tratavam de 

administração, engenharia de produção e economia. E, para a construção da revisão de maneira 

coesa e funcional para pesquisadores e profissionais, chegou-se aos artigos aqui referenciados. 

 Metodologia para construção de modelos 

Durante a tabulação dos dados, foram sinalizados todos os artigos que traziam em seu 

conteúdo algum modelo para o processo de Supply Chain Risk Management. Os mesmos foram 

organizados e abordados na seção 2.5.1 desse trabalho. O objetivo foi descobrir se existe um 

processo comum, reconhecido de maneira geral na bibliografia do assunto ou se havia aí uma 

lacuna a ser preenchida. 

 Evolução em pesquisas 

Por fim, a tabulação foi organizada por data de publicação do artigo, para que ficasse 

evidente a evolução no assunto conforme abordado na seção 2.5.2. 

 

3.5 Desenvolvimento de Questionário para Pesquisa 

 

A pesquisa tem como objetivo específico 2: analisar a aplicabilidade das ferramentas 

propostas pelo ISO 31010 para o gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos na indústria 

automobilística alvo do estudo. Para tanto foi desenvolvido um questionário que foi o input 

para a análise AHP realizada posteriormente. 

A base para o desenvolvimento do questionário da pesquisa foi a ISO 31010: Risk 

Management – Risk Assessment Techniques. Essa ISO surgiu como complementação à ISO 

31000, de Gestão de Risco. 

 O objetivo da mesma é “prover um guia na seleção e aplicação de técnicas sistemáticas 

no gerenciamento de risco”. E uma de suas contribuições é fornecer um quadro compilado de 

técnicas e sua aplicabilidade para as etapas de Identificação de Riscos, Análise e Avaliação. 

 Com base nessa compilação, o questionário para a entrevista foi questionário foi 

desenvolvido de forma que seus resultados pudessem ser hierarquizados pelo AHP. Para cada 

ferramenta considerada na norma, a ISO 31010 classifica como “Strongly Applicable” (SA); 

“Not Applicable” (NA) e “Applicable” (A). 

 O Quadro 4 apresenta todas as ferramentas de risco consideradas na ISO 31010 e 

classificação de aplicabilidade para as etapas de Identificação, Análise e Avaliação. 

 

Tools 

Risk Assessment Process 

Risk 

Identification 

Risk Analysis Risk 

Evaluation Consequence Probability 

Brainstorming SA NA NA NA 

Structured or Semi structured Interview SA NA NA NA 

Delphi SA NA NA NA 

Check Lists SA NA NA NA 
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Primary Hazard Analysis SA NA NA NA 

HAZOP SA SA A A 

HACCP ( Hazard Analysis and Critical 

Control Points) SA SA NA SA 

Environmental Risk Assessment SA SA SA SA 

SWIFT (Structure and What If) SA SA SA SA 

Scenario Analysis SA SA A A 

Business Impact Analysis A SA A A 

Root Cause Analysis NA SA SA SA 

Failure Mode Effect Analysis SA SA SA SA 

Fault Tree Analysis (FTA) A NA SA A 

Event Tree Analysis A SA A NA 

Cause and Consequence Analysis A SA SA A 

Cause and Effect Analysis SA SA NA NA 

Layer Protect Analysis A SA A NA 

Decision Tree NA SA SA A 

Human Reliability Analysis SA SA SA A 

Bow tie Analysis NA A SA A 

Reliability Centred Maintenance SA SA SA SA 

Sneak Circuit Analysis A NA NA NA 

Markov Analysis A SA NA NA 

Monte Carlo Simulation NA NA NA SA 

Bayesian Statistics and Bayesian Nets NA SA NA SA 

FN Curve A SA SA SA 

Risk Indices A SA SA SA 

Consequence/probability matrix SA SA SA A 

Cost Benefit Analysis A SA A A 

Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) A SA A A 

Quadro 4: Ferramentas de Risco contempladas na ISO 31010 
Fonte: ISO 31010 (2009) 

 

O questionário da pesquisa considerou todas essas ferramentas de risco listadas na ISO 

31010 e foi solicitado aos participantes que assinalassem as ferramentas de risco que eles 

conheciam ou já haviam aplicado anteriormente. Bem como informações iniciais dos 

respondentes, tais como tempo de experiência profissional, tempo de empresa, escolaridade, 

etc. 

 

3.6 Análise AHP 

 

Com o objetivo de selecionar as ferramentas de gerenciamento de riscos da ISO 31010 

mais apropriadas para o gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos na indústria 

automobilística alvo do presente estudo, foi escolhido o método Analytic Hierarchy Process 

(AHP). 
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Foram realizadas quatro análises AHP, sendo uma para cada etapa do gerenciamento 

de risco. O objetivo era ter ao, final das análises, as ferramentas mais adequadas para a 

identificação de risco, para análise da consequência, análise da probabilidade e para a 

avaliação. A Figura 8 ilustra o processo e o objetivo a ser alcançado com a análise AHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Construção da Análise AHP da pesquisa 

Fonte: o autor 

A análise AHP foi realizada considerando os passos descritos por Colin (2007), 

conforme abordado na seção 2.6. 

1) Representação da hierarquia: desenvolvimento da hierarquia de decisão vinculada 

aos vários níveis relacionados. 

Os níveis relacionados foram determinados a partir dos tópicos apresentados no Quadro 

3. A ISO 31010 apresenta 31 ferramentas de gerenciamento de risco e, para cada etapa 

(identificação, análise e avaliação) classifica como Não aplicável, Aplicável ou Fortemente 

Aplicável. Nesse sentido, foi solicitado aos respondentes que assinalassem quais ferramentas 

eles conheciam ou já haviam aplicado em algum momento de sua trajetória profissional. 

A seleção dos níveis foi realizada filtrando-se apenas as ferramentas que cada 

respondente havia assinalado e, para cada uma das 4 etapas, foram selecionadas somente as 

ferramentas fortemente aplicáveis. 

Identificação

Ferramenta X

Ferramenta Y

Ferramenta Z

Análise de 
Consequência

Ferramenta X

Ferramenta Y

Ferramenta Z

Análise de 
Probabilidade

Ferramenta X

Ferramenta Y

Ferramenta Z

Avaliação

Ferramenta X

Ferramenta Y

Ferramenta Z

Ferramenta 

determinada 

para 

Identificação 

Ferramenta 

determinada 

para Análise 

Consequência 

Ferramenta 

determinada 

para Análise 

Probabilidade 

Ferramenta 

determinada 

para 

Avaliação 

Realização de Análise AHP 

Processo de Gerenciamento de Risco a ser aplicado na companhia 
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A Figura 9 representa um exemplo do processo de filtro das ferramentas que o 

respondente conhecia e que eram classificadas como fortemente aplicável pela ISO 31010. Em 

termos de Análise AHP, conforme a metodologia estabelecida, a seleção de níveis na análise 

de Identificação foi feita considerando somente as ferramentas do exemplo (para o respondente 

em questão). 

 

 
Figura 9: Exemplo de seleção de níveis para representação da hierarquia 

Fonte: o autor 

 

2) Comparação de pares: análise de preferências com relação a cada elemento de 

decisão de cada nível de hierarquia. 

Essa etapa foi realizada por meio de entrevistas pessoais com 7 entrevistados 

escolhidos. Essa seleção foi feita considerando se eram pessoas chave no processo determinado 

para a pesquisa e por estarem aptos a participarem da aplicação posteriormente. As entrevistas 

tiveram duração média de 1:15 e foram gravadas. 

 

3) Método do autovalor: estimar os pesos relativos dos elementos de decisão em cada 

nível de hierarquia e avaliar a consistência da comparação por pares. 

Para essa etapa foi utilizada a escala Saaty (conforme apresentada no Quadro 3) para 

atribuição de pesos na análise de pares. Nesse momento o respondente foi instruído sobre a 

escala e solicitado a atribuir um peso para cada par de comparação. 

 

4) Agregação das prioridades: agregação das prioridades relativas de forma a avaliar 

o resultado obtido em relação ao objetivo. 

Nessa etapa, é feita a normalização das matrizes e determinada a prioridade relativa dos 

vetores. A partir da matriz de comparação paritária, normaliza-se as matrizes, somando os 

Assinale as que 

você conhece/ 

aplica

Brainstorming

Brainstorming é o nome dado à uma técnica grupal – ou individual – na qual são realizados exercícios 

mentais com a finalidade de resolver problemas específicos. Popularizado pelo publicitário e escritor 

Alex Faickney Osborn, o termo no Brasil também é conhecido como ‘Tempestade de ideias’. 

x AS

Entrevista 

Estruturada

As entrevistas estruturadas são elaboradas mediante questionário totalmente estruturado, ou seja, é 

aquela onde as perguntas são previamente formuladas e temse o cuidado de não fugir a elas. O 

principal motivo deste zelo é a possibilidade de comparação com o mesmo conjunto de perguntas e 

que as diferenças devem refletir diferenças entre os respondentes e não diferença nas perguntas

x AS

Método Delphi

Método Delphi consiste na seleção de um grupo de experts aos quais se questionam sua opinião sobre 

questões e acontecimentos do futuro. As estimativas dos experts se realizam em sucessivas rodas, 

anônimas, com o objetivo de chegar a um consenso, com o máximo de autonomia por parte dos 

participantes.

x AS

Check Lists
instrumento de controle, composto por um conjunto de condutas, nomes, itens ou tarefas que devem 

ser lembradas e/ou seguidas e tem como objetivo conduzir a uma observação sistemática
x AS

Environmental Risk 

Assessment

Avaliação de ambiente por meio de observação, análise factual, análise quantitativa e/ou qualitativa 

dos riscos ambientais
x AS

Scenario Analysis

A análise de cenários é uma forma de estruturar o pensamento sobre o futuro, identificar problemas 

potenciais e também aumentar a preparação para lidar com eles. Os resultados são visíveis dado os 

diferentes cenários previstos, assim como os caminhos que os levam da situação atual, dando uma 

organização mais abrangente para refinar e ajustar os planos de acordo

x AS

Failure Mode Effect 

Analysis

Abordagem estruturada para identificar falhas em produtos/processos; estimar riscos associados a 

causas específicas; priorizar as ações que devem ser tomadas para reduzir riscos. Podem ser utilizados 

brainstormings; check lists para identificar em cada input do processo os seus riscos

x AS

Cause and Effect 

Analysis

A Análise de Causas e Efeitos foi elaborada pelo professor Kaoru Ishikawa, pioneiro da gestão da 

qualidade, na década de 1960. A técnica foi então publicada em seu livro de 1990, "Introdução ao 

Controle de Qualidade".

x AS

Técnicas de Gerenciamento de Risco segundo a ISO 31010

Identificação
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valores de sua coluna e gerando-se uma nova matriz, cujos valores são seus elementos, 

divididos pelo total da soma das colunas. 

A Figura 10 apresenta um exemplo do processo de agregação de prioridades. 

 

 

         

 Comparação Paritária    

  Ferramenta 1 Ferramenta 2 Ferramenta 3    

 Ferramenta 1 1      1/2 3      
  

 Ferramenta 2 2     1     4      
  

 Ferramenta 3  1/3  1/4 1      
  

  
    

  

 SOMA DAS COLUNAS 3,33 1,75 8,00    

        

 Matriz Normalizada  Prioridade 

Relativa 

 

  Ferramenta 1 Ferramenta 2 Ferramenta 3   

 Ferramenta 1  2/7  2/7  3/8   1/3  

 Ferramenta 2  3/5  4/7  1/2   5/9  

 Ferramenta 3 0      1/7  1/8   1/8  

        
 

 

 

Figura 10: Exemplo de processo de agregação de prioridades 

Fonte: o autor 

 

3.6.1 Teste de Consistência 

O teste de consistência foi realizado em todas as 28 matrizes paritárias resultantes da 

pesquisa. Para a realização do teste de Consistência, foi utilizado o passo a passo apresentado 

por Shimizu (2006), conforme abordado na seção 2.6. 

I) Obter o vetor dos pesos 

Para a obtenção dos vetores dos pesos, os elementos da matriz paritária são 

multiplicados pelas suas prioridades relativas. A saber, os elementos da primeira coluna são 

multiplicados pela prioridade relativa da primeira linha; a segunda coluna pela prioridade 

relativa da segunda linha, etc. A Figura 11 representa esse processo. A soma de cada linha 

representa os elementos do vetor peso. 

 

Elemento dividido pela 

soma das colunas 
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Figura 11: Exemplo de processo de obtenção do vetor peso 

Fonte: o autor 

 

II) Obter o vetor de consistência 

Já o vetor de consistência é obtido dividindo-se cada peso pela sua respectiva prioridade 

relativa, conforme exemplificado na Figura 12. 

Obtenção do Vetor Peso 

(0,99      1,72      0,38) 

Prioridade relativa 

(0,33      0,56      0,13) 

Vetor consistência 

(2,96      3,10      3) 

Figura 12: Exemplo de obtenção de vetor consistência 

Fonte: o autor 

 

III) Obter o valor λmax e o índice de consistência CI 

O valor λmax é obtido pela média aritmética dos elementos do Vetor Consistência. Já 

o índice de consistência é calculado pela fórmula: 

 

CI =
𝜆 max − 𝑛

𝑛 − 1
 

Onde n é o número de elementos da matriz paritária. 

 

IV) Determinar a taxa de consistência CR 

A taxa de consistência depende do número de elementos da matriz paritária. O Quadro 

5 apresenta os valores ACI para matrizes com até 10 elementos, segundo Saaty (1980). 

Valores ACI 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Quadro 5: Valores ACI 

Fonte: Saaty (1980) 

 

Ferramenta 1 Ferramenta 2 Ferramenta 3

Ferramenta 1 1 1/2 3 0,33               

Ferramenta 2 2 1 4 0,56               

Ferramenta 3 1/3 1/4 1 0,13               

Ferramenta 1 Ferramenta 2 Ferramenta 3

Ferramenta 1 1/3 2/7 3/8 0,99               

Ferramenta 2 2/3 5/9 1/2 1,72               

Ferramenta 3 1/9 1/7 1/8 0,38               

Comparação Paritária Prioridade 

Relativa

Obtenção do Vetor Peso

Soma

Obtenção do Vetor Peso

(0,99      1,72      0,38)



47 

 

Por fim, a CR é calculada pela fórmula: 

CR =
𝐶𝐼

𝐴𝐶𝐼
 

3.6.2 Agregação de Prioridades Individuais 

 Para fins dessa pesquisa, por ter a especificidade de vários respondentes, foi preciso 

acrescentar mais uma etapa à análise AHP: a Agregação de Prioridades Individuais. Esse 

procedimento foi recomendado por Aczel e Saaty (1983) para obtenção de um vetor de 

prioridades que represente os julgamentos de todos os usuários pertencentes ao grupo de 

avaliadores. 

 Ainda segundo Aczel e Saaty (1983) ressaltam, essa forma de avaliação é a mais 

apropriada para sintetizar as prioridades relativas dos diversos entrevistados quando todos 

possuem a mesma importância dentro do grupo. 

Com efeito, todos os 7 entrevistados foram considerados igualmente relevantes para os 

resultados e por isso a agregação de prioridades individuais foi utilizada para a matriz 

hierárquica geral. 

Segundo Forman & Peniwati (1998), quando as decisões precisam ser tomadas em 

grupo a agregação dos resultados pode ser mediante duas abordagens:  Aggregation of 

Individual Judgments (AIJ)  e   Aggregation of Individual Priorities (AIP). 

Sobre a Agregação de Prioridades Individuais, os autores afirmam que pode ser 

utilizada uma média geométrica ou aritmética por não violarem a preferência existente entre 

os indivíduos. Porém afirmam que a média geométrica é mais coerente, opinião corroborada 

por Saaty (2001) que ressalta que a média geométrica deve ser usada para combinar vetores de 

prioridade. 

 

3.7 Aplicação de processo de Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos 

O último objetivo específico da pesquisa é aplicar e avaliar o procedimento 

desenvolvido para o gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos na indústria automotiva 

alvo desse estudo, para tanto o método escolhido foi a pesquisa-ação. 

Segundo Gerhardt & Silveira (2009) esse tipo de pesquisa é realizado em estreita 

associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Esse conceito é corroborado por Augusto & Miguel (2007) que contribui apresentando 

as 10 características da pesquisa-ação: 

I) O pesquisador toma ação (não é mero observador);  

II) Envolve dois objetivos: solucionar um problema e contribuir para a ciência;  

III) É interativa (cooperação e interatividade entre os envolvidos);  

IV) Objetiva desenvolver um entendimento holístico;  

V) É fundamentalmente relacionada à mudança;  

VI) Requer um entendimento da estrutura étnica (valores e normas);  

VII) Pode incluir todos os tipos de métodos de coleta de dados (técnicas quantitativas 

e qualitativas);  
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VIII) Requer um vasto pré-entendimento (do ambiente organizacional, condições, 

estrutura e dinâmica das operações);  

IX) Deve ser conduzida em tempo real (um estudo de caso “vivo”);  

X) Requer critérios próprios de qualidade para sua avaliação. 

 

Quanto ao seu histórico, Tripp (2005) afirma que é incerta a autoria do conceito, mas 

que frequentemente é atribuído a Lewin, em trabalho de 1946. Entretanto pode ser encontrado 

anteriormente na Alemanha, um trabalho realizado em Viena, em 1913. Outra teoria é de que 

a pesquisa-ação foi utilizada pela primeira vez por John Collier para melhorar as relações inter-

raciais, em nível comunitário, quando era comissário para Assuntos Indianos, antes e durante 

a Segunda Guerra Mundial.  

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação pode ser entendida como um ciclo no qual se 

aprimora a prática oscilando entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Planeja-

se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, 

aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 

investigação. 

O mesmo autor afirma que a aplicação da melhoria e sua observação posterior para 

monitoramento é imprescindível e que isso leva não só à compreensão da própria prática, mas 

também à compreensão mais profunda de aspectos da situação, das pessoas e das próprias 

práticas que não se havia pensado em mudar.  

Dessa forma, a Figura 13 apresenta o ciclo sugerido por Tripp (2005) para a pesquisa-

ação. O mesmo se relaciona com o estudo da realizado da seguinte forma: 

1 – Para o planejamento: após revisão sistemática da literatura e desenvolvimento do 

questionário, bem como sua aplicação, foi realizada a análise AHP para planejar e estruturar o 

processo de gerenciamento de risco a ser utilizado. 

2 – Ação: o processo de gerenciamento foi implementado, com participação direta do 

pesquisador e dos profissionais chave do departamento 

3 – Monitoração e Descrição: como será explicado no tópico 3.5 houve observação 

direta e análise dos resultados, bem como sua descrição será apresentada no tópico 4 

(Apresentação e Discussão dos Resultados) 

4 – A avaliação foi feita considerando-se a observação e análise, com feedback dos 

gestores e profissionais participantes ao final. 
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Figura 13: Ciclo da pesquisa-ação 

Fonte: Tripp (2005) 

 

 

3.8 Observação e Análise de Resultados 

3.9  

 A observação e análise dos resultados também se deu por meio de uma pesquisa ação 

(conforme requisitos explicitados no tópico 3.4) com participação no processo de aplicação do 

processo, com observação direta e tabulação dos dados, bem como transcrição de eventos e 

entrevistas no decorrer da aplicação do processo de Gerenciamento de Risco da Cadeia de 

Suprimentos. 

 Essa etapa também está alinhada ao objetivo específico 4 da pesquisa, de avaliar o 

procedimento desenvolvido. 

 A observação se deu por 45 dias onde foram realizadas reuniões para planejamento e a 

efetiva aplicação das ferramentas determinadas após a análise AHP. Os 7 entrevistados 

participaram das reuniões e do processo de implementação. 

 Para a etapa de avaliação, conforme sugerido por Tripp (2005), após o período de 

observação e análise dos resultados, foi enviado um questionário por email com as percepções 

dos participantes quanto aos resultados obtidos. 

 O mesmo questionário é apresentado na Figura 14. 

 

1- Planejar 
uma melhora 

da prática

2- Agir para 
implantar a 

melhora 
planejada

3- Monitorar 
e Descrever 
os efeitos da 

ação 

4- Avaliar os 
resultados da 

ação
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Figura 14: Questionário de Feedback 

Fonte: o autor 

  

1) Você considera válido o novo 

processo de gerenciamento de risco 

da cadeia de suprimentos aplicado?

2) Os resultados obtidos para as 

etapas do processo foram 

consistentes?

3) Houve uma mudança efetiva de 

como era operacionalizado 

anteriormente e agora?

4) Você considera que o processo é 

aderente à realidade do 

departamento?

Concordo Totalmente

Concordo Totalmente

Concordo Totalmente

Concordo Totalmente

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo Parcialmente

Concordo Parcialmente

Concordo Parcialmente

Concordo Parcialmente

Discordo Parcialmente

Discordo Parcialmente

Discordo Parcialmente

Discordo Parcialmente

Discordo

Discordo

Discordo

Discordo

Discordo Totalmente

Discordo Totalmente

Discordo Totalmente

Discordo Totalmente
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesse tópico será apresentado o perfil dos entrevistados; a Análise AHP realizada e da 

aplicação do processo de Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos 

 

4.1 Perfil dos entrevistados 

 

 Para a pesquisa foram entrevistados sete funcionários da companhia que tem ligação 

direta com o processo de ACT. 

 100% dos entrevistados possuem graduação e pós-graduação 

 29% possuem mestrado 

 Todos possuem, no mínimo 5 anos de experiência profissional 

 Todos possuem, no mínimo 2 anos de empresa 

O Quadro 6 apresenta o nível hierárquico dos entrevistados. Todos foram escolhidos 

avaliando-se seu nível de conhecimento e interação com os processos de importação de peça e 

exportação de produto acabado. O objetivo era garantir que as pessoas chave do processo 

seriam entrevistadas, dado o objetivo de operacionalizar o gerenciamento de risco no 

departamento. 

E1 Gerente Senior ACT 

E2 Brazil Plant Controller 

E3 Cost Control Coordenador 

E4 ACT Coordenador 

E5 Analista Controladoria 

E6 Analista Importação 

E7 Analista Exportação 

Quadro 6: Hierarquia dos entrevistados 

Fonte: o autor 

 

4.2 Análise AHP 

 

4.2.1 Matrizes paritárias 

Esse tópico apresenta as matrizes paritárias dos respondentes para as etapas: 

Identificação; Análise Consequência; Análise Probabilidade e Avaliação, conforme a ISO 

31010. 

4.3.1.1 Identificação 

A matriz paritária do Entrevistado 1 é apresentada no Quadro 7, contendo 9 ferramentas 

assinaladas pelo mesmo como conhecida/aplicada. 
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Quadro 7: Matriz Paritária Identificação E1 

Fonte: o autor 

 

No Quadro 8, é apresentada a matriz paritária do Entrevistado 2, contendo 8 ferramentas 

assinaladas pelo mesmo como conhecida/aplicada. Sete ferramentas são comuns com as 

assinaladas pelo Entrevistado 1. 

 

Quadro 8: Matriz Paritária Identificação E2 

Fonte: o autor 

 

Já o Quadro 9 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 3, é a matriz de 

Identificação com o menor número de ferramentas: 5. 

E1 Brainstorming
Entrevista 

Estruturada

Método 

Delphi
Check Lists

Primary 

Hazard 

Analysis

HAZOP

Environmental 

Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Brainstorming 1 3     1/7  1/3 3    3     1/3  1/5  1/7

Entrevista 

Estruturada
 1/3 1  1/9  1/5  1/3  1/3  1/5  1/7  1/9

Método Delphi 7    9    1 5    9    9    5    3    1    

Check Lists 3    5     1/5 1 5    5    3     1/3  1/5

Primary Hazard 

Analysis
 1/3 3     1/9  1/5 1 1     1/5  1/7  1/9

HAZOP  1/3 3     1/9  1/5 1    1  1/5  1/7  1/9

Environmental Risk 

Assessment
3    5     1/5  1/3 5    5    1 1     1/7

Scenario Analysis 5    7     1/3 3    7    7    1    1  1/3

Failure Mode 

Effect Analysis
7    9    1    5    9    9    7    3    1

Total 27,00            45,00        3,21          15,27        40,33        40,33        17,93              8,96          3,15          

E2 Brainstorming
Entrevista 

Estruturada

Método 

Delphi
Check Lists

Environment

al Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Failure Mode 

Effect Analysis

Cause and 

Effect 

Analysis

Brainstorming 1 7     1/7  1/7 3     1/5  1/5 5    

Entrevista 

Estruturada
 1/7 1  1/9  1/9  1/3  1/7  1/7 3    

Método Delphi 7    9    1 3    7    1    1    9    

Check Lists 7    9     1/3 1 7    1    1    9    

Environmental Risk 

Assessment
 1/3 3     1/7  1/7 1  1/7  1/7 3    

Scenario Analysis 5    7    1    1    7    1 1    9    

Failure Mode 

Effect Analysis
5    7    1    1    7    1    1 7    

Cause and Effect 

Analysis
 1/5  1/3  1/9  1/9  1/3  1/9  1/7 1

Total 25,68            43,33        3,84          6,51          32,67        4,60          4,63                46,00        
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Quadro 9: Matriz Paritária Identificação E3 

Fonte: o autor 

 

Conforme apresenta o Quadro 10, a matriz de Identificação do Entrevistado 4 e conta 

com 8 ferramentas. 

 

Quadro 10: Matriz Paritária Identificação E4 

Fonte: o autor 

 

O Quadro 11 é a matriz paritária do Entrevistado 5, conta com 9 ferramentas e possui 

as mesmas ferramentas que o Entrevistado 6, excetuando-se a ferramenta SWIFT. 

E3 Brainstorming
Entrevista 

Estruturada
Check Lists

Environment

al Risk 

Assessment

Cause and 

Effect 

Analysis

Brainstorming 1 5    5     1/5 5    

Entrevista 

Estruturada
 1/5 1 1     1/9 1    

Check Lists  1/5 1    1  1/7 3    

Environmental Risk 

Assessment
5    9    7    1 5    

Cause and Effect 

Analysis
 1/5 1     1/3  1/5 1

Total 6,60              17,00        14,33        1,65          15,00        

E4 Brainstorming
Entrevista 

Estruturada
Check Lists

Environment

al Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Effect Analysis

Consequence

/probability 

matrix

Brainstorming 1 3    3     1/5 3     1/7 5    5    

Entrevista 

Estruturada
 1/3 1 1     1/3 1     1/9 3    3    

Check Lists  1/3 1    1  1/3  1/3  1/9 3    3    

Environmental Risk 

Assessment
5    3    3    1 7     1/3 9    9    

Scenario Analysis  1/3 1    3     1/7 1  1/3 7    7    

Failure Mode 

Effect Analysis
7    9    9    3    3    1 9    9    

Cause and Effect 

Analysis
 1/5  1/3  1/3  1/9  1/7  1/9 1 1    

Consequence/ 

probability matrix
 1/5  1/3  1/3  1/9  1/7  1/9 1    1

Total 14,40            18,67        20,67        5,23          15,62        2,25          38,00              38,00          
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Quadro 11: Matriz Paritária Identificação E5 

Fonte: o autor 

 

O Quadro 12 apresenta matriz paritária do Entrevistado 6, é a que possui o maior 

número de ferramentas: 10. Também é a única a conter a ferramenta SWIFT. 

 

Quadro 12: Matriz Paritária Identificação E6 

Fonte: o autor 

 

Conforme apresenta o Quadro 13, a matriz paritária do Entrevistado 7 possui 8 

ferramentas. 

 

E5 Brainstorming
Entrevista 

Estruturada

Método 

Delphi
Check Lists

Primary 

Hazard 

Analysis

HAZOP

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure Mode 

Effect 

Analysis

Cause and 

Effect 

Analysis

Brainstorming 1 3     1/5 3    3    3     1/3  1/7 5    

Entrevista 

Estruturada
 1/3 1  1/7  1/3  1/3  1/3  1/5  1/9 3    

Método Delphi 5    7    1 7    7    7    3     1/3 9    

Check Lists  1/3 3     1/7 1  1/3  1/3  1/5  1/9 3    

Primary Hazard 

Analysis
 1/3 3     1/7 3    1 1     1/3  1/7 3    

HAZOP  1/3 3     1/7 3    1    1  1/3  1/7 3    

Environmental Risk 

Assessment
3    5     1/3 5    3    3    1  1/5 5    

Failure Mode 

Effect Analysis
7    9    3    9    7    7    5    1 7    

Cause and Effect 

Analysis
 1/5  1/3  1/9  1/3  1/3  1/3  1/5  1/7 1

Total 17,53            34,33        5,22          31,67        23,00        23,00        10,60              2,33            39,00        

E6 Brainstorming
Entrevista 

Estruturada

Método 

Delphi
Check Lists

Primary 

Hazard 

Analysis

HAZOP

Environmental 

Risk 

Assessment

SWIFT 

(Structure 

and What If)

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause 

and Effect 

Analysis

Brainstorming 1  1/3  1/5  1/5  1/5  1/7  1/5  1/5  1/7  1/5

Entrevista 

Estruturada
3    1  1/3  1/3  1/3  1/5  1/3  1/3  1/5  1/3

Método Delphi 5    3    1 1    1     1/3 1    1     1/3 1    

Check Lists 5    3    1    1 1     1/3 1    1     1/3 1    

Primary Hazard 

Analysis
5    3    1    1    1  1/3 1    1     1/3 1    

HAZOP 7    5    3    3    3    1 3    3    1    3    

Environmental Risk 

Assessment
5    3    1    1    1     1/3 1 5     1/5 7    

SWIFT (Structure 

and What If)
5    3    1    1    1     1/3  1/5 1  1/5 3    

Failure Mode 

Effect Analysis
7    5    3    3    3    5    5    5    1 7    

Cause and Effect 

Analysis
5    3    1    1    1     1/3  1/7  1/3  1/7 1

Total 48,00            29,33        12,53        12,53        12,53        8,34          12,88              17,87          3,89          24,53     
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Quadro 13: Matriz Paritária Identificação E7 

Fonte: o autor 

 

4.3.1.2 Análise Consequência 

Os Quadros de 14 a 20 apresentam as matrizes paritárias para a etapa de Análise das 

Consequências dos riscos, que corresponde ao nível de severidade das consequências, caso 

venha a se concretizar. 

A primeira, apresentada no Quadro 14, é a matriz paritária do Entrevistado 1 para a 

etapa de Análise da Consequência. 

 

Quadro 14: Matriz Paritária Análise Consequência E1 

Fonte: o autor 

 

A seguir, o Quadro 15 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 2 para a etapa de 

Análise da Consequência 

E7 Brainstorming
Entrevista 

Estruturada
Check Lists

Environment

al Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Effect Analysis

Consequence

/probability 

matrix

Brainstorming 1 1/4 1/4 3 3 3 7 5

Entrevista 

Estruturada
4 1 1 5 5 5 9 7

Check Lists 4 1 1 5 5 5 9 7

Environmental Risk 

Assessment
1/3 1/5 1/5 1 2 2 5 3

Scenario Analysis 1/3 1/5 1/5 1/2 1 2 5 3

Failure Mode 

Effect Analysis
1/3 1/5 1/5 1/2 1/2 1 7 7

Cause and Effect 

Analysis
1/7 1/9 1/9 1/5 1/5 1/7 1 3

Consequence/ 

probability matrix
1/5 1/7 1/7 1/3 1/3 1/7 1/3 1

Total 10,34            3,10          3,10          15,53        17,03        18,29        43,33              36,00          

E1 HAZOP

Environmental 

Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Root Cause 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Event Tree 

Analysis

Decision 

Tree
Risk Indices

Cost Benefit 

Analysis

HAZOP 1 3    3    3     1/5 3    3    1/7  1/3

Environmental Risk 

Assessment
 1/3 1 1    1     1/7 1    1    1/9  1/5

Scenario Analysis  1/3 1    1 1     1/7 1    1    1/9  1/5

Root Cause 

Analysis
 1/3 1    1    1  1/7 1    1    1/5  1/7

Failure Mode 

Effect Analysis
5    7    7    7    1 7    7    3 5    

Event Tree 

Analysis
 1/3 1    1    1     1/7 1 1    1/5  1/5

Decision Tree  1/3 1    1    1     1/7 1 1  1/5  1/5

Risk Indices 7    9    9    5     1/3 5 5 1 3    

Cost Benefit 

Analysis
3    5    5    7     1/5 5 5  1/3 1

Total 17,67         29,00             29,00         27,00         2,45           25,00         25,00         5,30           10,28         
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Quadro 15: Matriz Paritária Análise Consequência E2 

Fonte: o autor 

O Quadro 16 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 3, que tem o menor número 

de elementos n. 

 

Quadro 16: Matriz Paritária Análise Consequência E3 

Fonte: o autor 

 

No Quadro 17 é apresentada a matriz do Entrevistado 4 para essa etapa, que é uma das 

duas matrizes com maior número de elementos: 10. 

E2

Environment

al Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Consequenc

e Analysis

Cause and 

Effect 

Analysis

Risk Indices
Cost Benefit 

Analysis

Environmental Risk 

Assessment
1 1     1/5 5    3     1/7  1/3

Scenario Analysis 1 1  1/5 3    3     1/7  1/5

Failure Mode 

Effect Analysis
5 5 1 7    7     1/3  1/3

Cause and 

Consequence 

Analysis

 1/5  1/3  1/7 1 1     1/7  1/5

Cause and Effect 

Analysis
 1/3  1/3  1/7 1 1  1/7  1/5

Risk Indices 7 7    3    7 7 1 3    

Cost Benefit 

Analysis
3 5 3 5 5  1/3 1

Total 17,53         19,67             7,69           29,00         27,00         2,24           5,27           

E3

Environment

al Risk 

Assessment

Cause and 

Effect Analysis
Risk Indices

Cost Benefit 

Analysis

Multi Criteria 

Decision 

Analysis 

(MCDA)

Environmental Risk 

Assessment
1 5     1/7  1/5  1/3

Cause and Effect 

Analysis
 1/5 1  1/9  1/9  1/7

Risk Indices 7    9    1 3    5    

Cost Benefit 

Analysis
5    9     1/3 1 3    

Multi Criteria 

Decision Analysis 

(MCDA)

3    7     1/5  1/3 1

Total 16,20         31,00             1,79           4,64           9,48           
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Quadro 17: Matriz Paritária Análise Consequência E4 

Fonte: o autor 

 

Já o Quadro 18 apresenta a matriz do Entrevistado 5 para essa etapa. 

 

Quadro 18: Matriz Paritária Análise Consequência E5 

Fonte: o autor 

 

Conforme apresenta o Quadro 19, a matriz de Identificação do Entrevistado 6 também 

conta com 10 ferramentas. 

E4

Environmental 

Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Business 

Impact 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Fault Tree 

Analysis 

(FTA)

Cause and 

Effect 

Analysis

Layer 

Protect 

Analysis

Decision 

Tree
Risk Indices

Consequence/ 

probability 

matrix

Environmental Risk 

Assessment
1 1    1     1/7 5    7    7    7    3    7    

Scenario Analysis 1    1    1     1/7 5    7    7    7    3    7    

Business Impact 

Analysis
1    1    1     1/7 5    7    7    7    3    7    

Failure Mode 

Effect Analysis
7    7    7    1    7    9    9    9    5    9    

Fault Tree Analysis 

(FTA)
 1/5  1/5  1/5  1/7 1    3    3    3     1/3 3    

Cause and Effect 

Analysis
 1/7  1/7  1/7  1/9  1/3 1     1/3  1/3  1/5  1/3

Layer Protect 

Analysis
 1/7  1/7  1/7  1/9  1/3 3    1     1/3  1/5  1/3

Decision Tree  1/7  1/7  1/7  1/9  1/3 3    3    1     1/5  1/3

Risk Indices  1/3  1/3  1/3  1/5 3    5    5    5    1    5    

Consequence/ 

probability matrix
 1/7  1/7  1/7  1/9  1/3 3    3    3     1/5 1    

Total 11,10             11,10             11,10         2,22           27,33         48,00         45,33         42,67         16,13         40,00             

E5 HAZOP

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Consequenc

e Analysis

Cause and 

Effect 

Analysis

Risk Indices
Cost Benefit 

Analysis

Multi Criteria 

Decision 

Analysis 

(MCDA)

HAZOP 1  1/3  1/7 3    3     1/7  1/7 3    

Environmental Risk 

Assessment
3    1  1/5 5    5     1/5  1/5 5    

Failure Mode 

Effect Analysis
7    5    1 9    9     1/3  1/3 9    

Cause and 

Consequence 

Analysis

 1/3  1/5  1/9 1 1     1/9  1/9 1    

Cause and Effect 

Analysis
 1/3  1/5  1/9 1    1  1/9  1/9 1    

Risk Indices 7    5    3    9    9    1 1    9    

Cost Benefit 

Analysis
7    5    3    9    9    1    1 9    

Multi Criteria 

Decision Analysis 

(MCDA)

 1/3  1/5  1/9 1    1     1/9  1/9 1

Total 26,00             16,93             7,68           38,00         38,00         3,01           3,01           38,00         
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Quadro 19: Matriz Paritária Análise Consequência E6 

Fonte: o autor 

 

A seguir, o Quadro 20 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 7 para a etapa de 

Análise da Consequência. 

 

Quadro 20: Matriz Paritária Análise Consequência E7 

Fonte: o autor 

 

E6 HAZOP

Environmental 

Risk 

Assessment

SWIFT 

(Structure 

and What If)

Root Cause 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Effect 

Analysis

Layer 

Protect 

Analysis

Decision 

Tree
Risk Indices

Consequence/ 

probability 

matrix

HAZOP 1     1/3 3    7     1/5 5    7    7     1/5 5    

Environmental Risk 

Assessment
3    1    5    9     1/3 7    9    9     1/3 7    

SWIFT (Structure 

and What If)
 1/3  1/5 1    3     1/5 3    3    5     1/7 3    

Root Cause 

Analysis
 1/7  1/9  1/3 1     1/7  1/3 1    1     1/9  1/3

Failure Mode 

Effect Analysis
5    3    5    7    1    7    7    7     1/3 1    

Cause and Effect 

Analysis
 1/5  1/7  1/3 3     1/7 1    3    3     1/7 1    

Layer Protect 

Analysis
 1/7  1/9  1/3 1     1/7  1/3 1    1     1/7  1/3

Decision Tree  1/7  1/9  1/5 1     1/7  1/3 1    1     1/7  1/3

Risk Indices 5    3    7    9    3    7    7    7    1    7    

Consequence/ 

probability matrix
 1/5  1/7  1/3 3    1    1    3    3     1/7 1    

Total 15,16             8,15               22,53         44,00         6,30           32,00         42,00         44,00         2,69           26,00             

E7

Environmental 

Risk 

Assessment

Scenario 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Consequenc

e Analysis

Cause and 

Effect 

Analysis

Decision 

Tree
Risk Indices

Consequenc

e/probability 

matrix

Cost Benefit 

Analysis

Environmental Risk 

Assessment
1 2 3 5 3 3 1/7 3 1/7

Scenario Analysis 1/2 1 1 3 1 1 1/9 1 1/9

Failure Mode 

Effect Analysis
1/3 1 1 3 1 1 1/7 3 1/7

Cause and 

Consequence 

Analysis

1/5 1/3 1/3 1 1 3 1/7 1 1/5

Cause and Effect 

Analysis
1/3 1 1 1 1 5 1/7 3 1/5

Decision Tree 1/3 1 1 1/3 1/5 1 1/7 1/3 1/5

Risk Indices 7 9 7 7 7 7 1 9 7

Consequence/ 

probability matrix
1/3 1 1/3 1 1/3 3 1/9 1 1/5

Cost Benefit 

Analysis
7 9 7 5 5 1/7 1/7 5 1

Total 17,03             25,33             21,67         26,33         19,53         24,14         2,08           26,33         9,20           
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4.3.1.3 Análise Probabilidade 

Os Quadros de 21 a 27 apresentam as matrizes paritárias para a etapa de Análise das 

Probabilidades dos riscos. 

Inicia-se com a matriz paritária de Análise de Probabilidade do Entrevistado 1, 

apresentada no Quadro 21. 

 

Quadro 21: Matriz Paritária Análise Probabilidade E1 

Fonte: o autor 

 

A seguir, o Quadro 22 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 2 para essa etapa. 

 

Quadro 22: Matriz Paritária Análise Probabilidade E2 

Fonte: o autor 

 

O Quadro 23 apresenta a matriz paritária de Análise de Probabilidade do Entrevistado 

3; que possui o menor número de elementos dentre todas as matrizes paritárias da pesquisa. 

 

Quadro 23: Matriz Paritária Análise Probabilidade E3 

Fonte: o autor 

E1

Environmental 

Risk 

Assessment

Root Cause 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Decision 

Tree
Risk Indices

Environmental Risk 

Assessment
1    3     1/3 5     1/3

Root Cause 

Analysis
 1/3 1     1/7 1     1/5

Failure Mode 

Effect Analysis
3    7    1    7    3    

Decision Tree  1/5 1     1/7 1     1/5

Risk Indices 3    5     1/3 5    1    

Total 7,53 17,00 1,95 19,00 4,73

E2

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Consequenc

e Analysis

Risk Indices

Environmental Risk 

Assessment
1     1/5 5     1/5

Failure Mode 

Effect Analysis
5    1    9    1    

Cause and 

Consequence 

Analysis

 1/5  1/9 1     1/9

Risk Indices 5    1    9    1    

Total 11,20 2,31 24,00 2,31

E3

Environmental 

Risk 

Assessment

Risk Indices

Environmental Risk 

Assessment
1     1/7

Risk Indices 7    1    

Total 8,00 1,14
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 Já o Quadro 24 apresenta a matriz paritária dessa etapa para o Entrevistado 4. 

 

Quadro 24: Matriz Paritária Análise Probabilidade E4 

Fonte: o autor 

No Quadro 25 é apresentada a matriz do Entrevistado 5 para essa etapa, com o total de 

4 elementos. 

 

Quadro 25: Matriz Paritária Análise Probabilidade E5 

Fonte: o autor 

 

A seguir, o Quadro 26 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 6, com o maior 

número de elementos n para essa etapa: 7. 

E4

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Fault Tree 

Analysis 

(FTA)

Decision 

Tree
Risk Indices

Consequence/

probability 

matrix

Environmental Risk 

Assessment
1     1/7 5    7    3    7    

Failure Mode 

Effect Analysis
7    1    9    9    7    9    

Fault Tree Analysis 

(FTA)
 1/5  1/9 1    3     1/3 3    

Decision Tree  1/7  1/9  1/3 1     1/5 1    

Risk Indices  1/3  1/7 3    5    1    7    

Consequence/ 

probability matrix
 1/7  1/9  1/3 1     1/7 1    

Total 8,82 1,62 18,67 26,00 11,68 28,00

E5

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Consequence 

Analysis

Risk Indices

Environmental Risk 

Assessment
1     1/5 5     1/5

Failure Mode 

Effect Analysis
5    1    9    1    

Cause and 

Consequence 

Analysis

 1/5  1/9 1     1/7

Risk Indices 5    1    7    1    

Total 11,20 2,31 22,00 2,34
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Quadro 26: Matriz Paritária Análise Probabilidade E6 

Fonte: o autor 

 

A matriz paritária de Análise de Probabilidade do Entrevistado 7 é apresentada no 

Quadro 27. 

 

Quadro 27: Matriz Paritária Análise Probabilidade E7 

Fonte: o autor 

 

4.3.1.4 Avaliação  

Os Quadros de 28 a 34 apresentam as matrizes paritárias para a etapa de Avaliação dos 

riscos. 

 Iniciando com o Quadro 28, que apresenta a matriz dessa etapa para o Entrevistado 1. 

E6

Environmental 

Risk 

Assessment

SWIFT 

(Structure 

and What If)

Root Cause 

Analysis

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Decision 

Tree
Risk Indices

Consequence 

/probability 

matrix

Environmental Risk 

Assessment
1    5    5     1/5 5     1/5 3    

SWIFT (Structure 

and What If)
 1/5 1    1     1/9 1     1/9  1/3

Root Cause 

Analysis
 1/5 1    1     1/7 1     1/9  1/3

Failure Mode 

Effect Analysis
5    9    7    1    7     1/3 1    

Decision Tree  1/5 1    1     1/7 1     1/7  1/3

Risk Indices 5    9    9    3    7    1    7    

Consequence/ 

probability matrix
 1/3 3    3    1    3     1/7 1    

Total 11,93 29,00 27,00 5,60 25,00 2,04 13,00

E7

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure 

Mode Effect 

Analysis

Cause and 

Consequence 

Analysis

Decision 

Tree
Risk Indices

Consequence/

probability 

matrix

Environmental Risk 

Assessment
1    3    5    3     1/7 3    

Failure Mode 

Effect Analysis
 1/3 1    3    1     1/9 1    

Cause and 

Consequence 

Analysis

 1/5  1/3 1     1/5  1/9  1/5

Decision Tree  1/3 1    5    1     1/9  1/3

Risk Indices 7    9    9    9    1    9    

Consequence/ 

probability matrix
 1/3 1    5    3     1/9 1    

Total 9,20 15,33 28,00 17,20 1,59 14,53
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Quadro 28: Matriz Paritária Avaliação E1 

Fonte: o autor 

 

Em seguida, o Quadro 29 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 2. 

 

Quadro 29: Matriz Paritária Avaliação E2 

Fonte: o autor 

 

Conforme apresenta o Quadro 30, a matriz de Avaliação do Entrevistado 3, com 3 

elementos. 

 

Quadro 30: Matriz Paritária Avaliação E3 

Fonte: o autor 

E1

Primary 

Hazard 

Analysis

Environmenta

l Risk 

Assessment

Root 

Cause 

Analysis

Failure 

Mode 

Effect 

Analysis

Monte 

Carlo 

Simulation

Risk 

Indices

Primary Hazard 

Analysis
1     1/3 3     1/5  1/3  1/5

Environmental 

Risk Assessment
3    1    5     1/3 1     1/3

Root Cause 

Analysis
 1/3  1/5 1     1/7  1/3  1/5

Failure Mode 

Effect Analysis
5    3    7    1    5    3    

Monte Carlo 

Simulation
3    1    3     1/5 1     1/7

Risk Indices 5    3    5     1/3 7    1    

Total 17,33 8,53 24,00 2,21 14,67 4,88

E2

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure Mode 

Effect 

Analysis

Risk 

Indices

Environmental 

Risk Assessment
1     1/5  1/7

Failure Mode 

Effect Analysis
5    1     1/3

Risk Indices 7    3    1    

Total 13,00 4,20 1,48

E3

Environmental 

Risk 

Assessment

Monte Carlo 

Simulation

Risk 

Indices

Environmental 

Risk Assessment
1  1/5  1/7

Monte Carlo 

Simulation
5 1  1/3

Risk Indices 7    3    1

Total 13,00 4,20 1,48
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Bem como o Quadro 31, que apresenta a matriz de Avaliação do Entrevistado 4, 

também com 3 elementos. 

 

Quadro 31: Matriz Paritária Avaliação E4 

Fonte: o autor 

 

Já o Quadro 32 apresenta a matriz paritária de Avaliação do Entrevistado 5. 

 

Quadro 32: Matriz Paritária Avaliação E5 

Fonte: o autor 

 

 E o Quadro 33 apresenta a matriz paritária de Avaliação do Entrevistado 6. 

E4

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure Mode 

Effect 

Analysis

Risk 

Indices

Environmental 

Risk Assessment
1  1/5  1/5

Failure Mode 

Effect Analysis
5    1 1    

Risk Indices 5    1    1

Total 11,00 2,20 2,20

E5

Primary 

Hazard 

Analysis

Environmenta

l Risk 

Assessment

Failure 

Mode 

Effect 

Analysis

Risk 

Indices

Primary Hazard 

Analysis
1     1/3  1/7  1/7

Environmental 

Risk Assessment
3    1     1/5  1/5

Failure Mode 

Effect Analysis
7    5    1    3    

Risk Indices 7    5     1/3 1    

Total 18,00 11,33 1,68 4,34
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Quadro 33: Matriz Paritária Avaliação E6 

Fonte: o autor 

 

Por fim, o Quadro 34 apresenta a última matriz paritária da pesquisa: a de Avaliação do 

Entrevistado 7. 

 

Quadro 34: Matriz Paritária Avaliação E7 

Fonte: o autor 

 

4.2.2 Teste de Consistência 

Todas as 28 matrizes foram submetidas a um teste de consistência e obtiveram CR igual 

ou inferior a 10, conforme a literatura de Saaty (1980) orienta. Para que isso ocorresse, os 

participantes foram informados dos critérios de consistência e receberam orientação e 

exemplos para que se atentassem no momento de julgamento de suas matrizes paritárias. Isso 

garantiu a consistência mínima exigida pelo método AHP em todas as matrizes e os resultados 

são mostrados nos Quadros 35 a 38. 

O Quadro 35 mostra que as matrizes de Identificação obtiveram os índices de 

consistência recomendados. 

 

E6

Primary 

Hazard 

Analysis

Environmenta

l Risk 

Assessment

SWIFT 

(Structure 

and What 

If)

Root 

Cause 

Analysis

Failure 

Mode 

Effect 

Analysis

Risk 

Indices

Primary Hazard 

Analysis
1     1/3 3    5     1/5  1/5

Environmental 

Risk Assessment
3    1    5    7     1/3  1/3

SWIFT (Structure 

and What If)
 1/3  1/5 1    3     1/5  1/7

Root Cause 

Analysis
 1/5  1/7  1/3 1     1/7  1/9

Failure Mode 

Effect Analysis
5    3    5    7    1     1/3

Risk Indices 5    3    7    9    3    1    

Total 14,53 7,68 21,33 32,00 4,88 2,12

E7

Environmental 

Risk 

Assessment

Failure Mode 

Effect 

Analysis

Risk 

Indices

Environmental 

Risk Assessment
1 3     1/7

Failure Mode 

Effect Analysis
 1/3 1  1/9

Risk Indices 7 9 1

Total 8,33 13,00 1,25
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Consistência Identificação 

E1 7,05% 

E2 7,84% 

E3 9,89% 

E4 8,79% 

E5 7,92% 

E6 8,69% 

E7 9,77% 

Quadro 35: Índices de Consistência Identificação 

Fonte: o autor 

 

Bem como o Quadro 36 que mostra os índices obtidos nas matrizes de Análise de 

Consequência. 

Consistência Análise 

Consequência 

E1 4,19% 

E2 8,38% 

E3 8,73% 

E4 9,99% 

E5 5,21% 

E6 9,84% 

E7 9,86% 

Quadro 36: Índices de Consistência Análise Consequência 

Fonte: o autor 

 

Seguindo com a apresentação dos índices de consistência, o Quadro 37 apresenta os 

índices da Análise de Probabilidade. 

Consistência Análise 

Probabilidade 

E1 4,48% 

E2 5,11% 

E3 0,00% 

E4 9,81% 

E5 6,74% 

E6 7,65% 

E7 9,15% 

Quadro 37: Índices de Consistência Análise Probabilidade 

Fonte: o autor 

 

Por fim, o Quadro 37 apresenta os índices de consistência da etapa de Avaliação. 
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Consistência Avaliação 

E1 8,55% 

E2 5,65% 

E3 5,65% 

E4 0,00% 

E5 8,59% 

E6 7,35% 

E7 7,08% 

Quadro 38: Índices de Consistência Avaliação 

Fonte: o autor 

 

4.2.2 Agregação das Prioridades Individuais 

Considerando todos os respondentes com peso igual dentro da decisão, foi realizada a 

média geométrica das prioridades para cada etapa. Ressalta-se que foram excluídas das médias 

as ferramentas que pelo menos um dos respondentes não conhecia ou não havia aplicado em 

sua experiência profissional. 

Sendo assim, as ferramentas utilizadas deveriam cumprir aos requisitos: 

 Ser classificada pela ISO 31010 como Fortemente Aplicável; 

 Ter sido assinaladas pelos respondentes como conhecidas. 

Os Quadros 39 a 42 apresentam as médias geométricas para cada etapa. As ferramentas 

com resultado NA, são as que foram excluídas da média geométrica por não terem sido 

pontuadas pelos 7 respondentes. 

Iniciando pela etapa de identificação, o Quadro 39 apresenta as médias geométricas 

para a mesma. As ferramentas que foram pontuadas por todos os entrevistados são: 

Brainstorming, Entrevista Estruturada, Primary Hazard Analysis e Environmental Risk 

Assessment. Sendo esta última a com maior média. 

 

Quadro 39: Média Geométrica Identificação 

Fonte: o autor 

 

Identificação E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
Média 

Geométrica

Brainstorming 0,05       0,07       0,25       0,12       0,08       0,02       0,14       0,08                      

Entrevista Estruturada 0,02       0,03       0,06       0,06       0,03       0,03       0,29       0,05                      

Método Delphi 0,28       0,26       #N/D #N/D 0,24       0,07       #N/D NA

Check Lists 0,10       0,20       0,09       0,05       0,04       0,07       0,29       0,10                      

Primary Hazard Analysis 0,03       #N/D #N/D #N/D 0,05       0,07       #N/D NA

HAZOP 0,03       #N/D #N/D #N/D 0,05       0,19       #N/D NA

Environmental Risk Assessment 0,09       0,04       0,54       0,24       0,12       0,12       0,08       0,13                      

Failure Mode Effect Analysis 0,29       0,20       #N/D 0,39       0,36       0,28       0,08       NA

Cause and Effect Analysis #N/D 0,02       0,06       0,02       0,02       0,06       0,03       NA

Scenario Analysis 0,14       0,20       #N/D 0,10       #N/D #N/D 0,07       NA

SWIFT (Structure and What If) #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0,07       #N/D NA

Consequence/probability matrix #N/D #N/D #N/D 0,02       #N/D #N/D 0,02       NA
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Já o Quadro 39 apresenta as médias geométricas para a etapa de Análise de 

Consequência. Para essa etapa as duas ferramentas pontuadas por todos os entrevistados foram: 

Environmental Risk Assessment e Risk Indices, sendo essa última a ferramenta com maior 

média. 

 

Quadro 40: Média Geométrica Análise Consequência 

Fonte: o autor 

 

Seguindo com o Quadro 40, o mesmo apresenta as médias geométricas para a etapa de 

Análise de Probabilidade. Para essa etapa as mesmas ferramentas da etapa anterior: 

Environmental Risk Assessment e Risk Indices, sendo essa última a ferramenta com maior 

média também. 

 

Análise Consequência E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
Média 

Geométrica

HAZOP
0,08     #N/D #N/D #N/D 0,05     0,12     #N/D

NA

Environmental Risk Assessment
0,03     0,08     0,08     0,13     0,09     0,18     0,10     0,09                      

Failure Mode Effect Analysis
0,34     0,20     #N/D 0,37     0,20     0,19     0,06     NA

Cause and Consequence Analysis
#N/D 0,03     #N/D #N/D 0,02     #N/D 0,04     NA

Cause and Effect Analysis
#N/D 0,03     0,03     0,02     0,02     0,04     0,07     NA

Risk Indices
0,25     0,38     0,49     0,08     0,29     0,29     0,40     0,28                      

Cost Benefit Analysis
0,16     0,22     0,26     #N/D 0,29     #N/D 0,21     NA

Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) #N/D #N/D 0,14     #N/D 0,02     #N/D #N/D NA

Scenario Analysis 0,03     0,06     #N/D 0,13     #N/D #N/D 0,05     NA

Root Cause Analysis
0,03     #N/D #N/D #N/D #N/D 0,02     #N/D NA

Event Tree Analysis
0,04     #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D NA

Decision Tree
0,04     #N/D #N/D 0,03     #N/D 0,02     0,03     NA

SWIFT (Structure and What If)
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0,06     #N/D NA

Layer Protect Analysis
#N/D #N/D #N/D 0,02     #N/D 0,02     #N/D NA

Consequence/probability matrix
#N/D #N/D #N/D 0,03     #N/D 0,05     0,04     NA

Business Impact Analysis
#N/D #N/D #N/D 0,13     #N/D #N/D #N/D NA

Fault Tree Analysis (FTA)
#N/D #N/D #N/D 0,04     #N/D #N/D #N/D NA
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Quadro 41: Média Geométrica Análise Probabilidade 

Fonte: o autor 

 

Por fim, o Quadro 41 apresenta as médias geométricas para a etapa de Avaliação. Para 

essa etapa novamente as mesmas ferramentas das etapas de Análise foram as pontuadas por 

todos os Entrevistados, prevalecendo a ferramenta de índices de risco. 

 

Quadro 42: Média Geométrica Avaliação 

Fonte: o autor 

 

O fato de serem 7 entrevistados e a metodologia para as entrevistas incluir que eles 

assinalassem somente as ferramentas que conheciam ou já haviam aplicado criou um filtro 

natural dentre as várias ferramentas propostas pela ISO 31010.  

Isso garantiu que, no momento da aplicação do processo, todas as suas pessoas chave 

estariam a par da ferramenta, o que confere mais agilidade na implementação, em se tratando 

de uma multinacional com ambiente altamente dinâmico e dada a escassez de tempo das 

equipes. 

Como é possível verificar nos Quadros 40 a 42, para as etapas de Análise e Avaliação, 

a escolha ficou entre 2 opções de ferramentas. Isso mostra que o grupo possui um grau de 

homogeneidade de conhecimento com relação às ferramentas e facilitou a definição do 

processo. 

 

Análise Probabilidade E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
Média 

Geométrica

Environmental Risk Assessment 0,16     0,12     0,13     0,21     0,12     0,14     0,16     0,15                 

Failure Mode Effect Analysis 0,46     0,42     #N/D 0,53     0,43     0,24     0,07     NA

Cause and Consequence Analysis #N/D 0,04     #N/D #N/D 0,04     #N/D 0,03     NA

Risk Indices 0,27     0,42     0,88     0,14     0,41     0,42     0,57     0,39                 

Root Cause Analysis 0,05     #N/D #N/D #N/D #N/D 0,03     #N/D NA

Decision Tree 0,05     #N/D #N/D 0,03     #N/D 0,04     0,07     NA

SWIFT (Structure and What If) #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0,03     #N/D NA

Consequence/probability matrix #N/D #N/D #N/D 0,03     #N/D 0,10     0,10     NA

Fault Tree Analysis (FTA) #N/D #N/D #N/D 0,07     #N/D #N/D #N/D NA

Avaliação E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
Média 

Geométrica

Primary Hazard Analysis 0,06     #N/D #N/D #N/D 0,05     0,09     #N/D NA

Environmental Risk Assessment 0,13     0,07     0,07     0,09     0,11     0,17     0,15     0,11             

Failure Mode Effect Analysis 0,39     0,28     #N/D 0,45     0,53     0,26     0,07     NA

Risk Indices 0,28     0,64     0,64     0,45     0,31     0,41     0,78     0,47             

Root Cause Analysis 0,04     #N/D #N/D #N/D #N/D 0,03     #N/D NA

Monte Carlo Simulation 0,10     #N/D 0,28     #N/D #N/D #N/D #N/D NA

SWIFT (Structure and What If) #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0,05     #N/D NA
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4.2.3 Matriz Hierárquica 

 A Figura 15 apresenta a matriz hierárquica resultante da análise AHP realizada. 

 

Figura 15: Matriz Hierárquica 

Fonte: o autor 

 

4.3 Aplicação de Processo de Gerenciamento 

Conforme resultado da análise AHP e matriz hierárquica apresentada na Figura 15, o 

processo de Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimentos adequado para a companhia e 

o departamento estudado é o mostrado na Figura 16. 

 

Figura 16: Ferramentas determinadas para o processo SCRM da pesquisa 

Fonte: o autor 
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Para a etapa de Identificação, a análise AHP resultou a ferramenta Environmental Risk 

Assessment. Essa ferramenta envolve a avaliação do ambiente por meio de observação, análise 

factual e quantitativa/qualitativa dos riscos do ambiente para definir quais são os efeitos à sua 

exposição.  

Ainda, segundo a ISO 31010, essa ferramenta pode ser utilizada em diferentes campos, 

por sua metodologia explorar as diferentes formas pelas quais um alvo pode ser exposto a uma 

determinada fonte de risco. Inicialmente essa ferramenta foi utilizada para a avaliação de riscos 

em vegetais, animais e seres humanos quando expostos a um determinado risco ambiental. 

Um dos pontos fortes conhecido dessa ferramenta é o fornecimento de um entendimento 

mais detalhado da natureza do problema e os fatores que aumentam o risco.   

Os inputs para essa ferramenta vêm de observação e análise factual. Motivo pelo qual 

foram solicitados aos participantes documentos que expusessem as fontes de risco que seus 

processos já sofreram ou uma análise de potenciais fontes de risco. 

Foram realizadas reuniões com as pessoas envolvidas para mapeamento dos processos 

do departamento em questão e as fontes de risco em cada uma de suas etapas. O que resultou 

em uma lista de riscos no processo de importação de insumos e na exportação de produto 

acabado. 

O mapeamento dos processos foi realizado conforme metodologia global da 

multinacional estudada, que envolve um fluxograma detalhado elaborado por todas as pessoas 

que participam do processo, bem como seus superiores para validação. 

A Figura 17 apresenta o resultado obtido com a ferramenta e mostra as fontes de risco 

resultantes da etapa de identificação. A equipe optou por planilhar a fonte de risco, sua 

consequência direta, o piloto e ações preventivas. O formato permitiu que os entrevistados de 

outras equipes, que não a de ACT, se familiarizassem com os riscos e suas consequências. 

Além das fontes de risco e suas consequências, foram acrescentados os dados de piloto 

das ações, focal point da área e as medidas preventivas. Essas informações foram excluídas da 

pesquisa a pedido dos gestores. 
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Figura 17: Resultado Etapa Identificação 

Fonte: o autor 

 

Ainda na etapa de identificação foi possível observar a dificuldade dos entrevistados 

em identificar os riscos externos à empresa e tratar as fontes de risco da cadeia como um todo. 

Para dirimir esse problema, os entrevistados eram estimulados frequentemente a pensar fora da 

empresa, nas demais interações, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final.  

Fonte de risco Consequências

1.1 Falta de preenchimento das informações como frete, descrição completa e 

local de embarque.
Atrasos na emissão dos documentos de exportação.

2.1 Embarque é feito por localização no pátio e não por ordem de emissão de 

nota fiscal. 

Atrasos no desembaraço da carga e custo extra com emissão de BL e 

honorários do despachante.

3.1 Falta de inspeção mais detalhada no pátio.
Retrabalho com revisão dos documentos, atrasos no desembaraço da carga, 

custo extra com transporte, armazenagem e reparador.

3.2 Devolver veículo e depois receber confirmação de que deverá embarcar. Necessidade de refaturar, revisar documentos de exportação.

3.3 Fazer devolução errada no SAP
Necessidade de abrir chamado junto ao TI, atrasos na liberação dos avariados e 

armazenagem extra.

4.1 Não encontrar o contato disponível no terminal para conseguir a carta com a 

listagem dos avariados para encaminhar a Receita Federal
Atrasos na liberação dos avariados e armazenagem extra.

4.2 Deixar algum chassi no porto sem ação para liberação Atrasos na liberação dos avariados e armazenagem extra.

5.1 Divergência de peso Multa e atrasos

5.2 Divergência de informações entre os documentos de exportação Multa e atrasos

6.1 Solicitar a presença de carga sem ter a confirmação da equipe de logística 

sobre os veículos que serão retirados do embarque.
Atrasos, custo extra com armazenagem e perda de venda.

6.2 Colisões geradas pelo próprio terminal na subida ao navio Atrasos, custo extra com armazenagem e perda de venda.

7.1 Falhas nas descrições dos veículos e endereços dos importadores
Atrasos, custo extra com armazenagem para o importador, custo extra com 

courier e reemissão de documentos.

7.2 Falhas nas descrições entre o SI e o sistema (SAP e Export Sys)
Atrasos, custo extra com armazenagem para o importador, custo extra com 

courier e reemissão de documentos.

7.3 Falta de atenção na confecção dos documentos
Atrasos, custo extra com armazenagem para o importador, custo extra com 

courier e reemissão de documentos.

8.1 PN não foi encaminhado para cálculo do RVC. Não entrar na base de análises e custos extras com impostos para o cliente

8.2 Demora no recebimento das informações para qualificação dos veículos Não entrar na base de análises e custos extras com impostos para o cliente

8.3 Emissão de CO para veículos não elegíveis ou não constantes na planilha de 

análise

Informação inexata para RF, multas e custos extras para o cliente que deverá 

recolher os impostos retroativos.

8.4 Não atualização dos requisitos de origem (RO) dentro do export sys
atraso no processo de verificação dos elegiveis, custos extras com impostos 

para o cliente

8.5 Emissão de certificados de origem em duplicidade. Custo extra com emissão de documentos

9.1 Atrasos na aprovação dos importadores
Atrasos, custo extra com armazenagem para o importador, custo extra com 

courier e reemissão de documentos.

9.2 Em casos de exportação para Paraguai atrasos na consularização dos 

documentos

Atrasos, custo extra com armazenagem para o importador, custo extra com 

courier e reemissão de documentos.

9.3 Encaminhar os documentos para o local errado ou o conteúdo do courier 

diferente do solicitado.

Atrasos, custo extra com armazenagem para o importador, custo extra com 

courier e reemissão de documentos.

10.1 Despachante desembaraçar carga sem o benefício Custo extra no valor peça

10.2 Solicitação emergencial de peça, sem tempo hábil para desembaraço Atraso na produção

10.3 Importação emergencial via aéreo, sem tempo hábil de desembaraço com 

benefício de Drawback
Custo extra no valor peça

10.4 Erros sistêmicos na entrada em estoque Contabilização e estoque incorretos

10.5 Relatório gerencial para a matriz que não se aplicam às legislações 

brasileiras
Diferença de report e advertências da matriz

10.6 Diferenças nas taxas de câmbio gerencial e nas praticadas para cada 

embarque
Diferença de report e advertências da matriz

10.7 Aprovações de embarque pela diretoria com atraso devido a necessidade 

de explanação do tema e das regras
Atraso na produção; Custo extra no valor peça
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Nas referências encontram-se autores que corroboram dessa observação, comprovando 

que a literatura está indo ao encontro do que acontece na prática. Para Shi (2004), as complexas 

interações dificultam os riscos nas cadeias, que podem afetar qualquer elo. 

A forma que o mercado toma, não tratando mais as companhias de maneira isolada, mas 

tratando a competição como sendo cadeia vs cadeia, elevou o nível de complexidade das 

relações, conforme Lambert & Cooper (2000). As tendências de negócio que se seguiram, 

como a competição global e as metodologias Lean e Sigma se tornaram mandatórias e os 

problemas que surgiram decorrentes dessas tendências não foram analisados em termos de 

gerenciamento de risco. 

Comparando-se o que a literatura traz como problemas advindos dessas tendências de 

negócio há relação com o que foi encontrado na pesquisa. Isso mostra que a literatura está indo 

ao encontro da prática profissional, identificando com precisão metodologias e decisões que as 

companhias adotaram e que, de fato, trouxeram riscos às suas cadeias. 

As oportunidades de competir globalmente e a tendência a se pensar em mercados 

globais, tanto em termos de consumidores, como em termos de fornecedores, conforme 

apontado por Thun & Hoenig (2011): o setor surge justamente dessa necessidade - da compra 

de insumos estrangeiros e da estratégia de exportação. Ainda, para os mesmos autores as 

legislações e taxas de câmbio aumentam a complexidade dessas relações e é possível observar 

nas fontes de risco, a exemplo do item 10.6 na Figura 14. 

Os fatores relacionais e a adaptação cultural são citados por Jia & Rutherford (2010) e é 

possível ver essa fonte de risco nos exemplos dos itens 10.5 e 10.7 da Figura 17. Por se tratar 

de uma multinacional, os entrevistados veem as dificuldades de lidar com as diferenças 

culturais não somente com os fornecedores, mas também com a diretoria executiva que é 

composta, em sua maioria, por expatriados da matriz da companhia. Esse é outro aspecto em 

que a literatura vai ao encontro do encontrado na prática. 

Hallikas et al. (2004) citam como um dos fatores que aumentam a vulnerabilidade das 

cadeias é a interdependência cada vez maior entre as companhias, citando inclusive que essa 

estratégia facilita o acesso à tecnologia e informação. A companhia estudada faz parte de uma 

aliança com outra automotiva no Brasil e compartilham o mesmo sistema de informações o 

que acarreta lentidão, processos que poderiam ser automatizados, mas por se tratar de um 

sistema em conjunto, não pode ser modificado. São riscos que a cadeia enfrenta pela estratégia 

da aliança. 

Tang (2006) e Thun & Hoenig (2011) citam as terceirizações como um grande avanço 

na maneira de se fazer negócio, por permitir que as empresas concentrem seus esforços em 

suas atividades-fim, entretanto isso aumenta a vulnerabilidade da cadeia ao trazer mais 

interdependência e dificuldade de controle, pois qualquer fonte de risco que atinja um dos 

terceirizados, causa problemas diretos à companhia. Isso é visto no exemplo 10.1 da Figura 14, 

pois os despachantes aduaneiros no processo de importação de insumo são empresas 

terceirizadas. 

Para as etapas de Análise e Avaliação, a análise AHP retornou a mesma ferramenta: 

Índices de Risco. Segundo a ISO 31010, um índice de risco é uma medida semiquantitativa do 

risco. É uma estimativa derivada utilizando uma abordagem de pontuação mediante escalas 

ordinais.  

Analisando separadamente as razões que podem justificar o fato das duas etapas terem 

retornado a mesma ferramenta, é possível observar alguns dados: 
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 Para a etapa de Análise Consequência, Índices de Risco tiveram a maior 

prioridade relativa para 5 dos 7 entrevistados e, para os outros 2 entrevistados, 

foi a segunda maior prioridade relativa. 

 Para a etapa de Análise Probabilidade, Índices de Risco tiveram a maior 

prioridade relativa para 3 dos 7 entrevistados, para 2 entrevistados, foi a segunda 

maior prioridade relativa e para os demais foi a terceira. 

 Na etapa de Avaliação, Índices de Risco novamente tiveram a maior prioridade 

relativa para 5 dos 7 entrevistados e ficou em segundo lugar para os outros 2. 

Esses dados comprovam a preferência dessa ferramenta para os entrevistados. Além da 

mesma ser classificada como “Strongly Applicable” para as três etapas e suas matrizes terem 

obtido o índice de consistência dentro do recomendado. Portanto, isso não inviabilizaria a 

aplicação do mesmo método para as etapas. E na observação da aplicação, verificou-se que o 

fato de ser a mesma ferramenta facilitou a implementação do processo. 

Outro fator que pode justificar a preferência dessa ferramenta é a familiaridade dos 

entrevistados com os índices de risco em sua prática profissional. Não somente na companhia 

estudada, mas em suas experiências anteriores foi relatado pelos entrevistados a cultura dos 

KPI’s (Key Performance Indicator) para mensuração de performance de processos. 

A literatura vai ao encontro do verificado na prática, como é possível constatar na seção 

2.5.1, que muitos autores, dentre eles Pfohl; Köhler & Thomas (2010), Li (2012), Rangel; De 

Oliveira; Leite (2014), Blome; Schoenherr (2011), Guo (2011), (Norrman; Jansson (2004), 

Kern et al. (2012) apresentam um modelo de Gerenciamento de Risco da Cadeia de Suprimento 

com 4 fases, tratando as etapas de Avaliação e Análise de maneira conjunta. 

Porém a ISO 31000 faz distinção entre as etapas, apresentando um novo modelo próprio 

de gerenciamento, que é base para a ISO 31010. A Figura 18 apresenta o modelo utilizado pela 

ISO 31000. 

 

Figura 18: Modelo de Gerenciamento de Risco ISO 31000 

Fonte: ISO 31000 
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Outra referência que corrobora com a ideia das etapas de Análise e Avaliação serem 

tratadas conjuntamente é Oliveira et al (2017), que realizam uma revisão sistemática da 

literatura, avaliando os modelos propostos pelos autores de SCRM e concluem de seu estudo 

que 92,59% dos autores na literatura incluem a avaliação e “em alguns casos também incluem 

a etapa de análise”.  

Partindo para a aplicação da ferramenta, os entrevistados conjuntamente criaram 

índices de risco que contemplavam a gravidade de consequência, probabilidade e a forma de 

avaliação, utilizando escalas ordinais, conforme determinado na ISO 31010. 

A Figura 19 apresenta os índices criados pelos entrevistados na segunda etapa. 

 
 Figura 19: Índices de Risco ACT 

Fonte: o autor 

 

Nas entrevistas, chegou-se às três categorias de risco principais para o setor: Risco 

Legal, Risco Financeiro e Risco Operacional. Foi consensual a indicação de que o Risco Legal 

possuía peso 3 na classificação, bem como o Risco Financeiro em seguida e o Risco 

Operacional com peso 1. Os riscos financeiros estão expressos em MUSD (Milhões de dólares 

americanos). 

Os parâmetros do que seriam “Low”, “Medium” e “High” foram determinados pelos 

analistas de importação e exportação, com validação de seu gerente e coordenador. Essa 

definição foi tomada consensualmente pelo grupo, pelo fato dos analistas serem as pessoas que 

mais possuem histórico dos riscos já enfrentados e dos processos em si. 

Para os dados de probabilidade foi considerada a frequência de cada um dos eventos 

citados como fonte de risco na pesquisa. Visto que o departamento de ACT trabalha com 

processos (processos de exportação e processos de importação).  

Assim a probabilidade foi calculada da seguinte forma: 

Probabilidade = 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

 

Sendo assim, para cada fonte de risco, o nível de risco Legal, Financeiro e Operacional 

foi determinado um nível considerando o histórico e suas características. Esse nível foi 

multiplicado pelo peso do respectivo item (a saber Legal tem peso 3; Financeiro tem peso 2 e 

Operacional peso 1).  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑥 3 + 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑥 2 + 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 1 

OPERACIONAL FINANCEIRO LEGAL 

1 2 3

LOW 1 Ocorrências Pontuais ABAIXO DE MUSD 1
Risco de Medida 

Administrativa

MEDIUM 2 Obstrui Algumas operações ENTRE MUSD 1 A 1.5 Risco de Processo Civil

HIGH 3 Dificulta a operação ACIMA MUSD 1.5 Risco de Acusação Criminal

ÍNDICES DE RISCO

RISCO PESO
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O Peso Total do item, que equivale à Análise de Consequência foi calculado a partir da 

soma de seus níveis multiplicados pelo peso e a probabilidade calculada conforme a fórmula 

apresentada. A multiplicação de Peso Total e Probabilidade equivalem à sua criticidade e os 

itens foram classificados da maior para a menor. 

Conforme a conceituação dada pela ISO 31010, os índices de risco podem ser utilizados 

para avaliar uma série de riscos com o uso de critérios similares, de modo a que possam ser 

comparados. Cabe ressaltar que os índices de risco são uma abordagem qualitativa e que a 

utilização de números é feita no sentido de permitir o entendimento e modificação de dados, 

de acordo com a realidade do caso aplicado. 

Nesse sentido, o índice de risco utilizado pelo departamento atende a essa conceituação. 

Uma vez que teve a validação e entendimento dos profissionais chave no processo, bem como 

seus gestores. A abordagem e os critérios se aplicam a todos igualmente e se adequa à 

necessidade e realidade da companhia/processo estudado. 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

O Quadro 43 apresenta os resultados obtidos com essa etapa. 

 

Quadro 43: Índices de Risco ACT 

Fonte: o autor 

 

Fonte de 

Risco
LEGAL FINANCEIRO OPERACIONAL

Peso 

Calculado
Probabilidade Criticidade

Ordem de 

Tratativa

8.3 1 2 1 8 84% 6,74 1

8.4 1 1 2 7 74% 5,16 2

10.2 2 2 3 13 30% 3,90 3

10.4 2 3 2 14 25% 3,50 4

9.2 0 1 2 4 76% 3,06 5

9.1 0 1 2 4 53% 2,11 6

3.1 0 1 2 4 51% 2,02 7

7.3 0 1 2 4 35% 1,39 8

8.1 1 2 1 8 14% 1,09 9

8.2 1 2 1 8 13% 1,01 10

10.6 0 0 2 2 50% 1,00 11

2.1 0 1 2 4 21% 0,84 12

10.1 0 2 3 7 10% 0,70 13

10.7 1 1 2 7 10% 0,70 14

7.1 0 2 1 5 7% 0,37 15

10.3 2 0 0 6 5% 0,30 16

7.2 0 1 1 3 8% 0,25 17

3.2 0 0 2 2 11% 0,21 18

4.1 0 1 2 4 5% 0,21 19

6.1 0 1 2 4 5% 0,21 20

10.5 0 0 2 2 10% 0,20 21

1.1 0 3 3 9 2% 0,19 22

6.2 0 2 2 6 2% 0,13 23

9.3 0 1 1 3 4% 0,13 24

5.1 1 1 1 6 1% 0,06 25

5.2 1 1 1 6 1% 0,06 26

8.5 0 1 1 3 2% 0,06 27

3.3 0 0 1 1 5% 0,05 28

4.2 0 1 2 4 1% 0,04 29
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Ficou clara para os participantes a hierarquização das fontes risco e a necessidade de se 

priorizar quais riscos devem ser tratados em sua ordem de importância. Como verificado na 

literatura, Kern et al (2012) afirmam que é praticamente impossível tratar todos os riscos e, 

com recursos financeiros, materiais e pessoais o impedimento em se tratar todas as fontes de 

risco é real. Os gestores informaram isso no decorrer da pesquisa e ao final, mostrando que a 

literatura mais uma vez vai ao encontro do verificado na prática. 

Após a finalização dessa etapa, foi acordado que os gestores fariam uma rodada de 

reuniões para verificar as ações de tratamento e ações preventivas para as cinco primeiras fontes 

de risco mais críticas e seria verificada a possibilidade de disponibilização de recursos pessoais 

e financeiros para operacionalizar essas ações. 

Cabe ressaltar, as mudanças ocorridas na forma como era realizado o gerenciamento de 

risco antes e depois, o que evidencia o resultado da pesquisa-ação como um aprimoramento da 

prática, conforme verificado nos conceitos desse método. 

A identificação de risco anteriormente era realizada pelos analistas, a partir de 

observação e análise histórica de seus processos. Após isso, a análise e avaliação das fontes de 

riscos eram realizadas pelo Método Delphi (apesar de todos os participantes não reconhecerem 

a ação por esse nome).  

Os gestores eram convidados a participar de uma rodada conjunta onde eram discutidas 

todas as fontes de risco identificadas pelos analistas. Entretanto, os analistas não participavam 

dessa etapa. 

Nessa discussão, os riscos eram avaliados e classificados entre Low, Medium ou High 

de acordo com a percepção dos gestores participantes da rodada, até que se chegasse a um 

consenso. Não foram encontrados os parâmetros ou os índices de risco que eram utilizados para 

essa classificação, além da opinião dos gestores. 

Após essa rodada e com o consenso sobre a classificação dos riscos, os analistas 

recebiam a lista dos riscos que deveriam priorizar, bem como a demanda de apresentarem um 

plano de ação para as mesmas. 

Foi explicitado pelos analistas que o processo minimizava sua autonomia e não 

considerava quem estava, de fato, na operação para priorizar os riscos. E, frequentemente, os 

riscos avaliados pelos gestores eram mal interpretados, pois não havia a presença dos analistas 

responsáveis durante as rodadas do método Delphi. 

Bem como os gestores afirmaram que não consideravam a identificação de risco como 

abrangente o suficiente para o processo e que deveria haver um processo estruturado que 

contemplasse do início ao fim as atividades. 

Por fim, para sua avaliação, foi realizada uma última reunião com os entrevistados para 

ouvir suas opiniões sobre o desenvolvimento da pesquisa, os métodos aplicados e os resultados 

obtidos previamente. Todos os participantes consideraram válida a metodologia e os resultados 

obtidos como consistentes. Os gestores agradeceram a iniciativa e esperam aplicar em outros 

processos e outros departamentos sob sua gestão. 

Com o objetivo de formalizar essa avaliação, foi enviado por email, para todos os 

participantes, um questionário conforme a Figura 14 apresenta. O objetivo do mesmo era obter 
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os resultados da avaliação do processo, segundo a percepção dos participantes. Nesse sentido, 

a avaliação foi: 

I) Você considera válido o novo processo de gerenciamento de risco da cadeia de 

suprimentos aplicado. 

Para essa afirmação, 43% responderam que concordam totalmente, 43% 

responderam que concordam e 14% concordaram parcialmente. 

 

 

II) Os resultados obtidos para as etapas do processo foram consistentes. 

Para esse tópico, 57% dos participantes concordaram totalmente e 43% 

concordaram com a afirmação. 

 

III) Houve uma mudança efetiva de como era operacionalizado anteriormente e agora. 

57% dos participantes responderam que concordam parcialmente com a 

afirmação e 43% concordaram.  

 

IV) Você considera que o processo é aderente à realidade do departamento? 

Para essa afirmação 71% dos participantes concordaram totalmente e 29% 

concordaram parcialmente. 

 

Um dos pontos verificados como um problema de aplicação prática do procedimento 

proposto é o fato de, por se tratar de uma multinacional, já existe um procedimento padrão que 

deve ser reportado em determinado molde para a matriz. 

Para dirimir esse problema e evitar que o procedimento seja abandonado ou que haja 

um aumento de carga de trabalho dentro do departamento, foram enviadas as evidências da 

aplicação, bem como os conceitos e metodologias aqui estabelecidos. 

Houve um retorno da matriz com questionamentos a respeito da aplicação e 

metodologias estabelecidas, a fim de conciliar o modelo de report já existente com o novo 

processo, porém não houve tempo hábil para um retorno final sobre a demanda. 

  



78 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, foi realizada uma revisão da literatura que contemplou os conceitos de 

risco, gerenciamento de risco, cadeias de suprimentos, gerenciamento da cadeia até chegarmos 

aos conceitos e imperativos do gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos. Concluiu-se 

que muitas tendências de negócios atuais acabaram por aumentar a vulnerabilidade das cadeias. 

Dessa forma, era preciso gerenciar esse novo escopo e as complexas relações entre os elos. 

Muitas dessas tendências de negócio apresentadas como fatores que aumentaram a 

vulnerabilidade da cadeia foram observados na pesquisa como fontes de risco, tais como a 

dispersão espacial dos elos com fornecedores e mercado consumidor estrangeiros. Outros 

fatores como a adaptação cultural, as estratégias de aliança e terceirizações, que são 

encontrados na literatura como fontes de risco, foram observadas na pesquisa. 

Da revisão da literatura também é possível concluir que as primeiras publicações 

iniciam em 2004, havendo a partir daí uma evolução no tipo de publicação, nos tópicos 

abordados e nas contribuições dos autores para a literatura.  

Outra descoberta da revisão foi que o modelo mais comum de gerenciamento de risco 

apresentado é o que contém as etapas: identificação, avaliação, mitigação e controle, que vai 

de encontro com o que é apresentado na ISO 31000, que apresenta a etapa de análise, como 

sendo algo dissociado da avaliação. 

Dessa forma o objetivo específico 1 de realizar uma revisão sistemática da literatura foi 

atingido, com 218 artigos encontrados e tabulados para a construção do texto apresentado. 

 

5.1. Verificação dos objetivos e respostas às questões de pesquisa 

 

A metodologia utilizada para atingir ao objetivo específico da pesquisa de

 selecionar as ferramentas de gerenciamento de riscos da ISO 31010 mais apropriadas 

para o gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos na indústria automobilística alvo do 

presente estudo foi, inicialmente, o método de análise hierárquica (AHP).  

Segundo a revisão bibliográfica, AHP é um método de apoio à tomada de decisão com 

multicritérios que possui ampla discussão teórica, com aplicações práticas em situações 

diversas e possui atributos como a adequação à tomada de decisão em grupo e possibilidade de 

ser documentado e replicado, motivo pelo qual foi escolhido para essa pesquisa. 

A partir do AHP foi possível determinar qual etapa, dentre as 31 apresentadas pela ISO 

31010, comporia o processo de gerenciamento de risco da companhia que foi objeto de estudo 

e, a seguir, foi realizada uma pesquisa-ação para a implementação e observação dos resultados.  

Essa etapa está alinhada ao objetivo 4 de aplicar e avaliar o procedimento desenvolvido 

para o gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos na indústria automotiva alvo desse 

estudo. 
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A pesquisa-ação tem como conceito a participação e cooperação do pesquisador, que 

permitiu ao mesmo acompanhar e ser integrante da pesquisa desde o princípio, de dentro da 

companhia estudada.  

Ainda, a pesquisa-ação requer um aprimoramento da prática, conforme foi realizado e 

apresentada a comparação do processo anterior com o atual. Bem como o resultado da 

avaliação pelos participantes, que consideraram o método válido e consistente. 

Como resultados da análise AHP, chegou-se às ferramentas para composição e 

estruturou-se um processo customizado às necessidades e realidade do objeto de estudo. Nesse 

caso específico, a ferramenta Environmental Risk Assessment e Risk Indices foram as 

ferramentas determinadas na análise AHP para identificação e análise/avaliação, 

respectivamente.  

Foi escolhido o departamento específico de Customs & Trade dentro da companhia 

objeto de estudo e observada sua aplicação. Assim, verificou-se que a companhia ainda 

encontra dificuldades em identificar riscos externos a ela própria e enxergar a cadeia como um 

todo, o que vai ao encontro da literatura. Bem como a necessidade de priorização das fontes de 

risco a serem tratadas, dada a escassez de recursos das empresas.  

Especificamente sobre a parte de identificação dos riscos, algumas das fontes de risco 

encontradas no estudo vão ao encontro da literatura, quando os autores salientam metodologias 

e tendências de negócio que aumentam a vulnerabilidade das cadeias, tal como a 

interdependência das empresas, as tendências de competição global e terceirizações. 

Como resultados, obteve-se um processo estruturado, cuja composição foi considerada 

válida e seus resultados foram considerados consistentes, pelos profissionais participantes. 

Cabe ressaltar, que esses profissionais estão dentro do processo, sendo os executores ou 

gestores do mesmo.  

Assim, os resultados obtidos com a avaliação da pesquisa-ação foram que 57% dos 

entrevistados concordaram totalmente com a validade do novo processo; 43% concordaram 

totalmente e 43% concordaram com a consistência dos resultados obtidos; 57% concordaram 

que houve uma mudança efetiva na forma como era gerenciado o risco da cadeia de 

suprimentos e 71% concordaram totalmente que o novo processo é aderente à realidade do 

departamento. 

Com isso, dada a questão-problema da pesquisa: como definir qual ferramenta de risco 

deve ser utilizada em cada etapa do gerenciamento de risco de uma cadeia de suprimentos? 

Conclui-se que o trabalho atingiu seu objetivo geral de propor um procedimento para o 

gerenciamento de riscos no processo de importação de insumos e exportação de produto 

acabado da cadeia de suprimentos de uma indústria automobilística.  

Espera-se que, não somente outros departamentos dentro da empresa possam aplicar, 

como também outras companhias que busquem um processo de gerenciamento de risco da 

cadeia de suprimentos que converse com sua dinâmica e que esteja alinhada às expectativas e 

ao conhecimento de seus profissionais. 
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5.2. Sugestões para continuidade do trabalho 

 

Como recomendações de pesquisas futuras, sugere-se que sejam testados outros 

métodos de apoio à tomada de decisão multicritérios, tais como o ANP e que sejam 

consideradas situações com um número maior de participantes, para verificar a aplicabilidade 

da solução em ambientes com escopo macro.  

Ainda, sugere-se que haja aplicação do método em outra companhia e de outros setores 

para verificar sua aplicabilidade geral. 
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