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RESUMO 

 
Título:  Análise, Avaliação, Seleção e Aplicação de Ferramentas da Norma ISO 31010 Para o 
Gerenciamento de Riscos de Fornecedores na Cadeia de Suprimentos De Uma Indústria 
Automobilística. 
 
Objetivo do trabalho: Este estudo pretende identificar e propor quais as ferramentas mais 
adequadas para o gerenciamento de riscos de fornecedores de uma indústria automobilística, 
considerando as ferramentas listadas na norma ISO 31010 e as etapas de avaliação de risco da 
norma ISO 31000. 
 
Procedimentos/Método para a solução do problema: 
 
Foi realizado uma análise bibliométrica sobre 223 artigos publicados na base de pesquisa 
científica Web Of Science (WoS) nos temas de Supply Chain Risk Management “SCRM” 
(Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos) e “Fornecedores”. Em seguida elaborou-
se uma revisão sistemática da literatura para os temas associados à gerenciamento de risco, 
cadeia de suprimentos, risco de fornecedores, normas ISO 31000 e ISO 31010, assim como os 
métodos de pesquisa Delphi e AHP. 
 
Para a execução deste estudo, selecionou-se uma empresa multinacional localizada na cidade 
de Porto Real / RJ, fornecedora de peças para as montadoras de veículos PSA Peugeot Citroën, 
Nissan, Volkswagen e FIAT.  
 
Será utilizado como metodologia para esta pesquisa o uso das ferramentas Delphi e AHP. O 
método AHP foi aplicado com o auxílio de 7 especialistas que trabalham na indústria 
selecionada para esta pesquisa, sendo que a ferramenta Delphi foi executada com a participação 
de 20 fornecedores desta mesma organização. Para ambos os métodos, foram selecionados 
especialistas com conhecimento na área de gerenciamento de riscos e cadeia de suprimentos. 
 
A última etapa desta pesquisa consiste aplicar a ferramenta de SCRM priorizada, FMEA, em 
um dos fornecedores da empresa modelo. 
 
 
Resultados: 
Espera-se como resultado deste estudo a definição e priorização das ferramentas mais 
adequadas para uso no SCRM de fornecedores da cadeia de suprimentos de uma indústria 
automobilística, sob o pressuposto de que a ISO 31000 pode ser usada como um processo 
sistemático para o gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos e serão avaliadas as mais 
de 30 ferramentas listadas na ISO 31010. 
 
Este resultado deve ser comprovado por meio da análise, avaliação, seleção e aplicação destas 
ferramentas, utilizando a metodologia proposta. 
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Implicações práticas: 
O presente estudo possui uma implicação prática sobre o gerenciamento de riscos na cadeia de 
suprimentos, principalmente associado a fornecedores de uma indústria automobilística. 
Entende-se que com a aplicação das ferramentas priorizadas por meio deste estudo, seja 
possível mitigar os riscos dentro de uma organização e melhorar o desempenho de seus 
fornecedores. 
 
Originalidade e contribuições: 
Atualmente existem as normas ISO31000 e ISO 31010 que estabelecem passos de 
gerenciamento de riscos e listam mais de 30 diferentes tipos de ferramentas, porém não foi 
encontrado referências na literatura sobre quais as ferramentas mais adequadas para a mitigação 
de riscos de fornecedores na cadeia de suprimentos de uma organização automobilística. 
 
Este estudo pretende contribuir para a área de administração de operações e suporte logístico 
integrado, priorizando e apresentando as ferramentas mais adequadas para o gerenciamento de 
riscos de fornecedores na cadeia de suprimentos de uma indústria automobilística.  
 
 
Produção Técnica/Tecnológica: 
O procedimento de SCRM proposto com as ferramentas de gerenciamento de riscos é o 
principal produto técnico/tecnológico derivado do estudo. Enquadra‐se no Eixo 1 (Produtos e 
Processos) como Processo/Tecnologia não patenteável. 
 
O procedimento apresenta aplicabilidade uma vez que foi executado em um fornecedor da 
indústria automobilística. Também há inovação na pesquisa, uma vez que foi realizado um 
estudo bibliométrico no tema de gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos e não foi 
encontrado nenhum estudo priorizando e propondo quais as ferramentas mais adequadas para 
serem utilizadas em uma indústria automobilística. 
 
Por fim, considera-se a produção com uma complexidade média, devido ter sido resultado de 
uma combinação de conhecimentos pré‐estabelecidos nas normas ISO31000 e ISO 31010, 
assim como também a aplicação prática do procedimento em uma empresa multinacional. 
 
Palavras-Chave: Gerenciamento de Risco, Cadeia de Suprimentos, Fornecedores, Supply 

Chain Risk Management, ISO 31000, ISO 31010, Delphi, Analytic Hierarchy Process (AHP), 
FMEA. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to identify and propose the most appropriate risk management tools for 
automotive suppliers, considering the tools listed in ISO 31010 and the risk assessment steps in 
ISO 31000.  
 
A bibliometric analysis was performed on 223 articles published in the Web Of Science (WoS) 
scientific research base on Supply Chain Risk Management (SCRM) and “Suppliers”. 
Subsequently, a systematic literature review was prepared for the topics associated with risk 
management, supply chain, supplier risk, ISO 31000 and ISO 31010, as well as Delphi and 
AHP research methods. 
 
For the execution of this study, a multinational company located in the city of Porto Real / RJ 
was selected, which is the supplier of parts for the car makers PSA Peugeot Citroën, Nissan, 
Volkswagen and FIAT. 

It was used as methodology for this research the Delphi and AHP tools. The AHP method was 
applied with the help of 7 experts working in the selected industry for this research, and the 
Delphi tool was executed with the participation of 20 suppliers from this same organization. 
For both methods, experts with knowledge in the area of risk management and supply chain 
were selected. 

The last step of this research is to apply the prioritized SCRM tool FMEA to one of the model 
company suppliers. As a result of this study, the definition and prioritization of the most suitable 
tools for use in the SCRM of automotive supply chain suppliers is expected, under the 
assumption that ISO 31000 can be used as a systematic process for risk management. supply 
chain and the more than 30 tools listed in ISO 31010 will be evaluated. This result should be 
proven through the analysis, evaluation, selection and application of this tool, using the 
proposed methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Mital, Giudice e Papa (2018), a competição crescente exige que a indústria 

amplie a concentração em competências essenciais e reduza a verticalização de fabricação, 

levando a uma nova dimensão de cooperação de inúmeras empresas na forma de cadeias de 

suprimentos. Para Tang e Tomlin (2008), nenhuma empresa pode sobreviver sozinha. As 

empresas dependem de diversos níveis de fornecedores, processos, armazéns e canais de 

distribuição organizados para adquirir matérias-primas, converter essas matérias-primas em 

produtos acabados e distribuí-los aos clientes, criando uma complexa cadeia de suprimentos. 

Sob o intenso cenário competitivo prevalecente hoje, a competição não está mais entre as 

empresas, mas entre as cadeias de suprimentos. 

Características como reduções em níveis de estoque, tempo de entrega, ciclo de produto 

e dispersão geográfica cada vez maior, reduziram os custos nas cadeias de suprimento, mas 

também criaram maiores vulnerabilidades e exposições de riscos. Cadeias de suprimentos 

modernas não são cadeias simples ou séries de processos, mas são redes complexas onde as 

rupturas podem ocorrer a qualquer momento (CHRISTOPHER; LEE 2004).   

Conforme Kumar, Tiwari e Babiceanu (2010), os riscos na cadeia de suprimentos 

podem ser definidos como os potenciais desvios do objetivo geral inicial que, 

consequentemente, desencadeiam a diminuição das atividades de valor agregado em diferentes 

níveis. Essas atividades podem ser descritas pelo volume e qualidade dos produtos em 

diferentes locais na cadeia de suprimentos. Um único mau funcionamento de qualquer atividade 

em qualquer nível da cadeia de suprimentos pode influenciar várias outras atividades em 

diferentes níveis. Uma falha em um determinado fornecedor pode interromper todo o fluxo da 

cadeia e trazer grandes transtornos para o cliente final.  

Chopra e Sodhi (2014) afirmam que a maioria das empresas desenvolvem planos para 

se protegerem contra riscos recorrentes de baixo impacto em suas cadeias de suprimentos. 

Muitos, no entanto, ignoram os riscos de alto impacto e baixa probabilidade. Ao entender a 

variedade e a interconectividade dos riscos da cadeia de suprimentos, os gerentes podem 

desenvolver estratégias de redução de riscos para suas empresas. Manuj e Mentzer (2008) 

sugerem que, no ambiente cada vez mais complexo de hoje, o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos ajustado ao risco pode se traduzir em melhor desempenho financeiro e vantagem 

competitiva. Em suma, a compreensão do gerenciamento global de riscos da cadeia de 

suprimentos é importante e uma das principais prioridades para acadêmicos e profissionais. 
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Ameaças para a robustez da cadeia de suprimentos desencadeou um apelo para a 

mitigação de riscos, gerando a necessidade do Gerenciamento de Riscos na Cadeia de 

Suprimentos (SCRM) (CHRISTOPHER ; LEE, 2004) 

 Tang e Musa (2011) definem o SCRM como uma sistemática de identificação, avaliação 

e mitigação de potenciais interrupções em redes de abastecimento com o objetivo de reduzir o 

seu impacto negativo sobre o desempenho da rede. Rupturas potenciais podem ocorrer dentro 

da cadeia de suprimentos (por exemplo; qualidade insuficiente, fornecedores não confiáveis, 

avaria de máquinas, demanda incerta, etc.) e fora da cadeia de suprimentos (inundações, greves, 

desastres naturais, etc.). Ambos são considerados no SCRM. Entender e gerenciar os riscos em 

torno das cadeias de suprimentos é uma questão importante nos negócios e um problema 

complexo. 

Há diversas formas de gerenciar os riscos na cadeia de suprimentos. Autores como 

Juttner, Peck e Christopher (2003) definem que existem 4 passos para o SCRM, outros autores 

como  Harland, Brenchley e Walker (2003) estabelecem 5 passos. No ano de 2009 foi publicada 

a norma ISO 31000 “Gestão de riscos - Princípios e diretrizes”, na qual formaliza uma 

metodologia padronizada de sete passos para o gerenciamento de Riscos (ISO, 2009). Para 

Oliveira et al. (2017), o padrão estabelecido pela ISO 31000 pode ser utilizado como um 

processo sistemático para o SCRM.   

Uma rede de centenas de especialistas em gerenciamento de riscos e seus clientes, por 

meio de comitês, ajudaram a criar, analisar e moldar a ISO 31000. Esta norma não é, portanto, 

apenas a conclusão de um pequeno grupo, mas representa o ponto de vista e a experiência de 

centenas de pessoas experientes envolvidas em todos os aspectos da gestão de riscos (PURDY, 

2010). 

Em complemento a norma ISO 31000, a norma ISO 31010 orienta sobre a seleção e 

aplicação de técnicas sistemáticas para avaliação de risco, listando mais de 30 ferramentas 

diferentes, como exemplo: FMEA, HAZOP, FTA e RCA. (ISO, 2012). São muitas as técnicas 

listadas, porém não foi identificada na literatura uma definição clara de quais as melhores 

técnicas para uso no gerenciamento de riscos de fornecedores na cadeia de suprimentos de uma 

empresa automobilística. 

 Devido a existência de diferentes ferramentas para o gerenciamento de risco, há uma 

certa dificuldade em tomar decisões precisas para cada estágio do SCRM. Em muitos casos são 

usadas técnicas erradas ou ineficazes, expondo o risco a um efeito com consequências 

inevitáveis (CHRISTOPHER ; LEE, 2004). 
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A definição da ferramenta de gerenciamento de risco é um tema de grande relevância 

no SCRM. A escolha da técnica e método correto pode trazer resultados positivos. Além de 

proteger o valor atual dos negócios, também potencializa o valor futuro, auxiliando na 

qualidade da tomada de decisões, permitindo mais agilidade, custos reduzidos e melhor 

desempenho (OLECHOWSKI et al., 2016). 

 Dada a crescente implementação de práticas de gerenciamento de risco por parte dos 

gestores, existe em muitos casos a subutilização de métodos existentes. Os autores reconhecem 

a necessidade de estudos que validem ferramentas adequadas para cada etapa do gerenciamento 

de riscos e levam à profissionalização do campo (OLECHOWSKI et al., 2016). 

Para Tang e Musa (2011), o gerenciamento do risco da cadeia de suprimentos atraiu um 

foco maior das organizações devido ao impacto negativo que as falhas ou interrupções podem 

ter no desempenho da cadeia. Interrupções na cadeia de fornecimento podem resultar em uma 

variedade de problemas, como longos prazos de entrega, falta de estoque, incapacidade de 

atender a demanda do cliente e aumento de custos. Para ter atividades estáveis de valor 

agregado, a avaliação de riscos tornou-se uma atividade essencial, consistindo em identificar, 

avaliar e medir os riscos nas cadeias de suprimentos e tomar decisões de forma explícita para 

minimizar seu efeito indesejado. 

Segundo Talluri, Narasimhan e Chung (2010), a matéria prima ou componentes dos 

fornecedores representam entre 50 a 70% do valor agregado de uma cadeia de suprimentos, 

resultando em maior dependência das empresas de manufatura de seus fornecedores. O 

desempenho do fornecedor de uma empresa tem um impacto significativo em muitas dimensões 

do produto, como custo, qualidade e pontualidade na entrega. As empresas de manufatura estão 

enfatizando cada vez mais o trabalho eficaz com fornecedores. Para Chen e Wu (2013), devido 

a constante necessidade em aumentar a vantagem competitiva de uma empresa no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, as empresas precisam focar no relacionamento de 

longo prazo com seus fornecedores. Falhas apresentadas pelos fornecedores podem trazer 

grandes prejuízos para toda a cadeia de suprimentos. Segundo Radjou (2002), em 1997, dois 

fornecedores críticos da Boeing obtiveram uma falha de entrega, gerando uma perda estimada 

para a empresa de US $ 2,6 bilhões. Em julho de 2007, a Toyota Motor Corporation interrompeu 

a produção em todas as fábricas japonesas devido a um terremoto que danificou severamente a 

Riken Corporation, sua principal fornecedora de peças para anéis de pistão e vedação. 

As empresas automobilísticas Toyota, Honda, Nissan,  Chrysler, Ford e General Motors 

implementaram programas de gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos com foco em 
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fornecedores. Em todos os casos foram apresentados resultados de melhoria de qualidade e 

ganhos financeiros (DUNN; YOUNG, 2004). 

 A indústria automotiva fornece um contexto ideal para estudar vários problemas da 

cadeia de suprimentos, incluindo seleção de fornecedores e gerenciamento de risco, já que 

muitos fabricantes de automóveis operam em um ambiente Just-in-Time (JIT) e esperam 

atendimento rigoroso e alta confiabilidade de seus fornecedores (YOON et al, 2018).  

 Em uma indústria automobilística a cadeia de suprimentos é longa e complexa, 

abrangendo fornecedores, fabricantes, distribuidores, varejistas e clientes que são 

interdependentes e estreitamente ligados nas áreas de pedidos, compras, logística e 

gerenciamento de estoques. O impacto físico é imenso quando ocorre uma interrupção na cadeia 

de suprimentos, especialmente se as empresas automotivas envolvidas integraram todos os 

recursos de suprimentos em uma única região. Consequentemente, a empresa automotiva deve 

construir uma cadeia de fornecimento resiliente que possa mitigar os riscos causados por 

interrupções inesperadas (CHEN; HSIEH; WEE, 2016). 

Para Mizgier, Jüttner e Wagner (2013), embora a capacidade de gerenciar riscos com 

eficiência seja fundamental para garantir um fluxo suave de produtos através da cadeia de 

suprimentos, essa área só recentemente recebeu atenção nos estudos de cadeia de suprimentos. 

Tradicionalmente, o estoque de segurança era usado para proteger contra riscos e incertezas na 

cadeia de suprimentos. De acordo com Khan e Zsidisin (2010), tais medidas são menos 

atraentes do que costumavam ser devido a um maior foco na agilidade e capacidade de resposta 

da cadeia de suprimentos. Consequentemente, é necessário um novo foco na gestão e mitigação 

do risco, que se estenda para além das quatro paredes de uma planta. Esse foco considera o 

gerenciamento de risco na base de fornecedores e fornece a motivação para este estudo. 

Considerando que a norma ISO 31000 pode ser usada como um processo sistemático 

para o gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos e serão avaliadas as mais de 30 

ferramentas listadas na ISO 31010, o objetivo geral deste estudo é priorizar e propor as 

ferramentas mais adequadas para uso no SCRM de fornecedores da cadeia de suprimentos de 

uma indústria automobilística. 

 

Como objetivos específicos apresentam-se os seguintes:  

a) Analisar as ferramentas e etapas de gerenciamento que constam nas normas ISO 31000 

e ISO 31010.  
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b) Avaliar e selecionar quais as ferramentas mais adequadas de SCRM por meio da 

aplicação do método Delphi em 20 fornecedores e posterior aplicação do método AHP 

com o auxílio de 7 especialistas de uma empresa automobilística.  

c) Aplicar a ferramenta de maior priorização em um fornecedor da empresa 

automobilística considerada neste estudo. 

 

Para a realização deste estudo, será executado inicialmente uma análise bibliométrica 

sobre 223 artigos publicados na base de pesquisa científica Web Of Science (WoS) nos temas 

de Supply Chain Risk Management “SCRM” (Gerenciamento de Riscos na Cadeia de 

Suprimentos) e “Fornecedores”. A bibliometria possui o propósito de identificar tendências o 

crescimento do conhecimento de SCRM, assim como identificar os autores e instituições mais 

produtivos para direcionamento desta pesquisa.  

Após a bibliometria, será feito uma revisão da literatura para os temas de risco, cadeia 

de suprimentos, gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos, normas ISO 31000 e ISO 

31010, risco de fornecedores, método Delphi e método AHP.  

Foi selecionado para esta pesquisa uma empresa multinacional localizada na cidade de 

Porto Real / RJ, fornecedora de peças para as montadoras de veículos PSA Peugeot Citroën, 

Nissan, Volkswagen e FIAT. Como metodologia de pesquisa, primeiramente houve a execução 

do método Delphi junto a 20 fornecedores da organização escolhida. O método Delphi foi 

aplicado sobre as ferramentas da norma ISO 31010, de modo a obter uma seleção prévia de 5 

ferramentas aplicáveis ao gerenciamento de risco de fornecedores em uma organização do ramo 

automobilístico. Após a execução deste filtro inicial, aplicou-se o método AHP com o auxílio 

de 7 especialistas da empresa escolhida. 

O método AHP foi realizado considerando as etapas de gerenciamento de risco 

conforme a norma ISO 31000 (identificação do risco, análise do risco e avaliação do risco), 

assim como as ferramentas selecionadas pelo Delphi e que também estão listadas na norma ISO 

31010. 

A conclusão da aplicação destes dois métodos, Delphi e AHP, foi a priorização de cinco 

ferramentas de gerenciamento de riscos de fornecedores da cadeia de suprimentos de uma 

empresa do ramo automobilístico. A ferramenta de maior priorização foi o FMEA, sendo esta 

ferramenta aplicada na última etapa deste estudo para o processo de recebimento de produtos 

de fornecedores na empresa modelo selecionada. 
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2. BIBLIOMETRIA 

 

Antes de se aprofundar no estudo de gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos, 

foi realizado a análise bibliométrica na base de pesquisa científica Web Of Science (WoS). Por 

meio dessa análise, permitiu-se um melhor entendimento das publicações existentes no tema 

SCRM para direcionamento desta pesquisa. 

A análise bibliométrica é uma forma de dedicar esforços para dar sentido ao que já foi 

feito, capturar as principais lições aprendidas do passado e identificar direções para o futuro. 

Métodos bibliométricos são uteis ao auxiliarem na literatura, mesmo antes de começar a leitura, 

orientando o pesquisador para os trabalhos mais influentes e mapeando o campo de pesquisa 

sem tendência subjetiva (ZUPIC; CATER, 2015). 

 O objetivo principal da análise bibliográfica é iluminar as rotas e a trajetória de 

desenvolvimento de uma disciplina de pesquisa agrupando e analisando as publicações 

existentes sobre o tema. A análise permite um alto nível de objetividade e quantificação, 

fazendo também declarações sobre características qualitativas (KILUBI, 2016).  

Para a execução desta bibliometria, foi consultada a base de dados Web of Science por 

ser esta uma base de grande abrangência e prestígio entre os pesquisadores mundialmente, além 

de permitir ao usuário adquirir, analisar e disseminar informações de um enorme banco de 

dados de materiais publicados. Segundo Zhou et al. (2018), o WoS é o principal banco de dados 

de citações do mundo, com uma cobertura multidisciplinar de mais de 10.000 periódicos de alto 

impacto em ciências e com mais de 120.000 conferências internacionais. Conforme Winter, 

Zadpoor e Dodou (2014), o WoS possui 46 milhões de registros desde 1900 e utiliza um 

procedimento de inclusão seletiva, com o objetivo de fornecer uma proteção contra material de 

baixa qualidade ou de baixo impacto. 

Para Mongeon e Paul-hus (2016), o WoS é a principal base de dados que representa uma 

força significativa para o estudo e comparação de diferentes campos científicos, sendo 

amplamente utilizada para recuperação de informação e construção de análises bibliométricas. 

Conforme Leydesdorff e Bornmann (2015), as categorias de assunto da WoS evoluíram de 

forma crescente e a base de dados se tornou um padrão para normatizações em avaliações 

bibliométricas. O WoS emprega várias capacidades de pesquisa e análise, facilitando e estudo 

completo sobre o tema pesquisado. 
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Identificou-se na base de pesquisa WoS, os artigos publicados até a data de junho de 

2018. Essa busca de dados ocorreu em 09 de julho de 2018, por meio da opção pesquisa, 

usando-se como argumento de pesquisa a expressão: ts=("supply chain" AND "risk 

management" AND supplier). Foi também aplicado filtro para selecionar somente artigos no 

idioma inglês.  Com isso, obteve-se um resultado de 223 artigos publicados entre os anos de 

2002 e 2018.  

A primeira avaliação da pesquisa bibliométrica foi uma análise sobre a evolução 

temporal do tema SCRM. Autores como Christopher e Lee (2004) afirmam que o SCRM é um 

processo no qual está cada vez mais sendo requisitado dentro das organizações e está em 

contínua expansão. Ao pesquisar com as palavras chaves “Supply Chain” and “Risk 

Management” observa-se a evolução conforme Figura 1. Pesquisas iniciaram em 2002 com 

apenas 2 publicações, sendo que no último ano completo, 2017, foram publicados 32 artigos na 

base. O ano onde houve a maior quantidade de publicações foi em 2016 com 40 artigos 

publicados, um valor 434% maior do que a média de todos os anos anteriores. 

 

 

Figura 1 – Quantidade de Publicações por Ano 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O resultado reflete a importância que as organizações e pessoas de modo geral estão 

atribuindo ao gerenciamento de riscos. Conforme a ISO 9001, a principal norma de certificação 

de qualidade nas organizações, em sua última revisão no ano de 2015, foi inserido a 

obrigatoriedade de todas as organizações em realizaram por meio de algum método formal o 

gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos. Devido a este requisito obrigatório, a 

tendência deste tema é positiva para os próximos anos. 
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Os cinco periódicos com a maior quantidade de publicações representam a soma de 

36,6% de todas as publicações avaliadas. A Tabela 1 demonstra que esses principais periódicos 

possuem todos um fator de impacto relevante, comprovando a credibilidade dos artigos. 

 

Tabela 1 – Periódicos com Maior Quantidade de Publicações 

Periódico Publicações % 

Fator de Impacto 

2017 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PRODUCTION ECONOMICS 24  10,7% 4.407 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PRODUCTION RESEARCH 22  9,8% 2.623 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AN 

INTERNATIONAL JOURNAL 15  6,7% 3.833 

EUROPEAN JOURNAL OF 

OPERATIONAL RESEARCH 12  5,4% 3.428 

OMEGA INTERNATIONAL JOURNAL 

OF MANAGEMENT SCIENCE 9  4,0% 4.311 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Tabela 2 demonstra a relação de publicações por países, sendo que os Estados Unidos 

representam 34% e o Brasil abaixo de 1%. Fica evidente que ainda não há uma quantidade de 

publicações significativas com credibilidade no Brasil para o tema SCRM, faltando estudos 

para uma melhor compreensão do gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos da 

indústria Brasileira. Este é mais um motivo para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Tabela 2 – Publicações por Países 
 País Publicações Percentual 

USA 76  34.081%   

PEOPLES R CHINA 38  17.040%   

ENGLAND 25  11.211%   

INDIA 20  8.969%   

GERMANY 14  6.278%   

IRAN 12  5.381%   

CANADA 11  4.933%   
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Tabela 2 – Publicações por Países 

AUSTRALIA 8  3.587%   

FRANCE 7  3.139%   

POLAND 7  3.139%   

SWITZERLAND 7  3.139%   

FINLAND 6  2.691%   

TAIWAN 6  2.691%   

DENMARK 5  2.242%   

ITALY 5  2.242%   

JAPAN 5  2.242%   

SINGAPORE 5  2.242%   

SPAIN 5  2.242%   

TURKEY 5  2.242%   

SWEDEN 4  1.794%   

BELGIUM 3  1.345%   

NETHERLANDS 3  1.345%   

BRAZIL 2  0.897%   

INDONESIA 2  0.897%   

IRELAND 2  0.897% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O critério considerado mais importante para focar este estudo diz respeito a quantidade 

de citações recebidas por cada artigo. Considera-se que se um artigo foi citado várias vezes, o 

mesmo possui uma importância significativa para o campo do estudo SCRM. Por este motivo, 

os artigos foram listados de acordo com a quantidade de citações conforme Apêndice A. No 

Quadro 1 estão os 10 artigos com maior quantidade de citações. 
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Quadro 1 – Top 10 Artigos mais citados 

Nome do Artigo Autores Periódico Ano 

Publicação 

N 

Citações 

A multi-objective stochastic 

programming approach for 

supply chain design 

considering risk 

Azaron, A.; 

Brown, K. N.; 

Tarim, S. A.; 

Modarres, M. 

INTERNATIONA

L JOURNAL OF 

PRODUCTION 

ECONOMICS   

2008 130 

 

Supply Disruptions, 

Asymmetric Information, 

and a Backup Production 

Option 

Yang, Zhibin 

(Ben); 

Aydin, Goker; 

Babich, 

Volodymyr; 

Beil, Damian 

R. 

MANAGEMENT 

SCIENCE  

2009 127 

Supply chain resilience in 

the global financial crisis: 

an empirical study 

Jüttner, Uta; 

Maklan, Stan. 

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT-

AN 

INTERNATIONA

L JOURNAL  

2011 121 

Mitigating Supply Risk: 

Dual Sourcing or Process 

Improvement? 

Wang, Yimin; 

Gilland, 

Wendell; 

Tomlin, Brian.(Y. 

Wang, Gilland, & To mlin,  2010) 

M&SOM-

MANUFACTURI

NG & SERVICE 

OPERATIONS 

MANAGEMENT   

2010 98 

 

Methodology to mitigate 

supplier risk in an aerospace 

supply chain 

Sinha, PR; 

Whitman, LE; 

Malzahn, D. 

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT-

AN 

INTERNATIONA

L JOURNAL  

2004 99 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



 
23 

 

 
 

O artigo mais citado, com 281 citações, investiga como a agilidade no gerenciamento 

de riscos da cadeia de suprimentos colabora para mitigar riscos de interrupções e garantir o 

serviço aos clientes. Para Braunscheidel e Suresh (2009), a agilidade no SCRM é definida como 

a capacidade da empresa, tanto internamente como junto a seus fornecedores, de se adaptar ou 

reagir de maneira rápida às mudanças do mercado. Outros autores como Wieland e Marcus 

Wallenburg (2012) e Natarajarathinam, Capar e Narayanan (2009) também abordam a 

importância da agilidade no SCRM. 

Para Sinha, Whitman e Malzahn (2004) os fabricantes de equipamentos originais 

(OEMs) estão cada vez mais aplicando um método de gerenciamento de risco a seus 

fornecedores de primeiro nível (Tier 1), assim como exigindo que estes façam o mesmo nos 

fornecedores de segundo nível (Tier 2). Conforme Hallikas et al. (2004), mitigar os riscos de 

fornecedores do SCRM é uma atividade necessária para a competitividade de todas as 

organizações, influenciando diretamente na lucratividade e sustentabilidade do negócio. 

A bibliometria foi concluída avaliando o resumo dos 223 artigos encontrados no WoS. 

Artigos identificados como não possuindo relevância ao tema de “SCRM” e “fornecedores”, 

foram descartados. Após este filtro, permaneceram 102 artigos para uma leitura minuciosa, 

permitindo a elaboração do Apêndice A, contendo as seguintes informações: 

a) Nome do Artigo 

b) Autores 

c) Periódico 

d) Ano de Publicação 

e) Número de Citações 

f) Problema de Pesquisa 

g) Objetivo da Pesquisa 

h) Método Utilizado 

i) Tipo de Empresa / Processo 

j) Resultados Obtidos 

k) Recomendações de Pesquisa Futura 

l) Conclusões 

 

Lockamy e Mccormack (2012); Rajesh e Ravi (2015); Chen e Wu (2013); Vahidi, 

Torabi e Ramezankhani (2018); Ruiz-Torres, Mahmoddi e Zeng (2013); Viswanadham, 

Samvedi (2013); Chen, Hsieh e Wee (2016); Mehralian, Zarenezhad e Ghatari (2015); Paul 
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(2015); Mizgier, Pasia e Talluri (2017); Rao et al. (2017); Zimmer et al. (2017); Cagnin et al. 

(2016); Ledwoch, Yasarcan e Brintrup (2018) e Yoon et al. (2018) abordam a importância da 

utilização de ferramentas de SCRM para a mitigação de risco de fornecedores dentro das 

organizações.  

 Marija et al. (2015) aborda a importância da utilização da norma ISO 31000 para o 

gerenciamento de risco, reforçando a necessidade de seguir uma sequência de passos como um 

procedimento para o gerenciamento de risco. Os artigos Chen e Wu (2013), Vahidi, Torabi e 

Ramezankhani (2018), Barosz, Dudek-burlikowska e Roszak (2018), Lo e Liou (2018) e Wang 

et al. (2018) abordam não somente a  importância go gerenciamento de risco nas organizações, 

mas também a importância do uso específico da ferramenta FMEA. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 
Este tópico apresenta uma revisão da literatura sobre os principais temas abordados 

nesta pesquisa. Inicia-se por uma abordagem sobre Riscos, Gerenciamento de Risco, Cadeia de 

Suprimentos (SC), Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM) e em seguida o 

Gerenciamento dos Riscos da Cadeia de Suprimentos (SCRM). Também foram introduzidas as 

duas normas utilizadas para este estudo; a ISO 31000 que define as principais etapas de 

gerenciamento de risco e a ISO 31010 que apresenta 31 ferramentas de gerenciamento de risco. 

Por último, foi abordado a revisão de literatura dos dois métodos utilizados: Método Delphi e 

Método AHP. 

3.1 Risk (Risco)  

 

Ghadge, Dani e Kalawsky (2012) mencionam que atualmente o ambiente de negócios é 

influenciado por instabilidade financeira, terceirização, processos enxutos, fusões de empresas, 

novas tecnologias, comércio eletrônico, etc. As cadeias de suprimentos estão cada vez mais 

enxutas e vulneráveis, expostas a interrupções internas e externas. Juttner, Peck e Christopher 

(2003) definem a vulnerabilidade como uma exposição a graves perturbações decorrentes de 

riscos dentro do Supply Chain (SC), bem como riscos externos ao SC. 

 Purdy (2010) define “risco” como o efeito da incerteza sobre os objetivos. Para Ekwere 

(2016), o risco é a possibilidade de sofrer perdas econômicas e financeiras ou danos materiais 

físicos, como resultado de uma incerteza inerente à ação tomada.  

 Aven (2010) sugeriu diferentes definições de risco: 

a) Risco refere-se à incerteza do resultado, das ações e eventos. 

b) Risco é uma situação ou evento em que algo de valor está em jogo e onde o resultado é 

incerto. 

c) O risco é uma consequência incerta de um evento ou de uma atividade em relação a algo que 

os seres humanos valorizam. 

d) O risco é igual a combinação bidimensional de eventos / consequências e incertezas 

associadas. 

e) O risco é a incerteza e a gravidade das consequências (ou resultados) de uma atividade em 

relação a algo que os seres humanos valorizam. 
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Para Resnik (2005), o risco pode ser visto como o produto de dois componentes: (1) a 

probabilidade do dano; (2) a magnitude (ou gravidade) do dano. Existem muitos tipos diferentes 

de risco correspondentes aos tipos de danos que podem ocorrer. 

 O risco ocorre porque não é possível prever exatamente o que será o resultado em 

eventos futuros. Mesmo que uma empresa use as melhores abordagens de análise e softwares 

para prever o que vai acontecer, sempre há incerteza no futuro, trazendo riscos para a 

organização. Uma indústria pode planejar meticulosamente sua produção, apenas para 

descobrir que uma máquina importante na linha de produção está quebrada. Uma empresa pode 

se planejar para uma entrega de navio, e descobrir futuramente que o porto estará em greve, ou 

até mesmo um desastre natural como um terremoto pode acontecer e impactar a capacidade de 

entrega de seus produtos (BRAUNSCHEIDEL; SURESH, 2009). 

 Os riscos na cadeia de suprimentos podem ser classificados como quantitativos ou 

qualitativos. Os riscos quantitativos incluem falta de estoque (perda de vendas), excesso de 

estoque, obsolescência, descontos para clientes e/ou disponibilidade inadequada de 

componentes e materiais na cadeia de suprimentos. Os riscos qualitativos incluem falta de 

precisão, confiabilidade e precisão dos componentes e materiais na cadeia de suprimentos 

(MANUJ, MENTZER, 2008) 

Embora o risco possa estar ligado a bons resultados, geralmente está associado a 

resultados negativos. Na maioria das vezes, os gestores das organizações falam sobre risco 

quando discutem a porcentagem ou a probabilidade de algum evento negativo, como atraso na 

entrega, falha na produção, ou alguma insatisfação (HALLIKAS et al. 2004). 

 Blackhurst (2015) classificou os tipos de riscos conforme Figura 2.  
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Figura 2 – Tipos de risco (Probabilidade x Severidade) 
Fonte: Adaptado a partir de Blackhurst (2015) 

 

O quadrante P3 é o risco mais elevado, sendo ele de alta severidade e alta probabilidade 

de ocorrência. Existem em muitos casos riscos de alta gravidade e baixa probabilidade 

conforme quadrante P1, podendo citar como exemplo, o ataque terrorista de 11 de Setembro 

em Nova York, que podem ser vistos como riscos com consequências de alta severidade, mas 

de baixa probabilidade de ocorrência. Muitas empresas ignoram estes riscos em função da baixa 

probabilidade de ocorrência, porém devido as consequências severas, o mesmo pode trazer um 

resultado catastrófico. 

 Hallikas et al. (2004) reforça sobre os dois componentes do risco, a probabilidade e as 

consequências de um evento de risco. Os autores avaliam separadamente em uma escala de 

cinco dígitos. Os Quadros 2 e 3 apresentam as escalas de avaliação para a consequência e 

probabilidade de eventos de risco. 
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Quadro 2 – Consequências do Risco 

Classificação Consequência Descrição 

1 Sem Impacto Insignificante em termos da empresa como um 

todo. 

2 Impacto pequeno Uma perda pequena. 

3 Impacto médio Causa dificuldades em curto prazo. 

4 Impacto sério Causa dificuldades em longo prazo. 

5 Impacto Catastrófico Descontinuidade do negócio. 

Fonte: Hallikas et al. (2004) 

 

A consequência do risco representa o impacto que haverá caso o risco apresentado 

realmente ocorra, assim como a probabilidade do risco representa o quanto este risco possui 

chances de ocorrer. 

 

Quadro 3 – Probabilidade do Risco 

Classificação Probabilidade Descrição 

1 Muito improvável Evento muito raro 

2 Improvável Não há evidências da ocorrência do evento 

3 Moderado Há evidência do evento ocorrer 

4 Provável Há forte evidência direta do evento ocorrer 

5 Muito provável Evento ocorre com frequência 

Fonte: Hallikas et al. (2004) 

 

Ao avaliar a probabilidade subjetiva de um evento de risco, a própria experiência da 

empresa e o desempenho de outras empresas são utilizados. Para alguns fatores, pode significar 

maior probabilidade de perturbação e, para alguns, menor. As consequências potenciais devem 

ser avaliadas do ponto de vista da empresa: que tipo de impactos ela pode enfrentar. Isso ocorre 

porque um evento ou alteração que é prejudicial a uma organização de uma cadeia de 

suprimento pode não impactar outra empresa da mesma rede de suprimentos. Muitas vezes os 

fatores essenciais do ponto de vista da empresa são consequências financeiras como custos. 

Outros fatores importantes a serem considerados são por exemplo a confiança e reputação, que 

são difíceis de converter em valor monetário, mas que podem causar perdas financeiras no 

longo prazo (HALLIKAS et al. 2004). 
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 Juttner, Peck e Christopher (2003) mencionam quatro categorias de riscos: oferta, 

demanda, operações e riscos de segurança.  

a) Riscos de oferta são eventos adversos que podem afetar a capacidade da empresa de 

atender à demanda do cliente (em termos de quantidade e qualidade).  

b) O risco de demanda é a distribuição de resultados relacionados a eventos adversos nos 

fluxos de saída que afetam a probabilidade de os clientes fazerem pedidos com a 

empresa e / ou a variação no volume e desejados pelo cliente.   

c) O risco de operações é a distribuição de resultados relacionados a eventos adversos 

dentro da empresa que afetam a capacidade interna de uma empresa de produzir bens e 

serviços, qualidade e oportunidade de produção e / ou lucratividade.  

d) Risco de segurança é a distribuição de resultados relacionados a eventos adversos que 

ameaçam recursos humanos, integridade operacional e sistemas de informação; e pode 

levar a resultados como violações de frete, dados roubados ou conhecimento 

proprietário, vandalismo, crime e sabotagem. 

 

Chopra e Sodhi (2014) propõem nove categorias principais de riscos da cadeia de 

suprimentos: interrupções, atrasos, sistemas, previsões, propriedade intelectual, aquisições, 

contas a receber, estoques e capacidade. Enquanto isso, Martins e Peck (2004) identificam cinco 

categorias de risco: processo, controle, demanda, oferta e ambiente. Kleindorfer e Saad (2005) 

enfatizam três fontes de risco de ruptura: contingências operacionais (incluindo, por exemplo, 

falhas no equipamento e falhas sistêmicas), riscos naturais (terremotos, furacões e tempestades) 

e terrorismo e instabilidade política.  

 Kiser e Cantrell (2006) destacam os riscos internos (riscos na fabricação, negócios, 

planejamento e controle, mitigação e contingência) e os riscos externos (riscos na demanda, 

suprimento, meio ambiente, negócios e planta física).  

 Tang e Tomlin (2008) distinguem três tipos de riscos principais: fornecimento, processo 

e demanda. Os riscos de fornecimento incluem riscos associados ao custo de fornecimento, 

qualidade de fornecimento e compromisso de fornecimento. Os riscos de processo incluem 

riscos de qualidade, tempo e capacidade associados à logística de entrada e saída e operações 

internas. Por fim, os riscos de demanda incluem os riscos associados à incerteza de demanda.  

Embora a probabilidade e o impacto das perdas sejam as dimensões de risco mais 

comumente discutidas, duas outras dimensões de risco são importantes nas cadeias de 

suprimento globais: velocidade e frequência. A velocidade do risco pode ser classificada como 
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a taxa na qual o evento que leva à perda acontece, assim como a rapidez com que o evento de 

risco é descoberto. A frequência é uma medida de quantas vezes um tipo similar de evento de 

risco acontece (MANUJ; MENTZER, 2008). 

Uma grande perda de volume devido a um defeito de qualidade pode ser tolerável e 

corrigível, mas defeitos frequentes de pequeno volume que levam a maiores riscos de oferta e 

demanda podem levar a empresa a perder sua reputação e até mesmo a perder negócios 

(OLSON; WU, 2010). 

 Rangel, Oliveira e Leite (2015) sugerem 14 tipos diferentes de riscos, conforme o 

sistema de classificações de risco da cadeia de suprimentos no Quadro 4. Esse sistema inclui os 

tipos de risco que descrevem as vulnerabilidades às quais uma cadeia de suprimentos pode ser 

exposta. O sistema de classificação facilita o entendimento e gerenciamento de risco em um 

supply chain simplificando o processo de identificação, ao mesmo tempo em que indica o 

processo no qual o risco pode acontecer. 

 

Quadro 4 - Classificação de risco da cadeia de suprimentos  

Processo Risco Definição 

Planejar Estratégico Caracterizado por qualquer evento que afete a estratégia de 

negócios, como a falta de planejamento estratégico (tanto 

organizacional quanto dependente do SC) e a ausência de 

uma perspectiva sistêmica. 

Inércia Definido pela incapacidade de permanecer em um mercado 

competitivo, geralmente causado pela falha da organização 

em acompanhar as mudanças do mercado (por exemplo, 

tecnologia, design, função, etc.). 

Informacional Resultado de falhas no sistema de informação devido a 

sistemas de alimentação de dados ou sistemas eletrônicos 

deficientes. Incapacidade de receber, transferir e acessar 

informações. 

Capacidade Causada pela capacidade efetiva de super ou subutilização 

da produção, falta de flexibilidade para responder a 

mudanças na demanda ou até mesmo a incapacidade de 

alguns elos (membros do SC) para planejar, programar e 

controlar a produção e o gerenciamento de estoque. 
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Continuação 
Processo Risco Definição 

  Demanda Ocorre quando há previsão ruim de demanda (em termos de 

quantidade e mix), sazonalidade, prazos de entrega longos, 

ciclos de vida curtos do produto, pequena base de clientes 

ou distorção de informações devido a promoções e 

incentivos. Pode resultar no efeito chicote. 

Abastecer Fornecimento Resulta de ineficiências no processo da cadeia de 

suprimentos (por exemplo, um aumento no preço de alguns 

insumos, falta de resposta dos fornecedores, 

indisponibilidade de insumos em termos de quantidade e / 

ou qualidade) e problemas no fluxo interno do produto. 

Financeiro Decorre de problemas de fluxo de caixa (precificação de 

produtos, inadimplência de devedores) e mudanças no 

mercado financeiro (impostos, taxas de câmbio, licenças, 

etc.). 

Relacionamento Decorre da relação entre os elos da cadeia de suprimento, 

como falta de visibilidade, oportunismo, confiança na 

transferência de informações, cooperação e terceirização 

(por exemplo, um fornecedor que fornece a cadeia e seus 

concorrentes ou um fornecedor redesenhar peças e criar seu 

próprio produto). 

Produzir Operacional Resulta de situações que impedem a empresa de realizar 

suas atividades de produção, o que pode estar relacionado 

a problemas com sistemas de produção, políticas internas, 

procedimentos, processos e pessoas. 

Ruptura Resultados da descontinuidade no fluxo de materiais no 

processo de produção (após a suspensão de atividades que 

agreguem valor ao cliente), por exemplo, decorrentes da 

dependência de uma única fonte de suprimentos e greves 

trabalhistas. 
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Continuação 
Processo Risco Definição 

Entregar Cliente Concentra-se em situações que modificam a escolha do 

cliente, reduzindo o número de pedidos, por ex. 

obsolescência do produto, entrega do produto, atendimento 

ao cliente (antes, durante e após a solicitação do pedido) e 

perda de confiança no produto ou marca 

Retornar Legal Começa com a incapacidade da organização e / ou cadeia 

de cumprir as restrições legais ou a exposição futura a 

litígios. 

Outros Ambiental Resulta de eventos fora da cadeia de suprimentos, como 

exemplo os desastres naturais (inundações, terremotos, 

etc.) e incertezas nas políticas governamentais (legislativas, 

regulatórias), econômicas, tecnológicas e sociais. 

Cultura Definido pela diferença na cultura (membros da cadeia com 

diferentes culturas, por exemplo o idioma). 

Fonte: Adaptado de Rangel, Oliveira e Leite (2015) 

 

O sistema de classificação proposto facilita o entendimento do gerenciamento de risco em 

um SC simplificando o processo de identificação, ao mesmo tempo em que indica o processo 

no qual o risco pode ocorrer entre planejamento, abastecimento, produção, entrega e retorno. 

Para Rangel, Oliveira e Leite (2015), é essencial utilizar um sistema de classificação de 

risco que aborde os riscos que podem tornar um SC vulnerável de forma estruturada e sistêmica. 

Os autores concluem que a classificação de risco proposta é a primeira tentativa de padronizar 

os tipos de risco relevantes para os SCs, sendo sugerido seu uso no gerenciamento de riscos da 

cadeia de suprimentos. 

3.2 Risk Management (RM)  

 

Giunipero e Eltantawy (2004) afirmam que o gerenciamento de riscos (Risk 

Management - RM) tem a tarefa de identificar os riscos potenciais, analisar os riscos para 

determinar aqueles que têm a maior probabilidade de ocorrência, identificar os riscos que têm 

o maior impacto sobre a entidade e por último definir planos que ajudem a mitigar ou diminuir 

o impacto. 
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O gerenciamento de riscos é o processo de identificar, quantificar e analisar os riscos 

que uma organização enfrenta. Como os resultados das atividades empresariais são incertos, 

diz-se que todas elas possuem algum elemento de risco. Esses riscos incluem falhas 

estratégicas, falhas operacionais, falhas financeiras, interrupções de mercado, desastres 

ambientais e violações regulatórias (LI et al., 2015).  

Risco é um conceito estatístico que pode ser medido usando diferentes tipos de 

ferramentas. O gerenciamento de risco envolve a identificação dos tipos de exposição ao risco 

dentro da empresa, mensurando esses riscos potenciais, propondo formas de proteger, segurar 

ou mitigar e estimar o impacto nos lucros futuros da empresa (FLAGE; AVEN, 2015). 

Segundo Zimmer et al. (2017), embora seja impossível que as empresas removam todos 

os riscos da organização, é importante que elas entendam e gerenciem adequadamente os riscos 

que estão dispostas a aceitar no contexto da estratégia corporativa geral. A direção 

administrativa da empresa é o principal responsável pela gestão de riscos. Existe um amplo 

consenso, tanto na literatura quanto na prática, de que gerenciar riscos é uma capacidade crítica 

para competir no atual ambiente de negócios, cada vez mais turbulento e imprevisível 

(COLICCHIA; STROZZI, 2012). 

No nível estratégico, o gerenciamento de risco é focado na identificação e avaliação das 

probabilidades e consequências dos riscos, assim como  na seleção de ações apropriadas para 

reduzir a probabilidade ou as perdas associadas a eventos adversos. A mitigação de risco se 

concentra na redução das consequências caso um evento adverso seja realizado (MANUJ; 

MENTZER, 2008). 

 Gestão de riscos é a identificação, compreensão e priorização de riscos, combinada com 

ações para minimizar ou mitigar riscos. Após a identificação dos riscos, eles devem ser 

monitorados e controlados a fim de reduzir o impacto negativo em eventos infelizes ou 

maximizar a realização de oportunidades. Na Figura 3 é possível identificar as etapas 

mencionadas pelo autor referentes ao gerenciamento de riscos, ou Risk Management (RM). O 

objetivo do gerenciamento de risco é garantir o fluxo das operações planejadas e proteger a 

empresa contra interrupções na cadeia de fornecimento (KHAN, ZSIDISIN, 2010). 
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Figura 3 – Risk Management 
Fonte: Adaptado de Khan e Zsidisin (2010) 

 

Para gerenciar riscos, as empresas precisam seguir um caminho que vai da identificação 

de riscos a estratégias para lidar com os riscos (MANUJ; MENTZER 2008). Esse caminho é 

mostrado na Figura 4. 

  

Risk 
Management

Identificar

Avaliar

Atuar

Monitorar
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Figura 4 – Processo de Cinco Passos para Gestão e Mitigação de Riscos 
Fonte: Adaptado de Manuj e Mentzer (2008) 

 

 Hallikas et al. (2004) também confirma que um processo típico de gestão de risco de 

uma empresa consiste em: 

a) identificação de risco, 

b) análise e avaliação de risco, 

c) decisão e implementação de ações de gestão de risco, 

d) monitoramento de risco. 

 

Aidentificação de riscos é fundamental na prática de gerenciamento de riscos. Ao 

identificar os riscos, um tomador de decisões ou um grupo de tomadores de decisão torna-se 

consciente sobre eventos ou fenômenos que causam incerteza. O foco principal da identificação 

1. Identificação de Risco 
Usando várias fontes e classificando risco de acordo com sua 
categoria. 

2. Avaliação de Riscos 
Análise de Decisão, Estudo de Casos e avaliação baseado na 
percepção. 

3. Seleção do Método Apropriado de Gerenciamento de 
Risco 
Estratégias propostas: evitação, adiamento, especulação, 
hedging, controle, compartilhamento e transferência. 

4. Implementação da (s) Estratégia (s) de Gerenciamento de 
Risco  
Ativadores da implementação da estratégia de risco: 
gerenciamento de complexidade, aprendizagem organizacional, 
tecnologia da informação e métricas de desempenho. 

5. Mitigação dos Riscos Suprimentos 
Preparando-se para eventos de risco imprevistos. 
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de riscos é reconhecer as incertezas futuras para poder gerenciar esses cenários proativamente 

(MANUJ; MENTZER 2008). 

Como toda empresa é responsável por seus próprios riscos, ela deve identificar os riscos 

de seu próprio ponto de vista. Isso não exclui os benefícios potenciais de compartilhar 

informações, opiniões e visões com parceiros da rede. Em uma cadeia de suprimentos, onde as 

relações de negócios são amplamente baseadas em parcerias entre organizações, o 

compartilhamento efetivo de informações é o fator chave para diminuir a incerteza externa e 

interna (KLEINDORFER; SAAD, 2005). 

A avaliação de riscos e a priorização são necessárias para poder escolher ações de gestão 

adequadas para os fatores de risco identificados de acordo com a situação tanto no nível de 

empresa quanto de rede. A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado 

durante o processo de análise com os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi 

considerado (HALLIKAS et al., 2004). 

Para a norma ISO 9001, o tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções 

para modificar os riscos e a implementação dessas opções. As opções de tratamento de riscos 

não são necessariamente mutuamente exclusivas ou adequadas em todas as circunstâncias. As 

opções podem incluir os seguintes aspectos: 

a) ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade que dá 

origem ao risco; 

b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma oportunidade; 

c) remoção da fonte de risco; 

d) alteração da probabilidade; 

e) alteração das consequências; 

f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e 

financiamento do risco); e 

g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada. 

 

O processo de monitoramento e controle consiste na implantação das ações corretivas, 

acompanhamento dos riscos identificados (avaliação de sua probabilidade e impacto), 

identificação de novos riscos e avaliação da eficiência do processo. Um processo contínuo de 

revisão é essencial para uma gestão de riscos proativa, reavaliando os riscos e monitorando a 

situação dos tratamentos e controles implementados (TANG; TOMLIN, 2008). 
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Para Hallikas et al. (2004), a empresa e seu ambiente não são estáticos e, portanto, 

também o status do risco muda. Os fatores de risco reconhecidos podem ser monitorados para 

identificar as possíveis tendências crescentes em suas probabilidades ou consequências. Além 

disso, novos fatores de risco significativos podem aparecer. Para identificá-los, é necessário 

monitorar as mudanças na rede, as necessidades dos clientes, a tecnologia, as estratégias de 

parceiros e os concorrentes e atualizar a avaliação de riscos de maneira correspondente. 

Um aspecto importante do gerenciamento de riscos é o momento das ações de 

gerenciamento. Em princípio, o processo de gerenciamento de riscos da empresa ou da rede 

deve ser contínuo. As empresas observam seus processos operacionais e de negócios, e tomam 

decisões e planejam procedimentos que afetam os riscos (OLECHOWSKY et al., 2016). 

Há várias causas para os riscos, sendo que a maior parte delas podem ser evitadas.  

Alguns riscos são extremamente raros de ocorrer, mas quando ocorrem, os danos à empresa 

podem ser tão intensos que não possam ser recuperados. A capacidade de compreender os riscos 

que envolvem as operações e o ambiente da empresa tem importância fundamental no cotidiano 

das organizações (WU; BLACKHURST; CHIDAMBARAM, 2006) 

 Kull e Talluri (2008) mencionam que a fonte do risco é outro aspecto importante para o 

seu entendimento. Uma perda é um resultado negativo de uma série de eventos. Esses eventos 

podem ter origem dentro de uma empresa, como falhas em equipamentos, greves de 

trabalhadores ou incêndios em instalações. Os eventos podem também podem ter origem fora 

da empresa, como desastres naturais, crises políticas ou escassez de suprimentos. Na verdade, 

à medida que uma organização se torna mais dependente de recursos externos, o nível de risco 

de uma organização torna-se mais dependente de outras organizações e do ambiente 

(TRKMAN; MCCORMACK, 2009). 

O gerenciamento de riscos é uma parte central do gerenciamento estratégico de qualquer 

organização. É o processo pelo qual as organizações abordam metodicamente os riscos 

associados às suas atividades com o objetivo de obter benefícios sustentáveis dentro da cadeia 

(OLSON; WU, 2010). 

Os gestores de empresas diariamente enfrentam desafios onde precisam reunir muitos 

dados e informações complexas para tomar a melhor decisão. Muitas vezes, esses dados podem 

ser incompletos ou mudar rapidamente, o que, combinado com a pressão para sempre reduzir o 

custo e melhorar a eficiência, torna esse processo muito complexo e difícil. Embora existam 

alguns métodos ou abordagens que resumem o processo de tomada de decisão, infelizmente em 
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muitas das vezes o gestor utiliza somente o "sentimento" ou seu instinto (AZARON; BROWN; 

TARIM, 2008). 

Para os Todos e Zarisneac (2015), o gerenciamento de risco em uma organização 

colabora para: 

a) Aumentar a confiança dos funcionários, fornecedores e todas as partes interessadas 

(stakeholders); 

b) Reduzir perdas; 

c) Melhorar o desempenho do processo, do meio ambiente, da saúde e segurança dos 

funcionários; 

d) Aumentar as probabilidades de alcançar os objetivos estabelecidos; 

e) Obter uma base sólida de argumentos no processo de tomada de decisão e, como 

resultado, aumentar a eficiência gerencial da organização. 

Subestimar os riscos é uma aposta perigosa. Usando modelos analíticos e simulações, 

os autores descobriram que subestimar a probabilidade de um evento disruptivo é muito mais 

caro a longo prazo do que superestimar a probabilidade. No caso de uma interrupção, a perda 

incorrida geralmente supera qualquer economia por não investir em estratégias de mitigação de 

risco (CHOPRA; SODHI, 2014). 

3.3 Supply Chain 

 

Em qualquer transação comercial existe um fornecedor ou grupo de fornecedores 

atendendo as demandas de um cliente. Os processos e operações que conectam esses 

fornecedores e clientes são chamados de Supply Chain (SC), ou cadeia de suprimentos. As 

cadeias de suprimentos variam significativamente em complexidade e tamanho, mas seus 

princípios fundamentais podem ser aplicados a todas as operações, independentemente do 

tamanho da empresa (JUTTNER; MACKLAN, 2011). 

O SC consiste no conjunto de processos e atividades que movem o material por meio da 

cadeia de suprimentos desde os fornecedores iniciais até o cliente final. Portanto, a cadeia de 

suprimentos inclui as divisões internas da empresa, bem como parceiros externos 

(fornecedores). O fornecedor de uma determinada empresa possui seus próprios fornecedores 

(fornecedor de segundo nível). A cadeia de suprimentos é basicamente uma rede que liga todos 

esses fornecedores até o cliente final (SINHA; WHITMAN; MALZAHN, 2004).  
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Uma cadeia de suprimentos (SC) pode ser assumida como uma organização de entidades 

interempresariais, cooperativas e colaborativas relativamente duradouras, usando recursos de 

participantes com interesses consistentes. Os membros de um SC compartilham riscos, despesas 

e benefícios para realizar informações compartilhadas e sistemas estratégicos de qualidade 

cujos objetivos são independentes para cada um deles (COLICCHIA; STROZZI, 2012). 

 Trkman e Mccormack (2009) afirmam que cadeias de suprimento são redes de 

fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas que estão conectados por infraestrutura de 

transporte e informação. Blackhurst (2015) menciona que um SC pode ser grande em escala, 

tendo muitos níveis de fornecedores, onde cada nível de fornecedor da cadeia de suprimentos 

fornece bens ou serviços para o nível acima da cadeia. Além disso, cada camada pode ter vários 

componentes ou membros, criando uma rede de malha dentro da cadeia de suprimentos, onde 

o fluxo linear de mercadorias é raro. 

Segundo Tang (2006), a cadeia de suprimentos (SC), como uma rede, deve fornecer os 

produtos e serviços certos dentro do prazo, com as especificações necessárias, no lugar certo e 

para o cliente certo. Atualmente, as cadeias de suprimentos enfrentam inúmeras mudanças que 

estão contribuindo para aumentar sua complexidade, como a globalização de negócios e a 

adoção de algumas filosofias de negócios enxuto devido a exigência dos consumidores de uma 

qualidade cada vez maior e um custo menor.  

Cadeias de suprimentos estão se tornando globais, oferecendo uma fonte de vantagem 

competitiva. As configurações globais das empresas fornecem acesso a mão de obra e matéria 

prima barata, melhores oportunidades de financiamento, mercados de produto maiores, 

oportunidades de arbitragem e incentivos adicionais oferecidos pelos governos anfitriões para 

atrair capital estrangeiro (MANUJ; MENTZER, 2008). 

O objetivo da cadeia de suprimentos é sincronizar os requisitos de clientes com o fluxo 

de material dos fornecedores, equilibrando as metas conflitantes de alto nível de serviço, baixo 

investimento em estoque e baixo custo unitário. Para uma cadeia de suprimentos eficiente, todas 

as entidades devem ser bem coordenadas. Cada entidade está sujeita a diferentes riscos 

(JÜTTNER; MAKLAN, 2011).  

 Tang (2006) afirma que devido ao ambiente competitivo, é muito importante criar uma 

relação mais próxima entre as empresas, seguindo uma filosofia de parceria para obter uma 

vantagem competitiva. 

 Christopher e Lee (2004) definem que a cadeia de suprimentos é uma rede de 

organizações que estão envolvidas através de ligações downstream e upstream, sendo que os 
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diferentes processos e atividades produzem valor na forma de produtos e serviços para o usuário 

final. Na Figura 5 é possível visualizar o fluxo da cadeia de suprimento desde o fornecedor de 

terceiro nível (tier3), que abastece a rede com matéria prima, até o fabricante que realiza a 

última operação de fabricação, seguindo até o cliente consumidor final.  

  

Figura 5 – Cadeia de Suprimentos 
Fonte: Adaptado a partir de Christopher e Lee (2004) 

 
Odesafio da gestão da cadeia de suprimentos é planejar e controlar o limite entre a 

organização e seus parceiros uptstream e downstream para que não apenas as transações 

existentes sem valor agregado sejam minimizadas, mas também para que novos benefícios 

viáveis sejam criados. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão respondendo a 

esse desafio ao incorporar responsabilidades a seus fornecedores de primeiro nível (SINHA; 

WHITMAN; MALZAHN, 2004).  

Segundo Brandon et al. (2014), nos últimos anos a globalização tem sido cada vez mais 

intensa. As empresas atualmente se concentram em sua função central e terceirizam o restante 

da produção. Assim, a cadeia de suprimentos tornou-se mais complexa e mais ampla, podendo 

passar por muitos países e culturas diferentes. Um exemplo é a cadeia de suprimentos da 

empresa “Apple”, na qual as pessoas enxergam como uma empresa inteiramente americana, 

porém que possui fornecedores localizados na China, Taiwan, Estados Unidos, Cingapura e 

muitos outros países espalhados em diferentes continentes. Os componentes são montados na 

China e enviados para o armazém principal nos Estados Unidos, ou para outro intermediário 

antes de serem enviados para distribuição final. 
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Cadeias de suprimentos se tornaram elementos importantes na economia global. Uma 

das mais impressionantes manifestações modernas das cadeias de suprimento é na forma de 

imensos estabelecimentos varejistas como Wal-Mart ou Carrefour. Nesta forma, os bens do 

mundo são aproveitados para serem entregues a centenas de milhões de clientes em grandes 

lojas de varejo. Os participantes da cadeia de fornecimento podem incluir fabricantes em locais 

de baixo custo, como a China, a Índia ou o Vietnã, montadores em operações de alta tecnologia 

em Taiwan e na Coréia e distribuidores onde os clientes residem em todo o mundo (WU; 

OLSON, 2008).  

A competição mundial de hoje não está mais entre as empresas individuais, e sim entre 

as cadeias de suprimentos. Portanto, para entender a posição de uma empresa, toda a cadeia de 

suprimentos deve ser estudada, uma vez que a qualidade, o custo e os riscos de um produto ou 

serviço oferecido no mercado é uma função não apenas da empresa em particular, mas também 

da rede de fornecedores que fornece insumos para a organização (LI et al, 2015). 

3.4 Supply Chain Management (SCM) 

 

Para Fang, Liao e Xie (2016), tecnologias de rápido desenvolvimento e um mercado 

competitivo resultaram em inúmeras inovações nas cadeias de suprimentos existentes. Cadeias 

de suprimentos modernas tornaram-se redes complexas que incluem fornecedores, fabricantes 

e consumidores em diferentes regiões geográficas. Essas redes criaram incerteza para as cadeias 

de suprimentos e as tornaram mais suscetíveis a eventos inesperados, como terremotos, 

furacões, crises econômicas, greves trabalhistas e ataques terroristas. Embora a probabilidade 

de alguns desastres seja mínima, seu impacto pode ser catastrófico, e por este motivo todo SC 

deve ser gerenciado 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) tem sido definido como o 

gerenciamento de fluxos físicos, lógicos e financeiros em redes de relacionamentos inter 

organizacionais, agregando valor e alcançando a satisfação do cliente. De um ponto de vista 

orientado para o processo ou multifuncional, o SCM compreende as linhas de planejamento, 

fornecimento, produção e distribuição, mas não está focalizado exclusivamente em uma dessas 

áreas (BESKE; SEURING, 2014). 

Conforme Mentzer (2008), o SCM é a coordenação estratégica e sistêmica das funções 

tradicionais de negócios dentro de uma empresa específica e entre empresas dentro da cadeia 

de fornecimento, com o objetivo de melhorar o desempenho de longo prazo das empresas 
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individuais e da cadeia de suprimentos como um todo. Para Lambert (2010), o SCM é o 

gerenciamento de relacionamentos na rede de organizações, desde os clientes finais até os 

fornecedores originais, usando processos de negócios essenciais para criar valor para os clientes 

e todas as partes interessadas. 

O propósito do SCM é remover barreiras de comunicação e eliminar redundâncias 

através de processos de coordenação, monitoramento e controle. O gerenciamento da cadeia de 

suprimento tem sido descrito como uma tentativa de elevar as ligações dentro de cada 

componente da cadeia, facilitar a tomada de decisões e fazer com que todas as partes da cadeia 

interajam de maneira mais eficiente, criando visibilidade da cadeia de suprimentos e 

identificando gargalos (POWER, 2005). 

Para Ho et al. (2015), o Supply Chain Management (SCM), ou gestão da cadeia de 

suprimentos, é o gerenciamento de materiais ou informações na medida que estes migram dos 

diferentes fornecedores para o fabricante, atacadista e/ou varejista até chegarem ao consumidor 

final. O SCM, é então, o gerenciamento ativo e a coordenação das atividades da cadeia de 

suprimentos para aumentar o valor agregado ao cliente e obter uma vantagem competitiva. 

Representa um esforço conjunto dos parceiros da cadeia de fornecimento para desenvolver e 

operar a rede da maneira mais eficaz e eficiente possível. Schmitt e Snyder (2012) comentam 

sobre a importância fundamental da coordenação e integração de atividades entre diferentes 

parceiros da cadeia de suprimentos. Essa coordenação de rede é uma relação ganha-ganha e 

pode reduzir o nível de estoque, aumentar a receita e melhorar o atendimento ao cliente. 

Desde meados da década de 1990, os gerentes se tornaram muito melhores em gerenciar 

cadeias de suprimentos globais e mitigar os riscos recorrentes da cadeia de suprimentos através 

de um melhor planejamento e execução. Como resultado, a década de 1990 viu grandes saltos 

na eficiência de custos da cadeia de suprimentos (CHOPRA; SODHI, 2014).  

O SCM tem um tremendo impacto no desempenho organizacional em termos de 

concorrência baseado em preço, qualidade, confiabilidade, capacidade de resposta e 

flexibilidade no mercado global, e está se tornando uma disciplina mais madura 

(MIRZAPOUR; MALEKLY; ARYANEZHAD, 2011). 

O gerenciamento de fornecedores é uma questão-chave no SCM, já que o custo de 

matéria-prima e componentes representam o custo primário de um produto. A maioria das 

empresas de manufatura gastam uma quantidade considerável de sua receita de vendas em 

compras de suprimentos, variando de 50 a 70% dos custos de produção. O SCM não apenas 
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reduz significativamente os custos de aquisições, mas também ajuda a alcançar processos de 

produção eficazes (YOON et al, 2018).  

 Para o sucesso das organizações é necessária uma medição sobre o desempenho dos 

fornecedores da cadeia de suprimentos. O desempenho da cadeia de suprimentos pode ser 

definido como a capacidade de uma cadeia de suprimento para adequar a qualidade de produtos 

e serviços em quantidades específicas no momento desejado e também para minimizar o custo 

de produtos e serviços. O desempenho pode ser avaliado com base nos critérios de eficácia ou 

eficiência (MITAL; GIUDICE; PAPA, 2018). 

Segundo Azevedo et al. (2008), as abordagens tradicionais de gestão de SC devem ser 

aprimoradas para aumentar os níveis de resiliência na organização por meio do gerenciamento 

das seguintes variáveis:  

a) nível de estoque - aumenta a probabilidade de atividades de produção serem 

interrompidas e, consequentemente, um aumento no estoque de produtos acabados;  

b) base de fornecedores adotada - se a organização depende de um fornecedor, isso 

reduz sua flexibilidade para reagir à perturbação;  

c) terceirização de atividades - reduz seu controle sobre a qualidade do produto e 

aumenta sua dependência de outras organizações;   

d) nível de compartilhamento de informações entre os parceiros - promove melhor 

visibilidade ao longo do SC, com a organização se tornando menos vulnerável aos 

efeitos negativos dos distúrbios 

Para fortalecer o SC, o desempenho do elo mais fraco precisa ser melhorado. Essa 

suposição traz à vida as considerações sobre mitigação e contingência direcionadas, em que a 

aplicação dessas estratégias nos fornecedores com pior desempenho pode melhorar 

substancialmente o desempenho do sistema como um todo (LEDWOCH; YASARCAN; 

BRINTRUP, 2018). 

As empresas reestruturaram suas cadeias de fornecimento para operar em uma base 

global de forma a aproveitar os mercados internacionais de produtos, fatores e capital. No 

entanto, a gestão global da cadeia de suprimentos pode apresentar vários desafios, incluindo 

diferenças nos ambientes econômico, cultural e regulatório. A literatura sobre a cadeia de 

fornecimento global enfatiza a importância do gerenciamento de riscos, a complexidade e a 

coordenação envolvidos no gerenciamento e áreas funcionais específicas da cadeia de 

fornecimento (MOLLENKOPF, 2010). 
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Conforme Carvalho et al. (2012), o fato de a ocorrência de perturbações que afetam o 

funcionamento normal do supply chain ser cada vez mais frequente faz com que a compreensão 

de como melhorar a resiliência do SC seja fundamental, principalmente no segmento 

automotivo, pois além da relevância econômica deste setor, a indústria automotiva também 

apresenta:  

a) um ambiente de produção enxuto; 

b) pressões para reduzir custos e tempo de produção;  

c) a demanda dos clientes finais é por produtos altamente customizados, o que torna esse 

tipo de SC extremamente vulnerável a perturbações. 

Segundo Rangel, Oliveira e Leite (2015), uma das formas associadas à medição da 

satisfação da demanda de um cliente é o Supply Chain Operations Reference (modelo SCOR). 

O Quadro 5 apresenta os cinco processos de gestão considerados no modelo de referência de 

operações da cadeia de suprimentos (SCOR), que descrevem as atividades que ocorrem dentro 

da cadeia: planejar, comprar, produzir, entregar e retornar. 

Quadro 5 – Cinco Processos do SCOR 
Processo Definição 

Plan (Planejar) Utiliza como entrada as informações referentes à demanda, oferta, 

capacidade e recursos de um SC para melhor conduzir os demais 

processos, permitindo orientação adequada na tomada de decisão. 

Este processo é a base dos outros processos 

Source (Comprar) Com base nas informações projetadas no processo de planejamento, 

todos os materiais essenciais que devem ser adquiridos são 

adquiridos. Este processo inclui a programação, recebimento, 

inspeção e pagamento dos fornecedores, bem como a seleção de 

fornecedores e gerenciamento dos relacionamentos correspondentes. 

Make (Produzir) Os recursos adquiridos são transformados em produtos e / ou serviços 

de acordo com as especificações do cliente e leis regulatórias (se 

houver), aumentando a flexibilidade do SC, reduzindo custos e 

aumentando a taxa de uso do ativo. 
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Continuação 
Processo Definição 

Delivery (Entregar) Esse processo começa com o pedido confirmado do cliente, 

garantindo a transmissão adequada das informações do cliente para 

as seções responsáveis pelos processos de produção e fornecimento. 

Inclui também o armazenamento, transporte e distribuição de 

mercadorias 

Return (Retornar) Esse processo inclui as atividades relacionadas a produtos ou 

serviços pós-venda, incluindo o recebimento de materiais 

defeituosos, especificações, insatisfação do cliente, manutenção, 

reparo, reciclagem e reutilização. 

Fonte: Adaptado de Cohen e Roussel (2005) 

A implementação do SCM envolve a identificação de: os membros da cadeia de 

suprimentos; os processos que precisam ser vinculados a cada um desses membros principais e 

o tipo de integração que se aplica a cada link do processo. O objetivo do SCM é criar o maior 

valor não apenas para a empresa, mas também para a rede da cadeia de suprimentos, incluindo 

o cliente final (LAMBERT, 2010). 

3.5 Supply Chain Risk Management (SCRM) 

 

Existe o gerenciamento de riscos que pode ser aplicado em qualquer escopo dentro de 

uma organização, e o gerenciamento da cadeia de suprimentos; a combinação de ambos cria o 

Supply Chain Risk Management (SCRM) conforme se evidencia na Figura 6 Blos et al. (2009).  

 
 

 

 

 

Figura 6 - Evolução do SCRM 
Fonte: Blos et al. (2009) 

Segundo Hallikas et al. (2004), o SCRM é um conjunto complexo de operações e 

funções com uma enorme variedade de riscos inerentes. Estes riscos podem ser uma pequena 

RM SCM SCRM 
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perturbação no fluxo gerando um atraso com consequências irrelevantes ou pode ser um grande 

problema, como a falência de um fornecedor, causando uma interrupção de toda a cadeia.  

A crescente complexidade na cadeia de suprimentos leva os gerentes a enfrentar uma 

pressão constante para reduzir custos nas operações e resolver muitas situações complicadas 

em um curto espaço de tempo. Combinado com o cenário de mudanças rápidas e decisões 

diárias desafiadoras, isso pode levar aos gestores a escolher decisões ou alterar processos e 

operações sem considerar os riscos e as consequências. Por isso, ao mesmo tempo que as 

cadeias de suprimentos estão se tornando mais eficientes, estão também aumentando sua 

vulnerabilidade (YANG et al., 2007). 

Ao negar a suposição de que os elementos da cadeia de suprimentos terão um 

desempenho impecável, a avaliação e a seleção de estratégias de mitigação de riscos tornam-se 

um elemento crucial no processo de gerenciamento de riscos. Perdas inesperadas surgem de 

uma sequência de falhas e / ou eventos causais. As organizações devem determinar o potencial 

para tal sequência, compreendendo as condições que dão origem a tais problemas e, 

subsequentemente, devem avaliar a probabilidade de ocorrência de problemas e qualquer 

impacto negativo que os problemas possam acarretar (TALLURI et al., 2013). 

Até o século 21 as empresas não perceberam a importância de implementar o 

gerenciamento de riscos dentro da organização, principalmente no processo de tomada de 

decisão. Hoje em dia, a compreensão do fato de que o risco pode ser prevenido levou à 

implementação de diversos métodos e técnicas de gerenciamento de risco, principalmente na 

cadeia de suprimentos (TODOS; ZARISNEAC, 2015).  

As empresas de forma geral têm consciência da necessidade de gerenciamento de riscos 

e planejamento de contingência, assim como existe uma vasta literatura de gestão de risco nas 

áreas de economia, finanças, gerenciamento estratégico e gestão internacional. Mesmo com 

todo este conhecimento existente, as organizações que pensam ter gerenciado riscos muitas 

vezes negligenciaram as exposições críticas ao longo de suas cadeias de suprimentos 

(JUTTNER; PECK; CHRISTOPHER, 2003). 

O SCRM, mais que uma atitude decisória, é um processo no qual está cada vez mais 

sendo requisitado dentro das organizações (CHRISTOPHER; LEE, 2004). Atualmente todas as 

três normas certificadoras mais difundidas de sistemas organizacionais estão exigindo um 

processo de gerenciamento de risco na cadeia de suprimentos: 
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a) ISO9001: definem requisitos para estabelecer, documentar e manter um Sistema de 

Garantia da Qualidade, fornecendo diretrizes para uma organização sobre como 

administrar e garantir a qualidade de seus produtos/serviços e processos. 

b) ISO14001: auxilia empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos 

ambientais como parte de suas práticas usuais. 

c) OHSAS 18001: define os requisitos mínimos para melhores práticas em gestão de 

saúde e segurança ocupacional. 

 

Hendricks e Singhal (2005) encontram uma importante implicação do SCRM no 

desempenho financeiro. Com base em uma análise de 827 anúncios de ruptura feitos em um 

período de 10 anos, eles mostram que as empresas que sofreram interrupções na cadeia de 

suprimentos tiveram de 33 a 40% menos retorno financeiro em relação a outras empresas do 

mesmo setor. 

O gerenciamento de risco que implica tanto horizontes estratégicos quanto operacionais 

para avaliação de longo prazo e de curto prazo, refere-se a riscos que podem modificar ou 

impedir parte do movimento e / ou fluxo eficiente de informações, materiais e produtos entre 

os atores de uma cadeia de suprimentos dentro de uma organização, ou entre atores em uma 

cadeia de suprimentos global (WU et al., 2013).  

O SCRM pode ser visto como a capacidade da organização em ser ágil. A agilidade é 

vista como uma iniciativa de gerenciamento de risco que permite que uma empresa responda 

rapidamente às mudanças do mercado, bem como às rupturas potenciais e reais na cadeia de 

suprimentos. (BRAUNSCHEIDEL; SURESH, 2009).  

A agilidade é valiosa para a mitigação de riscos e em resposta a seus efeitos. As 

estratégias de agilidade e flexibilidade podem ser eficientes como mecanismos "defensivos" 

para mitigar os riscos da cadeia de suprimentos. (TANG; TOMLIN, 2008).  

 Huang e Xu (2015) mencionam que as organizações vêm ampliando sua abordagem ao 

gerenciamento de riscos desde meados do século XX, inicialmente focando na gestão de 

seguros, expandindo-se para questões financeiras, de segurança e de relações públicas, e 

finalmente em toda a cadeia de suprimentos, inclusive nos fornecedores. O SCRM pode agora 

ser entendida como: 

1) qualquer conjunto de ações tomadas por uma empresa para alterar o risco decorrente de seus 

negócios 

2) um processo formal para alcançar um grau ótimo de eliminação ou controle de risco. 
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 Wiengarten et al. (2016) mencionam que abordagens do SCRM procuram medir os 

atributos do fornecedor ou a estrutura do SC. As organizações utilizam o SCRM para identificar 

potenciais riscos nos fornecedores. Os riscos identificados são então usados para preparar 

estratégias adequadas de mitigação e resposta associadas a esses fornecedores. O SCRM é, na 

maioria das vezes, um processo formal que envolve a identificação de perdas potenciais, a 

compreensão da probabilidade de perdas potenciais e a atribuição de significância a essas 

perdas. Segundo Tang (2006), o SCRM pode ser definido como o gerenciamento dos riscos do 

SC por meio de coordenação ou colaboração entre os parceiros do SC, de modo a assegurar a 

lucratividade e continuidade. 

Conforme a ISO (2009), eventos indesejados e imprevisíveis, quando combinados com 

a cadeia de suprimentos de uma organização, estão subjacentes às interrupções da cadeia de 

suprimentos. Essas interrupções podem ser classificadas em internas à empresa, externas à 

empresa, mas internas à rede da cadeia de suprimentos, e externas ao ambiente são consideradas 

Riscos da Cadeia de Suprimentos. Os riscos da cadeia de suprimentos podem levar a uma 

variedade de problemas, como longos prazos de entrega, falta de estoque, incapacidade de 

atender à demanda do cliente e aumento no custo de produção, o que pode levar a prejuízos 

para as empresas. 

No mundo atual das economias interconectadas, nenhuma empresa pode sobreviver 

sozinha. Toda organização está ligada a outras empresas, formando cadeias de suprimentos. 

Uma única discrição de qualquer entidade em uma cadeia de suprimentos afeta toda a cadeia. 

Adaptar-se à mudança envolve risco, mas continuar de maneira tradicional também é arriscado. 

Em resumo, uma empresa deve identificar, avaliar, classificar e gerenciar seu risco na cadeia 

de suprimentos para prosperar na economia atual (SINHA; WHITMAN; MALZAHN, 2004). 

 Embora a maioria dos gestores estejam cientes da importância do gerenciamento de 

riscos na cadeia de suprimentos, nenhuma das empresas pesquisadas demostraram expertise na 

avaliação de riscos em suas atividades. As interrupções nas empresas estão se tornando mais 

frequentes, uma vez que os gerentes não estão completamente cientes dos riscos e das 

consequências de suas decisões. Embora alguns riscos não possam ser erradicados, eles podem 

ser identificados, avaliados, quantificados e mitigados (DITTMANN, 2014).  

O desenvolvimento de fornecedores engloba todas as atividades realizadas pelo 

fabricante para apoiar os fornecedores na melhoria de seu desempenho e capacidades. Este 

tópico é de crescente importância devido à crescente complexidade das cadeias de suprimento 
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e à globalização dos negócios. Os fabricantes investem recursos para aumentar o desempenho 

do fornecedor participando direta ou indiretamente de seu desenvolvimento (MIZGIER; 

PASIA; TALLURI, 2017).  

 Chen, Hsieh e Wee (2016) listam 19 diferentes ferramentas para utilização como método 

de desenvolvimento e seleção de fornecedores de uma cadeia de suprimentos automotiva, 

comprovando que a seleção global de fornecedores pode ser a estratégia mais crucial no projeto 

de uma cadeia de suprimentos para mitigação de riscos. 

1) AACS - Sistema de colônia de formigas baseado em atributos 

2) ANOVA - Análise de variância 

3) AHP - Processo de hierarquia analítica 

4) ANP - Processo de rede analítica 

5) DCA - Análise de escolha discreta 

6) DEA - Análise de envoltória de dados 

7) FAHP - Processo de hierarquia analítica difusa 

8) FEAHP - Processo de hierarquia analítica estendida fuzzy 

9) FMCDM - Problema de tomada de decisão de vários critérios difusos 

10) GAIA - Análise geométrica para técnicas de assistência interativa 

11) GDEA - Análise envoltória de dados verdes 

12) MADA - Análise de tomada de decisão multi-atributo 

13) MANOVA - Análise de variância multivariada 

14) MCDM - Múltiplas decisões de critérios 

15) MIP - programação inteira mista 

16) MOMILP - Programação linear inteira mista multi-objetivo  

17) NN - Rede neural 

18) PROMETHEE - Método de Organização de Classificação de Preferência para 

Avaliação de Enriquecimento 

19) TOPSIS - Técnica para preferência de pedidos por similaridade com a solução ideal 

 

Chen e Wu (2013) propõem um método para selecionar novos fornecedores. O método 

proposto enfoca o modo de falha e análise de efeito (FMEA) associado ao Analytic Hierarchy 

Process (AHP). De acordo com o método proposto desenvolvido pelos autores, foi possível 

selecionar um fornecedor com menor risco potencial para os negócios da empresa. Segundo Lai 

e Lau (2012) a empresa Ford introduziu o FMEA para identificar potenciais modos de falha 
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para operações de fabricação e seus efeitos. A ferramenta FMEA não é utilizada somente nas 

empresas automotivas, mas também em outros segmentos que buscam uma abordagem de 

gerenciamento de risco. 

 Para fortalecer todo o sistema, o desempenho do elo mais fraco precisa ser melhorado. 

Essa suposição traz à vida as considerações sobre mitigação e contingência direcionadas, em 

que a aplicação dessas estratégias nos fornecedores com pior desempenho pode melhorar 

substancialmente o desempenho do sistema como um todo (BLACKHURST, SCHEIBE; 

JOHNSON, 2008). 

Durante a pesquisa de Cagnin et al. (2016), foi possível observar que não existem 

requisitos específicos que definem os critérios de priorização para o SCRM aplicado em 

fornecedores. O estudo sugere como proposta a pesquisas futuras a necessidades de 

compreensão sobre como diferentes empresas trabalham para avaliar os riscos na gestão da 

cadeia de suprimentos de fornecedores. 

 Lockamy e Mccormack (2012) introduziram uma metodologia de redes bayesianas para 

modelagem e avaliação de riscos em cadeias de suprimentos, com base em um estudo de 15 

fornecedores de fundição para uma grande empresa automotiva dos EUA. A metodologia utiliza 

redes bayesianas para a criação de perfis de risco para cada fornecedor. As redes são usadas 

para determinar a probabilidade de risco externo, operacional e de rede de um fornecedor, e o 

impacto potencial da receita que um fornecedor pode ter na organização, conforme medido pelo 

valor em risco (VAR). A metodologia é oferecida como uma ferramenta para auxiliar os 

gerentes na formulação de estratégias e táticas para mitigar os riscos gerais de fornecedores da 

cadeia de suprimentos. 

  Toda organização deve responder aos riscos, mas há muitas maneiras alternativas pelas 

quais o processo de SCRM pode ser aplicado. O risco deve primeiro ser identificado e em 

seguida deve haver o monitoramento, que exige a medição do desempenho organizacional. Uma 

vez identificados os riscos, ações devem ser selecionadas. A maioria das ações disponíveis para 

as organizações envolve conhecer os riscos que a organização pode enfrentar conhecendo sua 

capacidade, e quais riscos devem ser terceirizados. Entende-se que alguns riscos podem ser 

resolvidos e outros evitados (BLACKHURST, SCHEIBE; JOHNSON, 2008). 

O SCRM é um processo que visa implementar um plano de gerenciamento de riscos. 

Harland, Brenchley e Walker (2003), conforme Figura 7, descrevem um processo de 

gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos com as seguintes etapas: 
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1) Análise da cadeia de suprimentos: Esta etapa é realizada para entender a estrutura 

atual do SC, sua rede de fornecedores e o desempenho atual.   

2) Identificar fontes de incerteza: Depois de estudar a estrutura da cadeia de 

suprimentos, nesta etapa é possível sublinhar as fontes mais importantes de incerteza 

que podem causar perdas para a empresa. 

3) Examine o risco subsequente: Nesta etapa, seleciona-se os riscos que devem ser 

mitigados. 

4) Gerenciar risco: Nesta etapa, com o objetivo de gerenciar o risco, é realizada uma 

análise preliminar dos riscos dentro da rede e seus danos. 

5) Individualizar a opção real mais adequada: Após a análise de riscos, é possível 

selecionar as ações mais adequadas para mitigação do risco previamente 

identificado. 

6) Implementar a estratégia de risco da cadeia de suprimentos: A última etapa é a 

implementação da ação. 

 

Figura 7 – Processo SCRM de acordo com Harland, Brenchley e Walker (2003) 
Fonte: Adaptado a partir de Harland, Brenchley e Walker (2003) 

 

Devido à existência de uma variedade de fontes de risco e uma ampla gama de 

abordagens de gerenciamento de risco, várias estratégias de mitigação de risco foram 

desenvolvidas na literatura. Juttner, Peck e Christopher (2003) observam que as seguintes 

quatro estratégias de mitigação de risco podem ser adaptadas aos contextos da cadeia de 
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suprimentos (i) evitação; (ii) controle; (iii) cooperação; e (iv) flexibilidade. Chopra e Sodhi 

(2014) concentram-se na categorização de direcionadores de risco e possíveis estratégias 

baseadas na interação de vários riscos individuais: adição de capacidade, adição de estoque; ter 

fornecedores duplicados, aumentar a capacidade de resposta, aumentar a flexibilidade, agregar 

ou agrupar a demanda e aumentar a capacidade. 

 Zsidisin e Ellram (2003) demonstraram que o risco de fornecedores de uma cadeia de 

suprimentos pode ser mitigado pela implementação de técnicas de gestão baseadas em 

comportamento, construindo relacionamentos estratégicos com fornecedores. Giunipero e 

Eltantawy (2004) abordam estratégias de mitigação de riscos no SC por meio de envolver o 

fornecedor antecipadamente, adotando o planejamento de continuidade de negócios como uma 

técnica formal de gerenciamento de risco.  

 Oliveira, Marins e Espindola (2018) analisaram 248 publicações sobre SCRM nas bases 

de dados Scopus, Web of Science, Science Direct, Emerald Insight e Ingenta Connect utilizando 

o método de pesquisa Research Profiling. Durante a revisão bibliográfica constatou-se uma 

falta de consenso entre 23 autores que abordaram as etapas do SCRM em suas pesquisas. 

Alguns pesquisadores descrevem 3 etapas para o SCRM, enquanto outros abordaram a 

realização do SCRM em até 7 etapas, porém Hallikas et al. (2004) e Tomas e Alcantara (2013) 

possui um entendimento que os passos do SCRM podem ser resumidos nas quatro principais 

etapas: identificação, avaliação, implementação e monitoramento dos riscos (Figura 8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: 4 Principais etapas do SCRM 
Fonte: Adaptado a partir de Tomas e Alcantara (2013) 
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A identificação de riscos visa descobrir todos os riscos relevantes e reconhecer as 

incertezas futuras para gerenciá-los proativamente. Este estágio é crítico para o sucesso do 

SCRM. Apenas após a identificação de um risco que se pode desencadear qualquer atividade 

posterior para o gerenciamento do risco. Segundo Enyinda, Mbah e Ogbuehi (2010), isso 

implica que um julgamento antecipado é necessário na identificação do risco para decidir se um 

risco é relevante e, portanto, deve ser mais bem avaliado ou mitigado. A identificação de riscos 

precisa seguir uma abordagem abrangente para identificar todas as ameaças e vulnerabilidades 

potenciais da cadeia de suprimentos (KERN et al., 2012). 

Existem muitas abordagens na literatura para identificar riscos, como exemplo Gaudenzi 

e Borghesi (2006) realizam por meio do processo de hierarquia analítica (AHP). Neiger, Rotaru 

e Churilov (2009) focam em métodos simples como o diagrama de Ishikawa e mapeamento de 

fluxo de valor e Kayis e Karningsih (2012) desenvolveram e aplicaram uma ferramenta de 

identificação de riscos conhecida como sistema de identificação de riscos da cadeia de 

suprimentos.  

Segundo Zsidisin e Ellram (2003), o SCRM requer uma avaliação abrangente do risco, 

porém de forma rápida e econômica. Para Cohen e Kunreuther (2009), o risco pode ser avaliado 

usando dados (se disponíveis) ou julgamento de cenários de especialistas. Isso significa que a 

avaliação de risco pode ser formal ou informal e quantitativa ou qualitativa. Gaudenzi e 

Borgheshi (2006) argumentam que a avaliação de risco é subjetiva, pois cada analista tem seu 

próprio conceito do que constitui um risco.  Mizgier, Pasia e Talluri (2017) afirmam que a 

combinação de dados objetivos e percepção subjetiva pode resultar em uma construção mais 

robusta de riscos, o que, por sua vez, melhoraria a eficácia da previsão e avaliação de riscos. 

Ao avaliar o risco, a priorização do risco deve ser levada em consideração.   Segundo 

Sinha, Whitman e Malzahn (2004), a priorização de riscos ajuda as organizações a identificar 

os riscos mais significativos. Alta prioridade pode ser dada a riscos que tenham um alto grau 

de impacto ou que possam ser mitigados imediatamente. Desenvolver e implementar ações de 

tratamento de risco demanda de recursos e energia considerável, portanto é improvável que uma 

empresa seja capaz de lidar com todos os riscos existentes. A priorização de risco, portanto, 

ajuda a decidir em quais tipos de risco desenvolver ações, permitindo que a empresa gerencie 

seus recursos. Wu, Blackhurst e Chidambaram (2006) aplicaram o AHP para avaliação do risco, 

sendo que Chen e Wu (2013) além do AHP também utilizaram da ferramenta FMEA (Análise 

de Modos de Falhas e Efeitos). 
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A literatura adota vários termos para os tipos de ações de tratamento de risco 

disponíveis. Como exemplo, são citados cinco tipos de tratamento de riscos: aceitação, 

prevenção, transferência, compartilhamento e mitigação de riscos, conforme Figura 9 

(LAVASTRE; GUNASEKARAN, SPALANZANI, 2014). 

a) Aceitação: Não há diretriz padrão para determinar quanto de risco uma organização 

deve aceitar. O nível aceitável é dependente do contexto e pode estar ligado, por 

exemplo, à propensão ao risco, ou seja, a disposição de uma pessoa ou organização 

de se engajar em comportamentos de risco e aceitar resultados incertos na tomada 

de decisão. Segundo Aqlan e Lam (2015), a disposição de aceitar um risco não 

significa que o risco deva ser ignorado. Ele deve continuar a ser rastreado para 

garantir que as consequências aceitas não aumentem. Se as consequências 

excederem um certo limite, as organizações precisam considerar como evitar, 

transferir, compartilhar ou mitigar o risco (PARK; MIN; MIN, 2016). 

b) Prevenção: Se tratando de gestão de riscos, é melhor a prevenção do que a cura, ou 

seja, é melhor planejar e realizar a gestão de riscos, do que sofrer os efeitos negativos 

de sua materialização (KLEINDORFER; SAAD, 2005). 

c) Transferência: A transferência de risco indica que a responsabilidade é atribuída a 

outra parte. Exemplos de transferências de risco podem ser a contratação de um 

seguro ou hedge, ou então a transferência de uma determinada atividade e ou 

processo para outra organização. A transferência de risco geralmente está associada 

a interrupções pequena probabilidade e alto impacto, do que para riscos operacionais 

com alta probabilidade e baixo impacto (LAVASTRE; GUNASEKARAN, 

SPALANZANI, 2014). 

d) Compartilhamento: O compartilhamento de risco envolve outra parte 

compartilhando alguns ou todos os riscos. Do ponto de vista do comprador, o risco 

pode ser compartilhado geralmente por meio de contratos com cláusulas que 

respondem por possíveis mudanças nos riscos associados. Os fornecedores podem 

compartilhar o risco de estoque na presença de restrições financeiras ou aumentar a 

capacidade quando os pedidos são garantidos por seus clientes. Semelhante à 

transferência de risco, o compartilhamento de risco parece apropriado para lidar com 

riscos que têm baixa probabilidade e alto impacto (BUZACOTT; PENG, 2012). 

e) Mitigação: Conforme Aqlan e Lam (2015), a mitigação procura reduzir ativamente 

o risco a um nível aceitável. Aplica-se tanto à redução da probabilidade de um 
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evento de risco quanto às consequências. Estratégias de mitigação são tipicamente 

adequadas para riscos operacionais com alta probabilidade e baixo impacto. Para 

Chopra e Sodhi (2014), a seleção de uma estratégia de mitigação de risco também 

depende do tipo de risco e dos recursos da organização. As organizações devem 

avaliar cuidadosamente as opções de aceitação, evitação, compartilhamento e 

transferência antes de selecionar uma estratégia de mitigação. Como os riscos estão 

frequentemente interligados, o alívio de um tipo de risco pode agravar e / ou mitigar 

outro; portanto, estratégias de mitigação devem ser empregadas com mínima 

contradição. 

Figura 9 – Tipos de Ações de Tratamento de Risco 
Fonte: Adaptada a partir de Lavastre, Gunasekaran e Spalanzani (2014) 

 

Risco não é um fenômeno estático. Ele precisa ser continuamente monitorado para 

avaliar como as fontes de risco estão se desenvolvendo e se quaisquer mudanças nas estratégias 

de tratamento precisam ser aplicadas. É importante assegurar que o monitoramento de riscos 

seja baseado não apenas em avaliações de julgamento, mas também em processos formais. 

Assim, o progresso contínuo do SCRM é continuamente atualizado e revisado, para que as 

mudanças sejam gerenciadas e, assim, novas informações sejam obtidas (ZSIDISIN; ELLRAM, 

2003). 

 Blackhurst (2015) sugere o estabelecimento de sistemas específicos de gerenciamento 

de dados para monitoramento de riscos, desenvolvendo capacidades de monitoramento e 
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processos de gerenciamento e ferramentas de projeto. Um importante meio para o 

monitoramento é através de indicadores de desempenho e sistemas de medição. 

 Lockamy e McCormack (2012), mostraram por meio de seu estudo que um terço dos 

fornecedores de uma organização tem o potencial de reduzir seu impacto de risco na empresa 

em pelo menos 77%, através da aplicação de métodos de SCRM. A empresa, junto com seus 

parceiros da cadeia de fornecimento, deve trabalhar no sentido de minimizar a probabilidade de 

eventos de risco que tenham o maior impacto na organização e a maior chance de ocorrência. 

Como parte de um programa abrangente de gerenciamento de risco de fornecedores, as 

organizações, juntamente com seus fornecedores, devem desenvolver abordagens direcionadas 

para minimizar a ocorrência desses eventos de risco. 

3.6 ISO 31000 e ISO 31010 

 

Em 2009, a Organização Internacional de Normatização (ISO) publicou a ISO 31000 

fornecendo diretrizes para gerenciamento de riscos em qualquer campo com o objetivo de 

fornecer uma base comum para enfrentar a falta de padronização (LEITCH, 2010; NEVES et 

al., 2015).  

AISO 31000 pode ser usada pela empresa ao longo do ciclo de vida e também pode ser 

implementada para uma ampla gama de atividades, incluindo as estratégias e decisões sobre 

operações, processo, projetos, produtos e serviços. O padrão pode ser aplicado a qualquer tipo 

de risco, independentemente de ter consequências positivas ou negativas (TODOS; 

ZARISNEAC, 2015). 

 Embora todas as organizações gerenciem os riscos em algum grau, a norma ISO 31000 

estabelece um número de princípios que precisam ser atendidos para tornar a gestão de riscos 

eficaz. Esta Norma recomenda que as organizações desenvolvam, implementem e melhorem 

continuamente uma estrutura, cuja finalidade é integrar o processo para gerenciar riscos na 

governança, estratégia e planejamento, gestão, valores e cultura em toda a organização 

(OLECHOWSKI et al, 2016). 

 Oliveira et al. (2017) propõem que a norma ISO 31000 pode ser usada de forma benéfica 

como um método padronizado para executar o gerenciamento de riscos na cadeia de 

suprimentos, desde que as ferramentas e as técnicas sejam selecionadas de acordo com as 

necessidades da empresa e as características do negócio. 
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Há diversas literaturas propondo diferentes métodos para realização do SCRM. Oliveira 

et al. (2017) aplicou a revisão sistemática da literatura sobre 27 estudos para avaliar os 

diferentes passos utilizados no SCRM, concluindo que a norma ISO 31000 pode ser utilizada 

como uma referência no processo. 

 

A ISO 31000 padroniza o gerenciamento de risco em sete passos conforme ilustra a 

Figura 10 (ISO, 2009). 

 

 

Figura 10 – Processo de Gestão de Risco – ISO 31000 
Fonte:  ISO 31000 (2009) 

 

a) Comunicação e consulta: se trata do planejamento da comunicação entre as partes 

interessadas no gerenciamento de risco, principalmente na identificação da 

percepção dos acionistas; 

b) Estabelecimento do contexto: define os parâmetros internos e externos a serem 

levados em consideração ao gerenciar os riscos. Nesta etapa convém que seja 

estabelecida a estratégia e objetivo das atividades da organização, assim como os 
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c) Identificação dos riscos: fornece o entendimento da fonte dos riscos junto a sua 

causa, efeito e área afetada. A finalidade é gerar uma lista com itens que podem 

afetar a realização de um determinado objetivo.  

d) Análise de Riscos: envolve o entendimento e compreensão dos riscos envolvidos 

para ter um melhor entendimento e definição da estratégia para lidar com os 

mesmos. A análise do risco envolve o conhecimento sobre a probabilidade deste em 

ocorrer; 

e) Avaliação de Riscos: define a prioridade dos riscos para a implementação do 

tratamento. Envolve a tomada de decisão sobre o nível do risco e prioridade de 

atenção por meio da aplicação do critério desenvolvido na ocasião em que o contexto 

foi estabelecido; 

f) Tratamento de riscos: são as ações aplicadas sobre o risco detectado. Compreende a 

avaliação e seleção das potenciais ações, levando em consideração a análise de 

custos e benefícios; 

g) Monitoramento e análise crítica: prevê a tomada de ação no momento em que 

surgirem novos riscos que mudem os riscos existentes, como produtos de mudança 

nos objetivos organizacionais ou nos ambientes internos e externos (PURDY, 2010). 

 

De acordo com a norma ISO 31000, o propósito da identificação de riscos é identificar 

o que poderia acontecer ou quais situações poderiam existir que poderiam afetar o alcance dos 

objetivos do sistema ou da organização. Uma vez que um risco é identificado, convém que a 

organização identifique quaisquer controles existentes, tais como funcionalidades projetadas, 

pessoas, processos e sistemas. O processo de identificação de riscos inclui a identificação das 

causas e fontes do risco, eventos, situações ou circunstâncias que poderiam ter um impacto 

material sobre os objetivos e a natureza desse impacto. Para  Kull e Talluri (2008), o elemento 

crucial no processo de gerenciamento de riscos é a identificação e avaliação de risco. Perdas 

inesperadas são entendidas como decorrentes de uma sequência de falhas e/ou eventos causais. 

No entanto, como o risco é o potencial de perda, as organizações devem avaliar o potencial de 

tal sequência de falhas. Este processo envolve a compreensão das condições que dão origem a 

problemas potenciais e, em seguida, a avaliação da probabilidade e do impacto negativo que 

tais problemas podem ter. 

Segundo a ISO 31000, a cadeia de fornecimento está sujeita a vários tipos de riscos 

diversos. É importante que cada empresa possa estudar e entender suas operações, mercado e 
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meio ambiente, afim de ter uma melhor compreensão dos tipos de riscos que elas possuem 

maior probabilidade de enfrentar e de serem suscetíveis. 

É geralmente aceito que a identificação de riscos é o primeiro passo e um dos processos 

mais importantes no gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos. Segundo Vilko (2012), 

existe um número grande de possíveis riscos em uma variedade quase infinita. Essa etapa deve 

identificar qualquer coisa que possa interromper o fluxo de materiais ou informações e afetar 

significativamente a cadeia de suprimentos da empresa. Assim, a identificação do risco deve 

desenvolver uma lista dos riscos que possam afetar a cadeia de suprimentos e trazer 

consequências para a empresa, negativas ou positivas. Quanto mais cedo esses riscos forem 

identificados, melhores ações podem ser tomadas para mitigá-los ou gerenciá-los. Se a empresa 

não identificar os riscos, ela não poderá analisar ou mitigar esses riscos. Uma ferramenta 

proativa para identificação de riscos pode trazer um impacto importante no SCRM. 

A ISO 31010 é uma norma de apoio que fornece orientações sobre a seleção e aplicação 

de técnicas sistemáticas para o processo de avaliação de riscos, porém a norma não fornece 

critérios específicos para identificar a necessidade de análise de riscos, nem especifica o tipo 

de método de análise de riscos que é requerido para uma aplicação específica (ISO, 2012). 

AISO 31010 fornecem as diretrizes a serem seguidas por inúmeras indústrias e 

diferentes tipos de sistemas, porém os autores alimentaram um debate em relação aos seus 

resultados e alguns dos principais conceitos que desenvolvem. Não há uma definição clara sobre 

quais as melhores ferramentas a serem aplicadas dentro de uma cadeia de suprimentos 

(IBÁÑEZ et al, 2016). 

A ISO 31010 compreende diversas ferramentas que podem ser empregadas nas etapas 

de identificação, analise e avaliação de riscos. Dentre as ferramentas listadas na norma, Pontes 

Silva et al. (2016) destacam o Brainstorming e a Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA). 

Para os autores, O desempenho e sucesso da aplicação desta norma nas organizações, sejam 

públicas ou privadas, depende da eficácia da estrutura de gestão organizacional que servirá de 

base para as diretrizes e princípios das ferramentas. 

Para a ISO (2009), todas as atividades de uma organização envolvem riscos que devem 

ser gerenciados. O processo de gestão de riscos auxilia a tomada de decisão, levando em 

consideração as incertezas e a possibilidade de circunstâncias ou eventos futuros e seus efeitos 

sobre os objetivos acordados. A gestão de riscos inclui a aplicação de métodos lógicos e 

sistemáticos para: 

i) comunicação e consulta ao longo de todo processo; 
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ii) estabelecimento do contexto para identificar. Analisar, avaliar e tratar o risco 

associado a qualquer atividade, processo, função ou produto; 

iii) monitoramento e análise crítica de riscos; 

iv) reporte e registro dos resultados de forma apropriada. 

 

A norma ISO 31010 lista as 31 ferramentas conforme Quadro 6, sendo que para cada 

uma dessas ferramentas são descritos: 

a) Visão geral; 

b) Utilização; 

c) Entradas; 

d) Processo; 

e) Saídas; 

f) Pontos fortes e limitações. 

 

No Quadro 6 também constam as 3 principais etapas de gerenciamento de risco 

(Identificação, Análise e Avaliação), assim como a aplicabilidade de cada ferramenta: 

Aplicável (A), Fortemente Aplicável (FA), e Não Aplicável (NA) 

 

Quadro 6 – Ferramentas da ISO 31010 
    Ident- 

ificação  

Análise do Risco Aval- 

iação     Con-

sequ- 

quên-

cia 

Pro-

o-b 

Nível  

de 

Risco 

1 Avaliação de risco ambiental FA FA FA FA FA 

2 Técnica estruturada "E se" (SWIFT) FA FA FA FA FA 

3 Análise de modos de falha e efeito FA FA FA FA FA 

4 Manutenção centrada em confiabilidade FA FA FA FA FA 

5 Análise de confiabilidade humana FA FA FA FA A 

6 Matriz de probabilidade / consequência FA FA FA FA A 

7 Análise de perigos e pontos críticos de 

controle (APPCC) 

FA FA NA NA FA 

8 Curvas FN A FA FA A FA 
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Continuação 
    Ident- 

ificação  

Análise do Risco Aval- 

iação     Con-
sequ- 
quên-
cia 

Pro-

o-b 

Nível  

de 

Risco 

9 índices de risco A FA FA A FA 

10 Estudo de perigos e operabilidade (HAZOP) FA FA A A A 

11 Análise de cenários FA FA A A A 

12 Análise de causa e consequência A FA FA A A 

13 Análise de causa e efeito FA FA NA NA NA 

14 Análise de causa-raiz NA FA FA FA FA 

15 Árvore de decisões NA FA FA A A 

16 Análise Bow tie NA A FA FA A 

17 Estatística Bayesiana e Redes de Bayes NA FA NA NA FA 

18 Análise de decisão por multicritérios 

(MCDA) 

A FA A FA A 

19 Brainstorming FA NA NA NA NA 

20 Entrevistas Estruturadas ou semi-

estruturadas 

FA NA NA NA NA 

21 Delphi FA NA NA NA NA 

22 Listas de Verificação FA NA NA NA NA 

23 Análise preliminar de perigos (APP) FA NA NA NA NA 

24 Análise de impactos no negócio A FA A A A 

25 Análise de árvore de falhas A NA FA A A 

26 Análise de árvore de eventos A FA A A NA 

27 Análise de causa e camadas de proteção 

(LOPA) 

A FA A A NA 

28 Análise de Markov A FA NA NA NA 

29 Simulação de Monte Carlo NA NA NA NA FA 

30 Análise de custo/benefício A FA A A A 

31 Sneak analysis (SA) e sneak circuit analysis 

(SCA) 

A NA NA NA NA 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na ISO 31010 
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Será analisado posteriormente a aplicabilidade de cada uma destas ferramentas, assim 

como será avaliado e priorizado quais as ferramentas mais adequadas para serem aplicadas no 

processo de gerenciamento de risco de fornecedores na cadeia de suprimentos de uma indústria 

automotiva. 

3.7 Riscos de Fornecedores 

 

Trkman e Mccormack (2009) afirmam que as incertezas criadas pelo mundo globalizado 

aumentam a importância do SCM, pois enquanto muitos fornecedores podem ter um bom 

desempenho em um ambiente estável, poucos possuem um bom desempenho em um ambiente 

turbulento. Um fornecedor em um mercado não turbulento pode operar com uma estratégia ou 

estrutura defeituosa e ainda alcançar um desempenho médio, enquanto um fornecedor desse 

tipo em um ambiente turbulento pode representar um risco significativo para toda a cadeia. 

Conforme Hunter et al. (2004), é provável que a gestão do risco no relacionamento com 

fornecedores estratégicos seja um dos itens mais importante para o desempenho do SC. 

O maior risco a ser considerado no SCRM são aqueles associados aos fornecedores. 

Esses riscos dos fornecedores podem resultar na incapacidade da empresa compradora de 

atender a demanda ou requisitos do cliente. A identificação e gestão de riscos dos fornecedores 

dentro da rede de suprimentos é importante para que os membros da cadeia possam reduzir a 

vulnerabilidade do supply chain como um todo (TRKMAN; MCCORMACK, 2009). 

Devido à ênfase mais recente no gerenciamento de riscos nas cadeias de suprimentos, 

as empresas estão reconhecendo a importância de incorporar medidas de gerenciamento de 

riscos na cadeia de fornecedores. As empresas experimentam uma variedade de riscos e 

recompensas associados à sua base de fornecimento. Embora as recompensas venham em 

muitas formas, que incluem redução de custos, inovações mais rápidas e habilidades 

estratégicas, existem riscos em conjunto com o aumento da dependência de fornecedores e 

efeitos relacionados de interrupções no fornecimento, aumento de preços e queda de qualidade 

(KULL; TALLURI, 2008). 

Pesquisas anteriores muitas vezes negligenciam uma importante divisão de riscos nos 

fornecedores do SC, ou seja, a origem dos riscos que podem estar dentro de uma cadeia ou do 

ambiente externo. Segundo Trkman e Mccormack (2009), para distinguir entre os diferentes 

tipos de riscos, as fontes de incerteza precisam ser separadas em dois tipos diferentes (Figura 

11): 
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a) Incerteza endógena: A fonte de incerteza e risco está dentro do SC e pode levar a 

mudanças nas relações entre firma e fornecedores, os tipos mais notáveis são 

turbulência de mercado e tecnologia. 

b) Incerteza exógena: A fonte de incerteza e risco é de fora do SC. Sugerimos dividir 
ainda mais esses riscos nos dois tipos mais notáveis; ou seja, eventos discretos 
(ataques terroristas, doenças contagiosas, greves dos trabalhadores) e riscos 
contínuo (taxa de inflação, alterações no índice de preços ao consumidor). 
 

 

Figura 11 – Incerteza Endógena e Exógena 
Fonte: Adaptado de Trkman e Mccormack (2009) 

 

A maioria das pesquisas sobre risco propõe as seguintes etapas (ou similares) para a 

redução de riscos: identificação de riscos; análise de risco; gerenciamento de riscos e 

monitoramento de riscos (RAO et al., 2017). 

Hallikas et al. (2004) aborda a Figura 12, onde é possível verificar o fluxo para o 

gerenciamento de risco colaborativo entre cliente e fornecedor de uma mesma cadeia de 

suprimentos. O processo de gestão de riscos mútuo entre duas organizações, como exemplo de 

um fornecedor e seu cliente, requer a identificação e avaliação de objetivos comuns. Isso 

Atributos do 
Fornecedor 

Performance Financeira 
Fatores de Recursos Humanos 

Fatores operacionais 
Cultura 

Fatores de Relacionamento 

Estratégia e 
Estrutura do SC 

Tipo de SC (enxuto, ágil hibrido) 
Tipos de Fornecedores 
Estrutura do Negócio 

Localização Geográfica 

Risco de Mercado 
Novos produtos 

Sensibilidade de Preço 
Nível de 

competitividade 
Variação de Demanda 

Risco Tecnológico 
Mudanças rápidas 

Risco Contínuo 
Inflação  

Preço de Comodities 
Greve 

Desastres Naturais 

Incerteza Endógena 

Incerteza Exógena 

Risco de 
Fornecedor 



 
64 

 

 
 

também serve de base para uma estratégia comum de gerenciamento de risco, que possibilita o 

desenvolvimento de princípios para redução e compartilhamento de riscos. A análise de risco 

inter organizacional ajuda as empresas a comparar e compartilhar conhecimento sobre as causas 

e os efeitos de riscos e incertezas. Após a identificação, a avaliação e a comparação, alguns dos 

riscos e incertezas identificados podem exigir ação comum ou podem estar envolvidos nos 

processos de planejamento e tomada de decisões da própria empresa. 
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Fonte: Adaptado a partir de Hallikas (2004) 

 

Figura 12 – Fluxo de SCRM entre Cliente e Fornecedor 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A maioria das empresas operam em muitas redes dentro da cadeia de suprimentos, e 

cada empresa percebe seus riscos de maneira diferente. Pode ser generalizado que as empresas 

se tornem mais dependentes umas das outras e, portanto, a transferência e o compartilhamento 

de riscos ocorram nas redes. O objetivo principal da cooperação entre as empresas da cadeia de 
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suprimentos possa trazer benefícios tanto para o fabricante do equipamento original (OEM) 

quanto para os fornecedores. A estratégia ideal é compartilhar e equilibrar os riscos entre as 

organizações (DITTMANN, 2014). 

Devido à relativa novidade do campo SCRM, atualmente ele é caótico e em alguns casos 

desorganizados. Existem várias classificações diferentes de riscos e metodologias e, com muita 

frequência, eles se concentram apenas na previsão de eventos perturbadores, em vez das causas-

raiz das incertezas. Frequentemente, apenas eventos disruptivos (como falência, desastre 

natural ou a possibilidade de ataque terrorista) são incluídos, enquanto mudanças contínuas 

devido a um ambiente turbulento (por exemplo, uma mudança nos gostos dos clientes, 

mudanças tecnológicas ou prioridades dos fornecedores) são ignoradas (TRKMAN; 

MCCORMACK, 2009). 

Segundo Tang e Musa (2011), gerenciar os riscos na cadeia de suprimentos são 

essenciais para a sobrevivência de qualquer organização. De acordo com Gadde (2018), o 

prejuízo financeiro gerado pelo efeito desses riscos é de grande impacto, afetando a 

lucratividade e competividade das organizações, podendo em muitos casos influenciar a 

sobrevivência da mesma. Para Christopher e Lee (2004), a vulnerabilidade na cadeia de 

suprimento e as perturbações geradas no relacionamento entre o cliente e fornecedor aumentam 

consideravelmente em proporção à complexidade das organizações.  

A gestão de riscos pode ser aplicada a toda uma organização, em suas várias áreas e 

níveis, a qualquer momento, bem como a funções, atividades e projetos específicos. As atuais 

práticas e processos de gestão de muitas organizações incluem componentes de gestão de riscos, 

e muitas organizações já adotaram um processo formal de gestão de riscos para determinados 

tipos de risco ou circunstâncias (ISO, 2009) 

O mundo de hoje é dinâmico e marcado por incertezas. Eventos não planejados e não 

naturais são encontrados com frequência. As organizações e seus fornecedores são 

provavelmente os mais vulneráveis a esses eventos incertos. Eventos indesejados e 

imprevisíveis, quando combinados com a cadeia de suprimentos de uma organização, estão 

expostos a interrupções da cadeia de suprimentos. Os riscos da cadeia de suprimentos podem 

levar a uma variedade de problemas, como atrasos de entrega, falta de estoque, incapacidade 

de atender à demanda do cliente e aumento no custo de produção, o que pode levar a prejuízos 

para as empresas (MITAL; GIUDICE; PAPA, 2018). 

 Kull e Talluri (2008) identificaram por meio do Quadro 7 alguns dos principais riscos 

encontrados na literatura associados a fornecedores da cadeia de suprimentos de indústrias. Este 
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quadro apresenta uma variedade de fontes de risco de suprimento, eventos de falha e condições 

que influenciam a falha. Nessa lista, os riscos de suprimento para uma empresa estão associados 

principalmente a falhas na entrega, custo, qualidade, flexibilidade e confiança em geral. 

Quadro 7 – Principais Riscos de Fornecedor 
Potencial evento de Falha Condição de base que 

pode influenciar o 
evento de falha 

Descrição 

Falha de Entrega: Fornecedor 
não realizou a entrega de acordo 
com prazo pré-estabelecido 
com seu cliente 

Capacidade Fornecedor está saturado e não 
possui capacidade para 
produzir. 

Disponibilidade de 
Material 

Fornecedor está com 
dificuldades em obter a matéria 
prima para fabricação. 

Tempo Ciclo Fornecedor está com 
dificuldades de tempo ciclo de 
produção (tempo para produzir 
o produto) 

Desastre Natural Há algum desastre natural 
impedindo entrega do 
fornecedor 

Logística A infraestrutura logística do 
fornecedor não é confiável 

Falha de Custo: O preço do 
produto adquirido se torna 
acima da expectativa. 

Gestão de Custos Fornecedor não possui uma 
gestão de custos adequada 

Financeiro Fornecedor possui uma saúde 
financeira ruim 

Força de Mercado Fornecedor possui força no 
mercado para estabelecer um 
preço superior 

Moeda Volatilidade da moeda local 
(ex: alta taxa do dólar) 

Falha de Qualidade: O 
fornecedor fornece um produto 
fora do requisito. 

Sistema da Qualidade Fornecedor possui alguma 
fragilidade com respeito ao 
sistema de qualidade (ex: 
métodos de controle sobre 
produtos) 

Legislação e Requisito 
Específico de Cliente 

Fornecedor desconhece alguma 
legislação ou requisito 
específico de cliente. 

Falha de Flexibilidade:  
Fornecedor recusa em fazer 
uma mudança de design ou 
mudança de volume. 

P & D Fornecedor possui uma 
pesquisa e desenvolvimento 
muito falhos, incapaz de 
adequar a necessidade de 
mudança de design do cliente. 
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Continuação 
Potencial evento de Falha Condição de base que 

pode influenciar o 
evento de falha 

Descrição 

 
Flexibilidade Fornecedor possui algum 

processo que não permite uma 
mudança com respeito a 
necessidade de alterar volume. 

Falha de Confiança: Fornecedor 
perde a confiança com cliente, 
deixando de ser um fornecedor 
considerado estratégico. 

Informação Sistema de informação do 
fornecedor é desatualizado ou 
não confiável. 

Gestão Fornecedor possui uma má 
gestão de seus processos, possui 
falta de visão estratégica ou 
experiência. 

Características de 
Mercado 

O mercado no qual o fornecedor 
opera é muito volátil. 

Tipo de Produto O fornecedor pode não ser 
capaz de lidar com a 
complexidade e sensibilidade 
do produto. 

Relacionamento O relacionamento entre cliente 
e fornecedor não é saudável 
(problemas de comunicação. 

Fonte: Adaptado a partir de Kull e Talluri (2008) 

Um dos riscos com maior preocupação na cadeia de suprimentos está relacionado à 

qualidade. Uma cadeia de suprimentos longa e complexa dificulta a recuperação de problemas 

de qualidade. Isso se refere a situações, por exemplo, quando o produto não é seguro ou não 

funciona como prometido. Isso às vezes acontece nas indústrias automobilísticas e é 

comumente conhecido como recall. Outro risco constantemente identificado se refere ao atraso 

de entrega dos fornecedores, impactando a continuidade da linha de produção das indústrias 

(TALLURI; NARASIMHAN; CHUNG, 2010). 

A base de fornecedores da cadeia de suprimentos de uma empresa foi associada à 

capacidade da empresa de obter vantagem competitiva e também foi associada à exposição de 

uma empresa a possíveis perdas operacionais e financeiras. Selecionar e gerenciar 

estrategicamente os fornecedores pode levar a oportunidades mais competitivas, reduzindo os 

custos de transação e aumentando os recursos da empresa (SCHMITT; SNYDER; SHEN, 

2010). 

Quando os riscos na cadeia de suprimentos não são gerenciados adequadamente, 

ameaçam o cumprimento de prazos, dos custos, qualidade e objetivos da organização, assim 

como a entrega de produtos ou serviços à população (GRISHAM, 2009). 
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A segunda etapa no processo é a análise do risco que foi previamente identificado. 

Lavastre, Gunasekara e Spalanzani (2014), descrevem as duas principais abordagens para 

analisar os riscos. A primeira é a técnica qualitativa. Essa abordagem pode ser usada, por 

exemplo, quando a probabilidade dos eventos é difícil de estimar, como um incêndio em um 

depósito. Outra abordagem mais sofisticada é usar análises quantitativas. Com essa técnica, a 

probabilidade do evento e o impacto devem ser quantificados. Embora seja realmente difícil 

medir e avaliar a probabilidade de cenários complexos, muitas probabilidades de diferentes 

eventos podem ser quantificadas ou pelo menos uma aproximação apropriada pode ser 

encontrada. 

O processo de avaliação de riscos fornece aos tomadores de decisão e às partes 

responsáveis um entendimento aprimorado dos riscos que poderiam afetar o alcance dos 

objetivos, bem como as adequações de eficácia dos controles em uso. Isto fornece uma base 

para a tomada de decisão sobre qual abordagem mais apropriada a ser utilizada para tratar os 

riscos. A saída do processo de avaliação de riscos é uma entrada para os processos de tomada 

de decisão da organização. 

3.8 Método Delphi  

 
Segundo Grisham (2009), em 1950 Dalkey e seus associados na Rand Corporation 

(entidade que desenvolve pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos), desenvolveram a técnica Delphi, cujo nome era uma referência a um antigo templo 

grego, onde se encontrava um oráculo de mesmo nome que, segundo a mitologia grega, era 

capaz de prever o futuro. Posteriormente, Dalkey e Helmer (1963) escreveram uma versão 

revisada, abordando o uso de especialistas. Hsu e Sandford (2007), afirmam que desde então, o 

método tem sido utilizado em vários campos de estudo, tais como planejamento, avaliação de 

necessidades, política, utilização de recursos para desenvolver uma ampla gama de alternativas, 

além de correlacionar julgamentos sobre temas interdisciplinares. 

O método Delphi é usado para combinar sistematicamente a opinião de especialistas, a 

fim de chegar a um consenso de grupo sobre um problema complexo. Para a ISO 31010, o 

Delphi é um método de grupo que é administrado por um pesquisador ou equipe de pesquisa e 

que reúne um painel de especialistas, coloca questões, faz sínteses de feedback e orienta o grupo 

em direção ao seu objetivo e consenso. O Delphi é uma técnica para organizar valores e 

julgamentos conflitantes, facilitando a incorporação de múltiplas opiniões em consenso 

(DOUGLAS; HOLLY; STELLEFSON, 2013). 
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Um uso claro da técnica Delphi é quando a questão sob investigação não se presta a 

técnicas analíticas precisas, mas pode se beneficiar enormemente de julgamentos subjetivos em 

uma base coletiva. Brill, Bishop e Walker (2006) descrevem o Delphi como um método de 

pesquisa particularmente bom para obter consenso entre um grupo de indivíduos com 

experiência em um tópico específico, onde a informação buscada é subjetiva e onde os 

participantes são separados pela distância física. Os autores afirmam que o método Delphi tem 

sido demonstrado na literatura como um método empírico confiável para o alcance de consenso 

em várias áreas. 

 O método Delphi é especialmente recomendável quando não se dispõe de dados 

quantitativos. Os autores afirmam que conceitualmente o método é bastante simples, se tratando 

de um questionário interativo, que circula repetidas vezes por um grupo de peritos, preservando 

o anonimato das respostas individuais (TERENCE; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 

 Os participantes são cuidadosamente escolhidos por sua experiência em algum aspecto 

do problema em estudo e são prometidos anonimato em relação às suas respostas. Em geral, a 

aplicação do Delphi envolve o feedback de informações de uma rodada para a próxima, 

incluindo (para perguntas respondidas numericamente) a média ou mediana das respostas e, 

normalmente, as razões fornecidas pelos participantes para manter posições extremas. O 

método, no entanto, não está limitado a aplicações numéricas (GORDON; PEASE, 2006). 

O processo Delphi é visto como uma série de rodadas; em cada rodada, cada participante 

trabalha com um questionário que deverá ser devolvido ao pesquisado, onde este deverá editar 

e retornar a cada participante uma declaração da posição de todo o grupo e da posição do 

participante. Uma somatória de comentários faz com que cada participante conheça o leque de 

opiniões e os motivos subjacentes a essas opiniões (HSU; SANDFORD, 2007). 

O processo de feedback permite e encoraja os participantes selecionados a reavaliarem 

seus julgamentos iniciais sobre as informações fornecidas nas iterações anteriores. Assim, em 

um estudo Delphi, os resultados de iterações anteriores sobre declarações e / ou itens específicos 

podem mudar ou ser modificados por membros individuais do painel em iterações posteriores 

com base em sua capacidade de revisar e avaliar os comentários e feedback fornecidos por 

outros membros. 

Para Yousuf (2007), O processo de implementação do método Delphi dá-se em várias 

etapas, que podem ser divididas em: 

a) Escolha do grupo de especialistas. 

b) Construção do questionário 1. 
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c) Primeiro contato com os especialistas e convite para participação na pesquisa. 

d) Envio do questionário 1. 

e) Recebimento das respostas ao questionário 1. 

f) Análise qualitativa e quantitativa das respostas. 

g) Construção e envio do questionário 2 com feedback. 

h) Recebimento das respostas ao questionário 2 e sua análise. 

i) Envio das seguintes rodadas de questionários, intercalando com as respetivas análises. 

j) Final do processo e escrita do relatório final. 

 

Hsu e Sandford (2007) ressaltam que três iterações são suficientes para coletar as 

informações necessárias e chegar a um consenso no método Delphi, porém listam a 

possibilidade de 4 iterações: 

1) Na primeira rodada, o processo Delphi começa tradicionalmente com um questionário 

aberto. O questionário aberto serve como base para solicitar informações específicas 

sobre uma determinada área. Depois de receber as respostas dos participantes, os 

pesquisadores precisam converter as informações coletadas em um questionário bem 

estruturado. Este questionário é utilizado como instrumento de pesquisa para a segunda 

rodada de coleta de dados.  

2) Na segunda rodada, cada participante Delphi recebe um segundo questionário com base 

nas informações fornecidas na primeira rodada. Os especialistas podem ser obrigados a 

avaliar ou classificar itens para estabelecer prioridades preliminares entre os itens. 

Segundo Thangaratinam e Redman (2005), escalas numéricas lineares, como a escala 

de Likert, são frequentemente utilizadas.  Como resultado da segunda rodada, áreas de 

discordância e acordo são identificadas. Em alguns casos, os especialistas são 

solicitados a declarar a justificativa das prioridades de classificação entre os itens. Nesta 

rodada, o consenso começa a se formar e os resultados reais podem ser apresentados 

entre as respostas dos participantes. 

3) Na terceira rodada, cada membro do painel do Delphi recebe um questionário que inclui 

os itens e avaliações resumidos pelos investigadores na rodada anterior e é solicitado a 

revisar seus julgamentos ou “especificar as razões para permanecer fora do consenso”. 

Segundo Terence, Wright e Giovinazzo (2000), esta rodada dá aos participantes da 

Delphi a oportunidade de esclarecer melhor as informações e seus julgamentos sobre a 

importância relativa dos itens.  
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4) A quarta rodada oferece uma oportunidade final para os participantes revisarem seus 

julgamentos. Hsu e Sandford (2007) afirmam que o número de iterações Delphi depende 

muito do grau de consenso procurado pelos pesquisadores e pode variar de três a cinco. 

O autores Terence, Wright e Giovinazzo (2000) mencionam que no mínimo duas 

rodadas são necessárias para caracterizar o processo Delphi, sendo raros os exemplos 

de estudos com mais de 3 rodadas de questionários. 

 

Não há uma regra rígida quanto ao formato das questões de um questionário para ser 

aplicado no método Delphi. O questionário deve ser projetado para a conveniência dos 

especialistas, e não para a do pesquisador. As questões devem ser de fácil interpretação e serem 

diretas (BRADY, 2015). 

Em relação à análise de dados, Bouzon et al. (2016), afirmam que regras de decisão 

devem ser estabelecidas para montar e organizar os julgamentos e insights fornecidos pelos 

especialistas participantes do método Delphi. No entanto, o tipo de critérios a serem usados 

para definir e determinar o consenso em um estudo Delphi estão sujeitos a interpretação. 

Basicamente, o consenso sobre um tópico pode ser decidido se uma certa porcentagem dos 

votos se situar dentro de um intervalo prescrito. 

Para Hsu e Sandford (2007), no processo Delphi, a análise de dados pode envolver dados 

qualitativos e quantitativos. Os pesquisadores precisam lidar com dados qualitativos se os 

estudos clássicos do Delphi, que usam perguntas abertas para solicitar opiniões dos 

participantes, forem realizados na rodada inicial. As rodadas subsequentes são para identificar 

e, espera-se, alcançar o nível desejado de consenso, bem como quaisquer mudanças de 

julgamento entre os membros do painel.  

As principais estatísticas usadas nos estudos Delphi são medidas de tendência central 

(média, mediana e moda) e nível de dispersão (desvio padrão e intervalo interquartil) para 

apresentar informações sobre os julgamentos coletivos dos entrevistados (HASSON; 

KEENEY; MCKENNA, 2000). 

A decisão sobre o tamanho do painel é empírica e pragmática, levando em consideração 

fatores como tempo e custo. Segundo Thangaratinam e Redman (2005), a representação é 

avaliada pelas qualidades do painel de especialistas em vez de seus números. Hsu e Sanford 

(2007) afirmam que não há um consenso em torno da quantidade recomendada de respondentes 

envolvidos na técnica Delphi. 
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  Gambo, Soriyan e Ikono (2015), observam que a tecnologia eletrônica oferece uma 

oportunidade para os indivíduos empregarem mais facilmente o processo Delphi, aproveitando 

as vantagens de:  

a) capacidades de armazenamento, processamento e velocidade de transmissão dos 

computadores;  

b) a manutenção do anonimato do respondente,   

c) o potencial de feedback rápido. 

 

A técnica consiste em aproveitar e organizar o julgamento, particularmente em 

problemas que são complexos e exigem interpretação intuitiva de evidências. O Delphi pode 

ser usado como uma alternativa para reuniões convencionais, evitando problemas decorrentes 

de personalidades, pressões de grupo e o efeito do status (THANGARATINAM; REDMAN, 

2005). 

A técnica Delphi é e continuará a ser uma importante metodologia de coleta de dados 

com uma ampla variedade de aplicações e usos para pessoas que desejam coletar informações 

daqueles que estão imersos e incorporados no tópico de interesse e podem fornecer informações 

reais e em tempo real (BRÁS; MARQUES, 2018). 

3.9 Método AHP 

 

Dentro do MCDA, há a ferramenta AHP, desenvolvido por Saaty em 1976. Para Koç e 

Burhan (2015), o método conta com fatores tangíveis e intangíveis e esse atributo cabe à 

característica de subjetividade dos problemas do mundo real. 

Para Bernasconi, Choirat e Seri (2014), no AHP todo problema de decisão está 

organizado em uma estrutura hierárquica de objetivos, critérios e subcritérios. O processo de 

medição ocorre em cada nível da hierarquia gerando uma matriz de comparação específica 

relevante para cada nível (Figura 13). 
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Figura 13 – Estrutura de decisão hierárquica em três níveis 
Fonte: Adaptado de Costa et al. (2009) 

 

Esse tipo de modelagem hierárquica facilita o envolvimento dos decisores ao processo 

de solução e permite reavaliações de julgamentos quando necessário. Assim, um acordo mútuo 

também pode ser fornecido entre os tomadores de decisão antes da sua decisão final 

(SUBRAMANIAN; RAMANATHAN, 2012). 

A abordagem do AHP tem sido amplamente utilizada em uma ampla variedade de áreas, 

como gerenciamento de operações, estratégia, elaboração de políticas e engenharia (VAIDYA; 

KUMAR, 2006). 

Organizar o objetivo, os atributos e as alternativas, uma vez que uma árvore hierárquica 

fornece uma visão geral dos relacionamentos complexos relevantes para o problema de tomada 

de decisão, ajuda os tomadores de decisão a avaliar e comparar os elementos com precisão. 

(SRDEVIC; BLAGOJEVIC; SRDEVIC, 2011). 

A presença de problemas complexos de decisão é bastante comum nas diferentes áreas 

do conhecimento, e os decisores podem resolvê-las utilizando raciocínios dedutivos para 

validar as suas escolhas. Um dos métodos empregados para esse fim é o Processo de Análise 

Hierárquica (AHP), que tem ampla aplicação, é simples de operar e produz resultados 

confiáveis. Esse método tem como característica a utilização de dados quantitativos e/ou 

qualitativos mensuráveis, tangíveis ou intangíveis, na análise dos critérios estabelecidos (MU 

et al., 2009) 
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Critério 2
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Mesmo havendo diferenças entre diversos estudos, os autores Koç e Burhan (2015), 

afirmam que o método AHP tem quatro etapas gerais. Em primeiro lugar, as alternativas, 

principais e subcritérios devem ser determinadas. No próximo passo, o problema de decisão é 

modelado hierarquicamente ao considerar os critérios previamente selecionados. Os 

julgamentos dos decisores são coletados através de comparações parciais na terceira etapa. 

Nesta etapa, a importância dos rankings de alternativas e critérios será determinada pela análise 

desses dados obtidos a partir dessas comparações. Por isso, as comparações devem ser 

realizadas entre esses critérios e alternativas. Neste processo, a escala de Saaty de importância 

relativa, que tem uma gama de valores de 1 a 9, será usada. Por último, calculam-se valores 

globais de preferência para cada alternativa. 

Uma questão particularmente importante que surge no AHP quando aplicada a decisão 

de grupo diz respeito à forma como o grupo é formado e se os membros do grupo são de igual 

importância (BERNASCONI; CHOIRAT; SERI, 2014). 

Para Mu et al. (2009), o método AHP é particularmente fácil de usar quando 

implementado com um software de suporte à decisão, como Expert Choice ™ (2008), 

SuperDecisions ™ (2008) ou Decision Lens™ (2008). Para esta pesquisa será selecionado um 

software para auxiliar na implementação da técnica. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A empresa que foi consultada para esta dissertação é uma multinacional localizada no 

estado do Rio de Janeiro, fornecedora de peças para as montadoras de veículos PSA Peugeot 

Citroën, Nissan, Volkswagen e FIAT.  

Foi consultado o banco de dados da empresa por meio do uso de um computador local, 

acessando o sistema intranet, de forma a obter os procedimentos, instruções e formulários 

associados ao gerenciamento de riscos e gerenciamento de fornecedores. Esses documentos 

foram impressos e analisados, com o propósito de ter uma compreensão do atual fluxo de 

SCRM de fornecedores. Também foi avaliado a lista de fornecedores de materiais diretos, ou 

seja, fornecedores de peças e componentes que são utilizados no processo produtivo para serem 

agregados ao produto final e entregue ao cliente. O objetivo desta etapa inicial é obter um 

conhecimento do fluxo de suprimentos da organização.  

Ainda na etapa inicial foi feito uma análise detalhada das 31 ferramentas existentes na 

norma ISO 31010, entendendo a aplicabilidade, vantagem e desvantagem sobre cada uma das 

ferramentas. Com isso, foi possível analisar e obter um melhor conhecimento sobre o processo 

atual de SCRM da organização e das ferramentas de gerenciamento de risco abordadas na 

norma ISO 31010. 

A segunda etapa consistiu em avaliar e selecionar as ferramentas mais adequadas por 

meio do método Delphi e também do método tradicional de tomada de decisão baseado em 

multicritérios “Analytic Hierarchy Process” (AHP). Espera-se que com a aplicação 

sequenciada destes dois métodos, seja possível priorizar as ferramentas mais apropriadas para 

o SCRM de fornecedores. 

A Norma ISO 31010 aborda um total de 31 ferramentas de gerenciamento de risco, 

sendo que destas, somente 14 são aplicadas às 3 etapas principais de SCRM abordadas pela 

norma ISO 31000: identificação, análise e avaliação do risco. É possível observar o 

detalhamento dessas 14 ferramentas por meio do Quadro 8, onde cada ferramenta é detalhada 

e são demonstrados sua aplicabilidade (A- Aplicável; FA – Fortemente Aplicável) em cada 

etapa. 
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Quadro 8 – 14 Ferramentas da ISO 31010 Aplicáveis as 3 etapas do SCRM 
     Identifi

cação 

Análise do Risco Avaliaç

ão     Conseq

uência 

Probabil

idade 

Nível de 

Risco 

1 Avaliação de Risco Ambiental FA FA FA FA FA 

2 Técnica estruturada "E se" 

(SWIFT) 

FA FA FA FA FA 

3 Análise de Modos de Falha e 

Efeito - FMEA 

FA FA FA FA FA 

4 Manutenção Centrada em 

Confiabilidade 

FA FA FA FA FA 

5 Análise de Confiabilidade 

Humana 

FA FA FA FA A 

6 Matriz de probabilidade / 

consequência 

FA FA FA FA A 

7 Curvas FN A FA FA A FA 

8 Índices de Risco A FA FA A FA 

9 Estudo de Perigos e 

Operabilidade (HAZOP) 

FA FA A A A 

10 Análise de Cenários FA FA A A A 

11 Análise de Causa e 

Consequência 

A FA FA A A 

12 Análise de Decisão por 

Multicritérios (MCDA) 

A FA A FA A 

13 Análise de Impactos no 

Negócio 

A FA A A A 

14 Análise de Custo/Benefício A FA A A A 

Fonte: Adaptado a partir de ISO (2009) 

 

Observa-se no Quadro 8 que a ISO 31010 menciona a aplicabilidade de cada uma das 

ferramentas para as etapas de gerenciamento de risco, porém a norma não deixa explícito quais 

as ferramentas mais adequadas para uso no gerenciamento de risco de fornecedores de uma 
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indústria automobilística. Para chegar a essa conclusão, será utilizado primeiramente o método 

Delphi com a posterior aplicação do método AHP. 

A utilização de ambos os métodos, Delphi e AHP, de forma sequenciada, possui como 

objetivo principal a priorização das ferramentas de gerenciamento de risco. O motivo de utilizar 

o Delphi anteriormente ao AHP é para que se possa obter um filtro inicial, selecionando 

primeiramente somente as ferramentas adequadas a serem utilizadas em fornecedores de uma 

indústria automobilística. 

A técnica Delphi será realizada por meio de um formulário online “Google Forms” 

aplicado a 20 fornecedores da indústria automobilística considerada neste estudo, conforme 

Apêndice B e 3. Será consultado um especialista de cada um dos 20 fornecedores, onde o 

mesmo receberá o formulário com perguntas específicas de forma a priorizar 5 ferramentas 

entre as 14 listadas no Quadro 8. A Figura 14 define a sequência de execução da pesquisa 

Delphi: 
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Figura 14 – Sequência de execução do Delphi 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o Quadro 9, cada especialista foi escolhido considerando a quantidade 

de anos de experiência profissional, formação acadêmica, quantidade de anos de atuação na 

área de supply chain e respectiva função atual.  

Inicio 

Seleção dos 
Especialistas 

Primeira Rodada: Elaboração 
do questionário e envio. 

Tabulação e análise dos 
questionários recebidos 

Há convergência nas 
respostas ou é necessário 

novo questionário?  

Nova Rodada: Revisão do 
questionário e envio 

Tabulação e análise dos 
questionários recebidos 

Relatório Final 

Resposta ao questionário 

Resposta ao questionário 

SIM 

NÃO 
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Quadro 9 – Especialistas consultados para o método Delphi 
Fornecedor Anos de 

Experiência 

Profissional 

Formação Acadêmica Anos Na 

Área de 

Supply 

Chain 

Função Atual 

1 10 Curso Superior 

Engenharia 

3 Analista de 

Engenharia 

2 6 Curso Superior 

Administração; MBA 

5 Supervisor de 

Qualidade 

3 19 Curso Superior 

Automação Industrial 

10 Gerente de 

Qualidade 

4 22 Curso Superior 

Engenharia 

8 Responsável de 

Engenharia 

5 16 Curso Superior Gestão 

da Qualidade 

6 Gerente de 

Qualidade 

6 12 Curso Superior 

Ciências Econômicas 

7 Analista de 

Logística 

7 13 Curso Superior 

Administração 

8 Supervisor de 

Logística 

8 7 Curso Superior 

Administração; 

Mestrado 

2 Analista de 

Qualidade 

9 10 Curso Superior 

Administração 

4 Supervisor de 

Produção 

10 5 Curso Superior 

Engenharia 

3 Analista de 

Engenharia 

11 13 Curso Superior 

Logística; MBA 

6 Técnico de 

Qualidade 

12 16 Curso Superior 

Automação Industrial 

9 Responsável 

Sistema Qualidade 

13 20 Curso Superior Ciência 

da Computação 

8 Gerente de 

Logística 
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Continuação 
Fornecedor Anos de 

Experiência 

Profissional 

Formação Acadêmica Anos Na 

Área de 

Supply 

Chain 

Função Atual 

14 11 Curso Superior 

Engenharia 

4 Assistente de 

Logística 

15 10 Curso Superior 

Engenharia; Mestrado 

4 Gerente de 

Engenharia 

16 9 Curso Superior 

Logística 

2 Responsável 

Logística 

17 5 Curso Superior 

Ciências Contábeis; 

MBA 

3 Encarregado de 

Qualidade 

18 9 Curso Superior 

Engenharia 

5 Analista de 

Produção 

19 9 Curso Superior 

Engenharia; MBA 

7 Encarregado de 

Produção 

20 8 Curso Superior 

Administração 

4 Analista de 

Logística 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todos os 20 especialistas considerados para participação do questionário do Delphi 

possuem formação superior e experiência nas áreas de Supply Chain. A quantidade de 

especialistas envolvidos num grupo Delphi tem efeito direto no potencial de ideias a serem 

geradas. O tamanho aproximado de um painel Delphi é geralmente menor que 50 e documenta 

que a maioria dos estudos Delphi utiliza entre 15 e 20 especialistas (HASSON; KEENEY; 

MCCKENNA, 2000). Para esta pesquisa, considerou-se que a quantidade de 20 participantes 

especialistas seria o suficiente para o propósito abordado.  

A Figura 15 mostra o formulário que será enviado na primeira rodada de questionamento 

a cada um dos 20 especialistas. É feita uma breve introdução ao assunto, fornecendo um resumo 

desta pesquisa para que os peritos obtenham uma visão geral do que está sendo pesquisado e 

possam ter uma maior clareza em suas respostas. O propósito desta primeira rodada é filtrar 

somente as ferramentas de gerenciamento de risco que são aplicáveis ao contexto desta 
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pesquisa. A Norma ISO 31010 classifica todas as 14 ferramentas como aplicáveis às etapas de 

gerenciamento de risco, porém não necessariamente com foco em fornecedores de uma 

indústria automobilística. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Formulário da Primeira Rodada de Questionário do Método Delphi 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando Google Forms 
 

Considera-se que todos os especialistas possuem conhecimento de supply chain, pois a 

quantidade de anos de experiência profissional nesta área foi um dos critérios para a definição 

destes peritos. Para garantir que todos os consultados conheçam as 14 ferramentas listadas, foi 

disponibilizado um campo no final do questionário para anotação caso haja qualquer 

desconhecimento sobre alguma ferramenta.  

Posteriormente ao recebimento dos questionários preenchidos, foi feito uma análise 

detalhada, procurando obter um consenso geral sobre quais as ferramentas aplicáveis. Espera-
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se que com esta primeira rodada seja possível chegar ao consenso de quais as ferramentas, entre 

as 14 apresentadas no Quadro 8, possa ser utilizada em fornecedores da indústria 

automobilística.  

Após este filtro inicial, foi realizada a segunda rodada de questionário conforme Figura 

16. Nesta etapa, o questionário foi modificado de forma a mostrar somente as ferramentas 

previamente selecionadas, solicitando aos peritos uma classificação de acordo com a escala 

likert de 5 pontos. 

 

Quadro 10 – Escala likert no questionário fechado da segunda rodada do Delphi 
Valor Nível de Aplicação 

1 Não aplicável 

2 Fracamente aplicável 

3 Satisfatoriamente aplicável 

4 Bastante aplicável 

5 Fortemente aplicável 

Fonte: Adaptado a partir de Likert (1932) 

 

A escala likert utilizada, conforme Quadro 10, é uma escala de 1 a 5 com o objetivo de 

atribuir uma nota de acordo com a opinião de aplicabilidade de cada ferramenta. 
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Figura 16 – Formulário da Segunda Rodada de Questionário do Método Delphi 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando Google Forms 

 

Caso seja identificado um consenso entre as respostas desta segunda rodada, será 

atribuído um ranking para cada uma das ferramentas permanecente e será considerado 

encerrado a aplicação do método Delphi. Caso seja identificado uma inconsistência entre as 

respostas, será elaborado um terceiro questionário aos participantes. Após a conclusão do 

Delphi, foi apresentado aos especialistas o resultado final e este resultado será considerado para 

uso no método AHP. 
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O AHP é um método para auxiliar as pessoas na tomada de decisões complexas. Mais 

do que determinar qual a decisão correta, o AHP ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua 

escolha. Para a aplicação desta metodologia é necessário que tanto os critérios quanto as 

alternativas possam ser estruturadas de forma hierárquica, sendo que no primeiro nível da 

hierarquia corresponde ao propósito geral do problema, o segundo aos critérios e o terceiro as 

alternativas (BERNASCONI; CHOIRAT; SERI, 2014). 

O objetivo da aplicação do AHP será de identificar e priorizar entre as ferramentas 

existentes na norma ISO 31010 e que foram previamente selecionadas utilizando o método 

Delphi, as ferramentas de gestão de risco mais adequadas para utilização no processo de 

gerenciamento de risco de fornecedores uma indústria automobilística. Para os “critérios” são 

definidas as principais etapas de gerenciamento de risco conforme a norma ISO 31000: 

identificação do risco, análise do risco e avaliação do risco. Como “alternativas”, serão 

consideradas as ferramentas selecionadas pelo Delphi e que também estão listadas na norma 

ISO 31010.  

 

O método AHP foi realizado conforme os passos descritos: 

1) Definir especialistas para participação nos questionários de priorização. 

2) Representação da hierarquia: desenvolvimento da hierarquia de decisão vinculada aos 

vários níveis relacionados. 

3) Priorização dos critérios para o objetivo: Comparação de pares e método de autovalor 

e autovetor, assim como avaliar a consistência da comparação por pares dos critérios. 

Ao final desta etapa, realiza-se a agregação de prioridades individuais 

4) Priorização das Alternativas para cada um dos critérios: Identificar, Analisar e Avaliar. 

São executados os mesmos passos da etapa 3, porém associados as alternativas. 

5) Resultado final do AHP 

 

Identifica-se por meio da Figura 17 o nível hierárquico com objetivo, critério e 

alternativas que será utilizado na aplicação do AHP. 
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Figura 17 - Nível hierárquico definido para o AHP  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a execução do método AHP, será consultado especialistas da empresa 

multinacional considerada como modelo para esta pesquisa. Segundo Vaidya e Kumar (2006), 

não há uma definição exata da quantidade de peritos para aplicação do AHP, podendo variar de 

acordo com a complexidade de cada estudo. Considera-se nesta pesquisa a quantidade de 7 

especialistas, considerando que todos possuem conhecimento em gerenciamento de risco e 

também uma experiência profissional na indústria de no mínimo 8 anos, conforme Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Especialistas entrevistados 

Especialista Função Experiência Profissional 

E1 Gerente de Qualidade 16 anos 

E2 Supervisor de Logística 15 anos 

E3 Responsável Sistema da Qualidade 9 anos 

E4 Comprador 8 anos 

E5 Supervisor de Engenharia 18 anos 

E6 Engenheiro 13 anos 

E7 Engenheiro 15 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Priorização das ferramentas para o 
SCRM

Identificação de 
Risco

Ferramenta 1

Ferrament 2

Ferramenta 3

....

Análise de 
Risco

Ferramenta 1

Ferrament 2

Ferramenta 3

....

Avaliação de 
Risco

Ferramenta 1

Ferrament 2

Ferramenta 3

....
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Uma vez selecionado os especialistas e definido o nível hierárquico, é necessário 

identificar a importância relativa dos elementos de cada um dos níveis. Elementos no mesmo 

nível hierárquico serão comparados dois a dois em relação a sua influência ao elemento 

posicionado no nível superior. Para realizar essa comparação de dominância, será utilizado uma 

escala de 1 a 9 conforme Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Classificação numérica associada às comparações pareadas 

Pontuação Intensidade Forma de avaliação 

1 Igual importância Os dois parâmetros contribuem igualmente para o 

objetivo 

3 Importância 

moderada 

Um dos parâmetros é moderadamente favorável sobre o 

outro 

5 Importância forte Um dos parâmetros é fortemente favorável sobre o outro 

7 Importância muito 

forte 

Um dos parâmetros é muito mais favorável sobre o outro 

9 Importância 

extrema 

Um dos parâmetros é extremamente favorável sobre o 

outro 

2,4,6,8 Valores 

intermediários 

Necessidade de definir valores intermediários para os 

critérios 

Fonte: Adaptado de Saaty (1991) 

De acordo com Saaty (1991), após o preenchimento de toda a matriz de comparações, 

são associados à matriz os seus autovetores (que definem a prioridade de julgamento) e seu 

autovalor (que define a consistência dos valores apresentados). 

Será construído matrizes de comparação para os critérios e para as alternativas, em 

seguida será calculado a consistência das matrizes e haverá a construção dos vetores de 

prioridade global. Nesta etapa, será avaliado as alternativas por meio de combinações binárias 

(de pares) para cada um dos critérios estabelecidos e serão expressas as preferências atribuindo 

um valor numérico a cada comparação utilizando a escala de Saaty. Com base nas decisões 

binárias feitas pelo decisor se constrói uma matriz de comparação por pares para cada critério 

definido. De forma a simplificar os cálculos existentes para aplicação do método AHP, será 

utilizado o software SuperDecisions®. 

Por meio do uso do AHP, será possível priorizar as ferramentas mais adequada para o 

SCRM nos fornecedores da cadeia de suprimentos de uma indústria automobilística. 
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A última etapa da metodologia consiste em aplicar a ferramenta do SCRM de maior 

priorização, de forma a gerenciar os riscos de um fornecedor na cadeia de suprimentos da 

empresa escolhida para este estudo. 

É possível verificar por meio da Figura 20 o fluxo da metodologia: análise, avaliação, 

seleção, organização e aplicação da ferramenta de SCRM em fornecedores de uma indústria 

automobilística, com o objetivo principal de definir quais as ferramentas da norma ISO 31010 

são mais adequadas para uso no SCRM de fornecedores da cadeia de suprimentos de uma 

indústria automobilística.  

 

Figura 18 – Fluxo da metodologia 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

(Deng, Huet, Tan, & Fortin , 2012 ; Hit tle & Leonard, 2 011; Mishra, Sharma, Kumar, & Dubey, 201 6; Rao et al., 201 7; Zhang, Ma, Su , & Zhan g, 2014)(Cagn in et al., 2016b ; Huang & Xu, 201 5; Marija et al. , 2015 ; Zimmer et al., 201 7)(Gadde, 2018; Mital et al. , 2018 ; Yoon, Talluri, Y ildiz, & Ho, 2 018a) 

Analisar documentação atual da organização, etapas 
de SCRM da norma ISO 31000 e as ferramentas da 

norma ISO 31010. 

Aplicar método Delphi em 20 especialistas de diferentes 
fornecedores de forma a pré-selecionar 5 ferramentas. 

Aplicar método AHP com o auxílio de 7 especialistas da 
indústria automobilística, considerando como alternativas as 

5 ferramentas da etapa anterior. 

Organizar a ferramenta em um formulário 
padrão. 

Aplicar a ferramenta de maior priorização 
nos 3 fornecedores de pior desempenho. 
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5 RESULTADOS 

 
Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos com a aplicação do método Delphi, 

seguido pelos resultados do método AHP. Estes resultados são utilizados para a determinação 

do objetivo principal deste estudo: identificar e propor quais as ferramentas mais adequadas 

para o gerenciamento de riscos de fornecedores de uma indústria automobilística. 

5.1 Resultados do Método Delphi 

 
Como primeira etapa do método Delphi, foi elaborado um questionário listando 

quatorze ferramentas de gerenciamento de risco. Este formulário foi encaminhado aos 20 

especialistas participantes desta pesquisa, sendo que todos são profissionais da indústria 

automobilística e atuam em diferentes empresas. 

O formulário permitiu aos especialistas a seleção das ferramentas aplicáveis ao processo 

de gerenciamento de risco de fornecedores em uma indústria automobilística. Há um campo no 

final do formulário que permite ao participante realizar uma observação, caso o mesmo 

desconheça qualquer uma das ferramentas listadas. 

Após a realização da primeira rodada de perguntas do Delphi, obteve-se o resultado 

conforme o Quadro 13 e Figura 19. 

 
Quadro 13 – Resultado da Primeira Rodada de Perguntas do Delphi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ferramentas de Gerenciamento de Risco Quantidade Percentual 

1 Avaliação de risco ambiental 1 5% 

2 Técnica estruturada "E se" (SWIFT) 17 85% 

3 Análise de modos de falha e efeito 20 100% 

4 Manutenção centrada em confiabilidade 0 0% 

5 Análise de confiabilidade humana 0 0% 

6 Matriz de probabilidade / consequência 17 85% 

7 Curvas FN 2 10% 

8 índices de risco 3 15% 

9 Estudo de perigos e operabilidade (HAZOP) 11 55% 

10 Análise de cenários 4 20% 
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                                                                                                            Continuação 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As quatorze ferramentas de gerenciamento de risco utilizadas no primeiro questionário 

foram listadas de acordo com a quantidade de respostas positivas sobre sua respectiva 

aplicabilidade ao processo de gerenciamento de risco.  

 

 

Figura 19 – Percentual para rodada 1 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 19 as ferramentas foram listadas em ordem decrescente, considerando o 

percentual de especialistas que selecionaram cada ferramenta. Observa-se que na primeira 

rodada houve um consenso parcial sobre o questionamento de quais ferramentas são aplicáveis 

ao gerenciamento de riscos de fornecedores na cadeia de suprimentos de uma empresa 

automobilística. Houve um consenso somente para quatro ferramentas que foram classificadas 

11 Análise de causa e consequência 18 90% 

12 Análise de decisão por multicritérios 

(MCDA) 

4 20% 

13 Análise de impactos no negócio 20 100% 

14 Análise de custo/benefício 8 40% 
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com 0% ou 100%, onde todos os especialistas concordaram que seriam aplicáveis ou não 

aplicáveis. Para as demais dez ferramentas, alguns especialistas consideraram aplicáveis e 

outros não. Em nenhum dos relatórios preenchidos foram anotadas observações quanto ao 

desconhecimento de qualquer uma das quatorze ferramentas de gerenciamento de risco. 

Na nova rodada de questionário, foi solicitado que os especialistas atribuíssem uma nota 

de acordo com a aplicabilidade de cada ferramenta, utilizando-se da escala de likert. Neste 

questionário foi abordado um total de 12 ferramentas, eliminando somente as ferramentas que 

obtiveram 0 atribuições de aplicabilidade na primeira rodada de pergunta.  Foi solicitado nesta 

etapa para que cada especialistas atribuísse uma nota de 1 a 5, sendo: 

a) Nota 1: não aplicável 

b) Nota 2: Fracamente aplicável 

c) Nota 3: Satisfatoriamente aplicável 

d) Nota 4: Bastante aplicável 

e) Nota 5: Fortemente Aplicável 

 

O objetivo para esta rodada é atribuir uma pontuação para cada uma das ferramentas, 

sendo a pontuação final de cada ferramenta a soma das pontuações individuais. A menor 

pontuação possível será de 20 pontos, caso todos os participantes atribuírem a nota 1 (não 

aplicável) à ferramenta. A maior pontuação possível será de 100 pontos, caso todos os 20 

participantes atribuírem a nota 5 (fortemente aplicável) à ferramenta. Observa-se no Quadro 14 

o resultado obtido após consolidar as respostas dos especialistas. 

 

Quadro 14 – Resultado da Segunda Etapa de Questionários Delphi 
Ferramentas de 

Gerenciamento de Risco 

1 2 3 4 5 Pontuação 

Total 

Avaliação de risco ambiental 18 2 
   

20 

Técnica estruturada "E se" 

(SWIFT) 

   
8 12 92 

Análise de modos de falha e 

efeito 

   
7 13 93 

Matriz de probabilidade / 

consequência 

   
9 11 91 
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        Continuação 
Ferramentas de 

Gerenciamento de Risco 

1 2 3 4 5 Pontuação 

Total 

Curvas FN 15 5 
   

25 

índices de risco 9 11 
   

31 

Estudo de perigos e 

operabilidade (HAZOP) 

11 8 1 
  

30 

Análise de cenários 15 5 
   

25 

Análise de causa e 

consequência 

   
2 18 98 

Análise de decisão por 

multicritérios (MCDA) 

8 12 
   

32 

Análise de impactos no negócio 
   

5 15 95 

Análise de custo/benefício 10 8 2 
  

32 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após analisar as respostas dos 20 especialistas, observa-se uma convergência para as 

ferramentas mais adequadas no gerenciamento de risco de fornecedores de uma empresa 

automobilística. Nota-se na Figura 24 que houve um consenso para as ferramentas mais 

aplicáveis, visto que cinco ferramentas foram classificadas com uma pontuação final acima de 

90 pontos. Em contrapartida, as demais ferramentas foram todas classificadas com uma 

pontuação igual ou abaixo de 32 pontos (baixa aplicabilidade). Com isso, entende-se que o 

método Delphi cumpriu seu objetivo inicial de filtrar entre as quatorze ferramentas aquelas que 

possuem a maior aplicabilidade para fornecedores.  
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Figura 20 - Resultado da pontuação da segunda rodada 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O resultado do método Delphi foi compartilhado com todos os 20 especialistas, onde 

estes puderam opinar sobre o resultado final. Houve um consenso de que as cinco ferramentas 

acima de 90 pontos de aplicabilidade são as mais adequadas entre as quatorze para que sejam 

aplicados a fornecedores da indústria automobilística. As cinco ferramentas são: 

 

1) Técnica Estruturada “E se” (SWIFT) 

2) Análise de modos de falha e efeito (FMEA) 

3) Matriz de probabilidade e consequência 

4) Análise de causa e consequência 

5) Análise de impactos no negócio 

 

Entende-se que a aplicabilidade do Delphi atingiu seu objetivo, uma vez que a aplicação 

do método serviu como um filtro inicial para a posterior aplicação do método AHP. 

5.2 Resultados do Método AHP 

 
Neste tópico são demonstrados os resultados da aplicação do Método AHP para 

priorização das ferramentas mais adequadas para gerenciamento de riscos de fornecedores da 

cadeia de suprimentos de uma indústria automobilística. 
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5.2.1 Representação da Hierárquica AHP 
 

Estabeleceu-se a representação da hierarquia, com o auxílio do software SuperDecision 

e com os resultados obtidos por meio do método Delphi, conforme Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Nível Hierárquico do AHP 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se na estrutura o primeiro nível sendo o objetivo do problema: priorizar as 

ferramentas mais adequadas para gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos em 

fornecedores da indústria automobilística. Quanto ao segundo nível, são estabelecidos os 

critérios, sendo estes as três principais etapas de gerenciamento de risco conforme abordado na 

norma ISO 31000. As cinco opções de alternativas, como último nível da estrutura hierárquica, 

são as ferramentas de gerenciamento de risco que foram estabelecidas no resultado da aplicação 

do método Delphi. 

5.2.2 Priorização dos Critérios em Relação ao Objetivo 
 
 

Uma vez definida a hierarquia, segue-se para o estágio de comparação por pares. Os 

julgamentos dos tomadores de decisão, com respeito a importância de um atributo em relação 

a outro, são realizados de forma subjetiva e convertidos para um valor numérico usando-se a 

escala de Saaty. 
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Foi estabelecido a importância relativa dos elementos de cada um dos níveis. Elementos 

no mesmo nível hierárquico são comparados dois a dois em relação a sua influência ao elemento 

posicionado no nível superior. A primeira análise foi feita no nível hierárquico dos critérios: 

Identificação, Análise e Avaliação de risco. Para isso, utilizou-se de um questionário junto aos 

especialistas, onde os mesmos classificaram a importância de cada um dos critérios para o 

processo de gerenciamento de risco em fornecedores. 

O software de auxílio ao AHP, SuperDecision, possui somente a opção de realizar a 

análise a partir do resultado de um único questionário. Para tanto, utilizou-se de planilhas em 

excel para realizar os questionários e matrizes junto aos sete especialistas, e somente após isso 

foi possível fazer a agregação de prioridades individuais para inserir no software. Cada 

especialista foi entrevistado com o suporte da planilha em Excel conforme modelo apresentado 

na Figura 22. 

 

Figura 22 -  Modelo de Questionário AHP 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que no questionário da Figura 22, referente ao especialista número 1, o 

mesmo prioriza “Identificação” quando comparado aos critérios “Análise” e “Avaliação”, 

utilizando da escala de Saaty os números 3 e 7 respectivamente. O especialista, porém, 

considera “Análise” de igual importância ao critério “Avaliação’, atribuindo a nota 1 da escala.  
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Após o preenchimento deste questionário com cada um dos sete especialistas, são 

elaboradas as matrizes paritárias conforme Figura 23. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – Comparação Paritária dos Sete Especialistas para Critérios 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida é realizado a normalização das matrizes e estabelece-se as prioridades 

relativas dos vetores conforme Figura 24. A partir das matrizes de comparações paritárias, 

soma-se os valores de suas colunas e gera-se novas matrizes, cujos valores são seus elementos, 

divididos pelo total da soma das colunas. 

 

 

 

E1 Identificação Análise Avaliação
Identificação 1 3 7
Análise 1/3 1 1
Avaliação 1/7 1 1

E2 Identificação Análise Avaliação
Identificação 1 1 1
Análise 1 1 1
Avaliação 1 1 1

E3 Identificação Análise Avaliação
Identificação 1 9 5
Análise 1/9 1 1
Avaliação 1/5 1 1

E4 Identificação Análise Avaliação
Identificação 1 3 1
Análise 1/3 1 1/7
Avaliação 1 7 1

E5 Identificação Análise Avaliação
Identificação 1 1 7
Análise 1 1 5
Avaliação 1/7 1/5 1

E6 Identificação Análise Avaliação
Identificação 1 3 3
Análise 1/3 1 1
Avaliação 1/3 1 1

E7 Identificação Análise Avaliação
Identificação 1 3 1
Análise 1/3 1 1/7
Avaliação 1 7 1
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Figura 24 – Matrizes Normalizadas para Critérios 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda nesta etapa, realiza-se o teste de consistência das matrizes de acordo com os 4 

passos descritos: 

1) Obtenção do vetor peso: 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 soma de cada linha representa 

os elementos do vetor peso. 

E1 Identificação Análise Avaliação Prioridade Relativa
Identificação 0,68 0,60 0,78 0,685
Análise 0,23 0,20 0,11 0,179
Avaliação 0,10 0,20 0,11 0,136

E2 Identificação Análise Avaliação Prioridade Relativa
Identificação 0,33 0,33 0,33 0,33
Análise 0,33 0,33 0,33 0,33
Avaliação 0,33 0,33 0,33 0,33

E3 Identificação Análise Avaliação Prioridade Relativa
Identificação 0,76 0,82 0,71 0,77
Análise 0,08 0,09 0,14 0,11
Avaliação 0,15 0,09 0,14 0,13

E4 Identificação Análise Avaliação Prioridade Relativa
Identificação 0,43 0,27 0,47 0,39
Análise 0,14 0,09 0,07 0,10
Avaliação 0,43 0,64 0,47 0,51

E5 Identificação Análise Avaliação Prioridade Relativa
Identificação 0,47 0,45 0,54 0,49
Análise 0,47 0,45 0,38 0,44
Avaliação 0,07 0,09 0,08 0,08

E6 Identificação Análise Avaliação Prioridade Relativa
Identificação 0,60 0,60 0,60 0,60
Análise 0,20 0,20 0,20 0,20
Avaliação 0,20 0,20 0,20 0,20

E7 Identificação Análise Avaliação Prioridade Relativa
Identificação 0,43 0,27 0,47 0,39
Análise 0,14 0,09 0,07 0,10
Avaliação 0,43 0,64 0,47 0,51
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2) Obter o vetor de consistência: O vetor de consistência é obtido dividindo-se cada peso 

pela sua respectiva prioridade relativa. 

3) 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=(�max− �) / �−1  

Onde n é o número de elementos da matriz paritária. 

4) Determinar a taxa de consistência CR: a taxa de consistência depende do número de 

elementos da matriz paritária. A Tabela 3 apresenta os valores ACI para matrizes com 

até 10 elementos, segundo Saaty (1980). 

 

Tabela 3 - 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 

Fonte: Saaty (1980) 

 

Por fim, a CR é calculada pela fórmula: CR=��/��� 

Evidencia-se o resultado dos passos para a obtenção da consistência relacionado aos critérios 

na Figura 25. 
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Figura 25 – Vetor Consistência 
Fonte: Elaborado pelo autor 

E1
Ident-

ificação
Análise Avaliação

Vetor

Peso

Vetor 

Consistência
λmax CI CR

Identificação 0,69 0,54 0,95 2,17 3,17

Análise 0,23 0,18 0,14 0,54 3,04

Avaliação 0,10 0,18 0,14 0,41 3,04

E2
Ident-

ificação
Análise Avaliação

Vetor

Peso

Vetor 

Consistência
λmax CI CR

Identificação 0,33 0,33 0,33 1,00 3,00

Análise 0,33 0,33 0,33 1,00 3,00

Avaliação 0,33 0,33 0,33 1,00 3,00

E3
Ident-

ificação
Análise Avaliação

Vetor

Peso

Vetor 

Consistência
λmax CI CR

Identificação 0,77 0,96 0,64 2,36 3,09

Análise 0,09 0,11 0,13 0,32 3,01

Avaliação 0,15 0,11 0,13 0,39 3,01

E4
Ident-

ificação
Análise Avaliação

Vetor

Peso

Vetor 

Consistência
λmax CI CR

Identificação 0,39 0,30 0,51 1,20 3,08

Análise 0,13 0,10 0,07 0,30 3,02

Avaliação 0,39 0,70 0,51 1,60 3,14

E5
Ident-

ificação
Análise Avaliação

Vetor

Peso

Vetor 

Consistência
λmax CI CR

Identificação 0,49 0,44 0,55 1,47 3,02

Análise 0,49 0,44 0,39 1,31 3,02

Avaliação 0,07 0,09 0,08 0,23 3,00

E6
Ident-

ificação
Análise Avaliação

Vetor

Peso

Vetor 

Consistência
λmax CI CR

Identificação 0,60 0,60 0,60 1,80 3,00

Análise 0,20 0,20 0,20 0,60 3,00

Avaliação 0,20 0,20 0,20 0,60 3,00

E7
Ident-

ificação
Análise Avaliação

Vetor

Peso

Vetor 

Consistência
λmax CI CR

Identificação 0,39 0,30 0,51 1,20 3,08

Análise 0,13 0,10 0,07 0,30 3,02

Avaliação 0,39 0,70 0,51 1,60 3,14

7%3,08 0,04 

3,08 

3,01 

3,00 

0,04 

0,01 

-   

Vetor Consistência

3,08 0,04 7%

-   3,00 0%

3,04 3%0,02 

7%

1%

0%
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Para a obtenção do vetor de prioridade que represente os julgamentos de todos os 

usuários pertencentes ao grupo de avaliadores, foi realizado a agregação de prioridades 

individuais utilizando-se da média geométrica conforme Tabela 4. Foi definido a agregação de 

prioridades individuas devido ao fato de que todos os especialistas possuem conhecimentos em 

comum sobre ferramentas de gerenciamento de riscos de fornecedores, assim como possuem 

os mesmos objetivos para a pesquisa aplicada. 

 

Tabela 4 – Vetor prioridade consolidado para critérios 

Consolidação 
Identificação 0,56 
Análise 0,20 
Avaliação 0,24 

                                                                Fonte: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que o critério de identificação do risco foi considerado o mais importe entre 

identificar, analisar e avaliar. Após o resultado de priorização dos critérios, segue-se para a 

construção das matrizes ao nível hierárquico das alternativas. 

São executadas as mesmas etapas que foram aplicadas aos critérios, porém desta vez, 

compara-se a importância das cinco alternativas entre si para cada um dos critérios: identificar, 

analisar e avaliar. 

5.2.3 Priorização das Alternativas para cada um dos critérios: Identificar, Analisar e 
Avaliar 

 
Os mesmos passos realizados para a comparação entre os critérios foram realizados 

para as alternativas. Foram construídas matrizes paritárias para cada um dos especialistas e 

para cada um dos critérios (identificar, avaliar e analisar) conforme exemplo do Quadro 15, 

assim como foram elaboradas as matrizes de autovalor e executado teste de consistência. 

Devido a quantidade de matrizes e tabelas existentes a esta etapa e para efeito de 

simplificação deste tópico, será exposto somente o exemplo das matrizes referente ao 

Especialista 1 para a etapa de “identificar”. O detalhamento de todas as matrizes está 

localizado no apêndice D. 
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Quadro 15 – Exemplo de Matriz Paritária do Especialista 1 para a etapa de identificar 

E1 Matriz de  
P. e C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 

Imp. No Neg. 
Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/7  1/5 1     1     

FMEA 7     1     1     3     3     

SWIFT 5     1     1     3     3     

Análise de Imp. No Neg. 1      1/3  1/3 1     1     

Análise de C. C. 1      1/3  1/3 1     1     
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida as matrizes foram normalizadas conforme exemplo do Quadro 16.  

 

Quadro 16 – Matriz Normalizada para o Especialista 1 na etapa de Identificar 

E1 
Matriz 

de  
P. e C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise de 
C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C. 0,07 0,05 0,07 0,11 0,11 0,082 
FMEA 0,47 0,36 0,35 0,33 0,33 0,368 
SWIFT 0,33 0,36 0,35 0,33 0,33 0,341 
Análise de Imp. 
No Neg. 

0,07 0,12 0,12 0,11 0,11 
0,105 

Análise de C. C. 0,07 0,12 0,12 0,11 0,11 0,105 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Após a normalização, realizou-se a análise de consistência conforme Quadro 17. 

 
Quadro 17 – Matriz de teste de consistência para o Especialista 1 na etapa de Identificar 

E1 

Matri
z de 
P. e 
C. FMEA 

SWI
FT 

Anális
e de 
Imp. 
No 
Neg. 

Anális
e de C. 
C.   

Veto
r 

Peso   

Vetor 
Consistênci

a   λmax   CI   CR 
Matriz de 
P. e C. 

0,08 0,05 0,07 0,10 0,10   0,41   5,03 
  

   
5,08  

  

   
0,02  

  

2% 

FMEA 0,57 0,37 0,34 0,31 0,31   1,91   5,20       
SWIFT 0,41 0,37 0,34 0,31 0,31   1,75   5,12       
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,08 0,12 0,11 0,10 0,10   0,53   5,04 
  

  
  

Análise de 
C. C. 

0,08 0,12 0,11 0,10 0,10   0,53   5,04 
  

  
  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em seguida, foram realizadas as agregações de prioridades individuais da etapa de 

Identificação utilizando-se da média geométrica conforme Quadro 18. 
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Quadro 18 – Agregação de Prioridades Individuais para etapa de Identificação 

 Identificação 
Matriz de P. e C. 0,10 
FMEA 0,44 
SWIFT 0,26 
Análise de Imp. No 
Neg. 0,09 
Análise de C. C. 0,10 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Aplicou-se as matrizes para os três critérios da estrutura hierárquica do modelo AHP 

proposto: Identificação, Análise e Avaliação. O Quadro 19 representa a agregação de 

prioridades dos sete especialistas para cada uma das alternativas (ferramentas) referente a cada 

um dos critérios (etapas de SCRM). 

 

Quadro 19 – Agregação de Prioridades Individuais para etapa de Identificação, Análise 

e Avaliação 

 Identificação Análise Avaliação 
Matriz de P. e C. 0,10 0,09 0,12 
FMEA 0,44 0,28 0,34 
SWIFT 0,26 0,21 0,33 
Análise de Imp. No 
Neg. 0,09 0,19 0,12 
Análise de C. C. 0,10 0,23 0,10 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Em uma situação onde os critérios tivessem o mesmo grau de importância, o Quadro 19 

seria o suficiente para o cálculo do resultado final do AHP, porém foi identificado no tópico 

6.3 que o critério “Identificação” possui um peso maior quando comparado a “Análise” e 

“Avaliação”. 

Para isso, utiliza-se estes valores obtidos com o auxílio do software SuperDecision para 

obtenção do resultado final do método AHP. 

5.2.4 Resultado final AHP utilizando o software SuperDecision 
 

Com os resultados obtidos nos tópicos 6.3 e 6.4, foi possível utilizar o software 

SuperDecision para inserir todos os dados agregados das priorizações de forma a obter o 

resultado final do método AHP. 
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A Figura 26 se refere aos dados da agregação de prioridades individuais dos critérios 

associados ao nível hierárquico abaixo dos objetivos. 

 

Figura 26 – Inserção no SuperDecision dos dados de priorização dos critérios 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Também foram inseridos no software os dados da agregação de prioridades individuais 

de cada uma das alternativas associadas aos três critérios do nível hierárquico, conforme Figuras 

27, 28 e 29. 

 

 

Figura 27 – Inserção no SuperDecision dos dados de priorização das alternativas para o 
critério de Identificação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 28 – Inserção no SuperDecision dos dados de priorização das alternativas para o 
critério de Análise 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Figura 29 – Inserção no SuperDecision dos dados de priorização das alternativas para o 
critério de Avaliação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Por último, após inserir todos os dados obtidos por meio das matrizes de cálculo do 

AHP, o software SuperDecision demonstrou o resultado final de priorização de cada uma das 

ferramentas conforme a Figura 30. 
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Figura 30 – Resultado Final AHP 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Evidencia-se por meio da imagem 30 que as ferramentas mais adequadas de 

gerenciamento de risco de fornecedores na cadeia de suprimentos de uma indústria 

automobilística são, nas respectivas prioridades:  

1) FMEA 

2) SWIFT 

3) Análise de Causa e Consequência 

4) Análise de Impactos no Negócio 

5) Matriz de Probabilidade e Consequência 

 

Entende-se que não há uma única ferramenta exclusiva como a mais adequada, porém 

uma priorização de diferentes ferramentas a serem utilizadas em conjunto para a mitigação de 

riscos em uma organização.  

Conclui-se que o método AHP atingiu seu propósito por meio do questionamento a sete 

especialistas, aplicação de matrizes e utilização do software SuperDecision, obtendo assim a 

priorização das ferramentas mais adequadas para o SCRM de fornecedores de uma indústria 

automobilística. 
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Figura 31 – Priorização das Ferramentas mais adequadas 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A Figura 31 ilustra os resultados obtidos considerando inicialmente as 31 ferramentas 

da ISO 31010, em seguida filtrando as 14 ferramentas aplicáveis ou fortemente aplicáveis e 

posteriormente a aplicação dos métodos Delphi e AHP. 

 

 

 

Manutenção centrada em Confiabilidade 

Brainstorming 

Entrevistas 
Estruturadas 

Delphi 
Listas de Verificação 

APP 

HAZO
P 

APPCC 

Avaliação de Risco Ambiental 

SWIFT 

Análise de Cenários 

Análise de Impactos no Negócio 

Análise de causa-raiz 

Análise de modos de falha e 

Análise de Árvore de Falhas 

Análise de Árvore de Eventos 

Análise de Causa e 
Consequência 

Analise de causa e 
LOP

Árvore de 
Decisões 

Análise de Confiabilidade Humana 

Análise Bow Tie 

SA e SCA 

Markov 

Simulação Monte Carlo 

Estatística Bayesiana e Redes de 

Curvas FN 
Índices de Risco 

Matriz de Probabilidade / Consequência 

Análise de Custo e Benefício MCDA 

31 
Ferramentas 
da Norma  
ISO 31010 

14 Ferramentas 
Aplicáveis ou 
Fortemente 

Aplicáveis da Norma 
ISO 31010 

5 Ferramentas 
selecionadas pelo 

DELPHI SWIFT 

Avaliação de Risco Ambiental 

SWIFT Análise de modos de falha e efeito 

Manutenção centrada em Confiabilidade 

Análise de Confiabilidade Humana 

Matriz de Probabilidade / Consequência 

Curvas FN 

Índices de Risco 
HAZOP 

Análise de Cenários 

MCDA 
Análise de Impacto no Negócio 

Análise de Custo/Benefício 

Análise de Causa e 

FMEA 

Matriz de Probabilidade / Consequência 
Análise de Causa e Consequência 

Análise de Impactos no Negócio 

Priorização de Ferramentas 
pelo AHP 

SWIFT 

1) FMEA 

2) SWIFT 

3) Análise de Causa e Consequência 

4) Análise de Impactos no Negócio 

5) Matriz de Probabilidade e 
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6 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE SCRM - FMEA 

 
Na priorização realizada peço método AHP, identificou-se que a ferramenta FMEA foi 

a de maior prioridade entre as cinco ferramentas avaliadas. Por este motivo, optou-se por aplicar 

esta ferramenta neste estudo. 

A ferramenta de análise de modo e efeito de falha (FMEA) surgiu no ano de 1949 com 

o propósito de analisar falhas ocorridas em equipamentos do exército americano. Em 1972 a 

ferramenta FMEA foi utilizada pela Ford na linha de produção de veículos automotores, onde 

a aplicação desta ferramenta estava inicialmente voltada para a prevenção da ocorrência de 

erros em desenvolvimento de produtos ou projetos. No ano de 2002 esta ferramenta foi incluída 

como pré-requisito na norma ISO 9000 (BAROSZ; DUDEK-BURLIKOWSKA; ROSZAK, 

2018).  

Como uma espécie de análise de confiabilidade e técnica de gerenciamento de risco, o 

modo de falha e análise de efeito (FMEA) tem sido amplamente utilizado em vários campos, 

como aeroespacial, navegação, indústria automobilística, etc. Na abordagem FMEA, a 

avaliação e priorização de risco de cada modo de falha é implementada via o número de 

prioridade de risco (NPR), obtida pela multiplicação do valor de cada fator de risco, ou seja, 

ocorrência (O), severidade (S) e detecção (D) (LO; LIOU, 2018). 

O FMEA é a melhor técnica analítica que permite estabelecer relações entre as causas e 

efeitos das falhas, bem como indicar formas de buscar, resolver e tomar as melhores decisões 

quanto à aplicação de medidas apropriadas. A ferramenta FMEA permite o mapeamento de 

falhas em todos os processos, desde o mais simples até o mais complexo. De acordo com a 

aplicação da metodologia do FMEA deve seguir os seguintes passos (WANG et al., 2018): 

1) Identificar modos de falhas conhecidos e potenciais; 

2) Identificar os efeitos de cada modo de falha e sua respectiva severidade; 

3) Identificar as causas possíveis para cada modo de falha e a probabilidade de 

ocorrência de falhas relacionadas a cada causa; 

4) Identificar o meio de detecção no caso de ocorrência do modo de falha e sua 

respectiva probabilidade de detecção; 

5) Avaliar o potencial de risco de cada modo de falha (de acordo com o NPR) e definir 

medidas de eliminação ou redução do risco. 

 

A execução da ferramenta FMEA é realizada através do preenchimento de um 

formulário padrão, durante o desenvolvimento de cada etapa. Na fase de planejamento, é 
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necessário que sejam formados grupos pequenos e multidisciplinares com uma visão global do 

processo. Conforme o Apêndice E deste estudo, foi abordado um exemplo de FMEA para o 

processo de recebimento de produtos de fornecedores, contando com a participação dos 

mesmos sete especialistas que participaram do método AHP.  

No exemplo abordado, o formulário FMEA foi preenchido com as seguintes 

considerações: 

a) Processo - Nesta etapa foi identificado a etapa do processo a ser analisado, neste caso o 

recebimento de produtos de fornecedores.  

b) Função do Processo - A função deve identificar o propósito da realização da etapa do 

processo. No Apêndice E foi considerado a função de abastecimento do processo 

produtivo. 

c) Falha Potencial do Processo - A falha potencial do processo é a maneira pela qual um 

componente falharia ao executar sua ação. Para determinar a falha pode-se perguntar: 

"Como poderia este processo falhar e não completar a função pretendida?"  

d) Efeito Potencial da Falha - O efeito potencial da falha é a consequência da ocorrência 

do tipo de falha, deve-se questionar sobre o que acontece e quais são as ramificações da 

falha.  

e) Severidade - A severidade determina a gravidade do eventual efeito, caso ocorra a falha. 

A severidade é classificada em um índice de 1 a 10, conforme Quadro 20. 

f) Causa Potencial da Falha - Refere-se às circunstancias que podem ter causado a falha.  

g) Ocorrência - A ocorrência é o índice que representa a probabilidade de determinada 

falha ocorrer. A probabilidade de ocorrência pode ser obtida com base no histórico do 

processo. A ocorrência deverá ser pontuada em um índice de 1 a 10, conforme Quadro 

21. 

h) Controles Atuais - O Controle é a descrição do que existe atualmente de forma a detectar 

a existência da falha. 

i) Detecção – São os meios no qual permitem que a falha possa ser detectada. Deve ser 

pontuada em um índice de 1 a 10, conforme Quadro 20. 

j) NPR – É o número de priorização de risco, obtido pela multiplicação da Severidade, 

Ocorrência e Detecção. O NPR pode variar de 1 até 1000. 

k) Ações Recomendadas – Nos casos onde houver uma criticidade considerável para a 

falha (podendo ser considerados o NPR e/ou a severidade), poderá se estabelecer ações 

de forma a mitigar os riscos. 
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Quadro 20 - Representação da  escala típica  do  FMEA  para  definição  das prioridades 

Índice Severidade Ocorrência Detecção 

1 
Mínima - o cliente mal 
percebe que a falha 
ocorre 

Remota – dificilmente 
ocorre a causa que leva a 
falha 

Muito Grande - Certamente será 
detectado  

2,3 

Pequena - ligeira 
deterioração no 
desempenho com leve 
descontentamento do 
cliente  

Pequena – ocorre a causa 
da falha em pequena 
escala  

Grande - Grande probabilidade 
de ser detectado 

4,5,6 

Moderada - 
Deterioração 
significativa no 
desempenho de um 
sistema com 
descontentamento do 
cliente 

Moderada – às vezes 
ocorre a causa que leva a 
falha  

Moderada - Provavelmente será 
detectado  

7,8 

Alta – o sistema deixa 
de funcionar e grande 
descontentamento do 
cliente 

Alta – ocorre a causa da 
falha com certa 
frequência 

Pequena - Provavelmente não 
será detectado  

9,10 
Muito Alta - idem ao 
anterior, porém afeta a 
segurança  

Muito Alta –ocorre a 
causa da falha em vários 
momentos  

Muito Pequena - Certamente não 
será detectado  

Fonte: adaptado de Sutrisno, Gunawan, e Tangkuman (2015) 

 

O Apêndice E possui o propósito de aplicar o FMEA em um fornecedor da organização 

escolhida para este estudo, de forma a gerenciar o risco deste fornecedor pertencente a indústria 

automobilística. Deve-se ter em mente que a ferramenta FMEA não é apenas formulário, pois 

o seu verdadeiro valor está na discussão e reflexão dos membros do grupo sobre as falhas 

potenciais do produto/processo e as ações de melhoria propostas pelo grupo.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, foi realizada a análise bibliométrica sobre 223 artigos publicados na base 

de pesquisa científica Web Of Science (WoS) nos temas de Supply Chain Risk Management 

“SCRM” (Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos) e “Fornecedores”. Foi 

evidenciado que os artigos foram publicados entre os anos de 2002 a 2018, sendo que a cada 

ano houve uma taxa de crescimento expressiva comparado ao ano anterior, comprovando a 

tendência contínua de crescimento de estudos no tópico de gerenciamento de riscos da cadeia 

de suprimentos associado a fornecedores. 

Em seguida elaborou-se uma revisão sistemática da literatura para os temas de risco, 

gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos, normas ISO 31000 e ISO 31010, risco de 

fornecedores, assim como os métodos de pesquisa Delphi e AHP. Concluiu-se que a tendências 

de negócios atuais e o aumento na complexidade da cadeia de suprimentos acabaram por 

aumentar a vulnerabilidade das organizações, gerando uma necessidade por parte das empresas 

de gerenciar os riscos de seus fornecedores. 

Para a execução deste estudo, selecionou-se uma empresa multinacional localizada na 

cidade de Porto Real/RJ, fornecedora de peças para as montadoras de veículos PSA Peugeot 

Citroën, Nissan, Volkswagen e FIAT. Foram escolhidos desta empresa um total de vinte 

fornecedores para participar do método de pesquisa Delphi, assim como também foram 

escolhidos sete especialistas de SCRM para participar da metodologia de pesquisa AHP.  

As normas ISO 31000 e ISO 31010 foram primordiais para este estudo, uma vez que foi 

considerado as principais etapas de gerenciamento de riscos listadas na ISO 31000 (identificar, 

analisar e avaliar) assim como as 31 ferramentas de gerenciamento de riscos listadas na norma 

ISO 31010. 

O método Delphi aplicado serviu-se como um filtro inicial para as 31 ferramentas, de 

forma a selecionar cinco ferramentas para posterior uso no AHP. Essas ferramentas foram: 

Técnica Estruturada “e se” (SWIFT), análise de modos de falha e efeito (FMEA), matriz de 

probabilidade e consequência, análise de causa e consequência e análise de impactos no 

negócio. 

O método AHP foi executado de forma a priorizar as ferramentas mais adequadas, 

considerando as cinco ferramentas previamente selecionadas e considerando as três principais 

etapas de gerenciamento de risco: identificar, analisar e avaliar.  
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Entende-se que os objetivos específicos deste estudo foram atendidos: 

a) Foram analisadas as ferramentas e etapas de gerenciamento de risco das normas ISO 

31000 e ISO 31010, de acordo com a revisão da literatura desenvolvida. 

b) As ferramentas de SCRM foram avaliadas e selecionadas por meio dos métodos Delphi 

e AHP. O Delphi foi executado junto a 20 fornecedores e houve o posterior uso do 

método AHP com auxílio de 7 especialistas, priorizando a ferramenta FMEA seguido 

pelas ferramentas SWIFT, análise de causa e consequência, análise de impactos no 

negócio e matriz de probabilidade e consequência. 

c) A ferramenta de maior priorização, FMEA, foi aplicada no processo de recebimento de 

componentes de fornecedores da empresa modelo considerada neste estudo. Foram 

identificados alguns dos principais riscos dos fornecedores, onde foram analisados o 

potencial efeito e probabilidade de ocorrência destes riscos, assim como sua causa raiz 

e método de detecção. Ações para a mitigação dos riscos detectados também foram 

estabelecidas. 

 

Considera-se que o objetivo geral deste trabalho foi atingido, uma vez que foi 

identificada e priorizada as ferramentas mais adequadas de gerenciamento de riscos de 

fornecedores na cadeia de suprimentos de uma indústria automobilística. A ferramenta FMEA 

obteve a maior priorização, considerando as ferramentas listadas na norma ISO 31010 e as 

etapas de avaliação de risco da norma ISO 31000. Esta conclusão corrobora com a análise da 

literatura realizada ao início da pesquisa, onde foi evidenciado por meio da análise dos 223 

artigos que a ferramenta FMEA foi utilizada em diversas organizações de forma a mitigar os 

riscos da cadeia de suprimentos. 

 

Como recomendações de pesquisas futuras, sugere-se: 

1) Aplicar os conceitos deste estudo em outros ramos de indústria, além da 

automobilístico. 

2) Testar outros métodos de apoio à tomada de decisão multicritérios para priorizar e 

selecionar ferramentas de SCRM, tais como o ANP. 

3) Aprofundar os estudos sobre a ferramenta FMEA, demostrando resultados práticos 

sobre a aplicabilidade da ferramenta em diferentes segmentos de negócios. 
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The 

organization
al 

antecedents 
of a firm's 

supply chain 
agility for 

risk 
mitigation 

and response 

Braunsche
idel, 

Michael J.; 
Suresh, 

Nallan C. 

JOURNA
L OF 

OPERATI
ONS 

MANAGE
MENT   

2009 281 

A agilidade da cadeia de 
fornecimento (FSCA) de 
uma empresa é definida 
como a capacidade da 
empresa, tanto internamente 
quanto em conjunto com 
seus principais fornecedores 
e clientes, de se adaptar ou 
responder de maneira rápida 
às mudanças do mercado, 
bem como a possíveis e 
reais interrupções. para a 
agilidade da cadeia de 
suprimentos estendida. 

Esta pesquisa 
investiga o impacto 
de dois antecedentes 
culturais, orientação 
de mercado e 
orientação para 
aprendizagem, e três 
práticas 
organizacionais, 
todas destinadas a 
aumentar a agilidade 
da cadeia de 
suprimentos de uma 
empresa.  

Uso da técnica 
de modelagem 
de equações 
estruturais, 
mínimos 
quadrados 
parciais (PLS), 

Avaliado a 
cadeia de 
supriment
o de 3 
empresas 
diferentes. 

Através do uso da técnica 
de modelagem de 
equações estruturais, 
mínimos quadrados 
parciais (PLS), mostra-se 
que existem fortes 
vínculos entre os 
antecedentes culturais, as 
três práticas 
organizacionais 
consideradas e a agilidade 
da cadeia de suprimentos 
da empresa. Todas as três 
práticas organizacionais, 
integração interna, 
integração externa com 
fornecedores e clientes-
chave e flexibilidade 
externa são mostradas 
como tendo um impacto 
positivo significativo na 
agilidade da cadeia de 
suprimentos da empresa. 

Como recomendação 
para futura pesquisa, 
idealmente, uma base 
mais ampla  dentro da 
cadeia de 
suprimentos pode 
permitir que os 
pesquisadores 
observem e analisem 
as interações e 
interdependências 
entre as empresas que 
são organizadas em 
uma cadeia de 
suprimentos. 

Neste estudo, o cultivo da 
agilidade e seus 
antecedentes é visto como 
uma tática de 
gerenciamento de risco de 
ruptura que permite à 
empresa e seus parceiros 
responder rapidamente às 
mudanças do mercado e 
responder rapidamente a 
interrupções potenciais e 
reais na cadeia de 
fornecimento. A agilidade 
e seus antecedentes são 
valiosos tanto para as 
táticas de mitigação 
quanto de resposta, 
enfatizando medidas 
rápidas e proativas 
quando confrontadas com 
potenciais rupturas, e 
também para medidas de 
resposta rápida após a 
ocorrência de interrupções 
esperadas ou imprevistas. 

2 

Risk 
management 
processes in 

supplier 
networks 

Hallikas, 
J; 

Karvonen, 
I; 

Pulkkinen, 
U; et al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS   

2004 233 

Atualmente, existem 
desafios que a cooperação 
em rede traz para o 
gerenciamento de riscos na 
cadeia de suprimentos. 

O documento 
descreve a estrutura 
geral do processo de 
gerenciamento de 
riscos e apresenta 
métodos para o 
gerenciamento de 
riscos em um 
ambiente de rede 
complexo. 

Revisão da 
literatura 

Avaliação 
de 
diferentes 
empresas 
interconect
adas na 
cadeia de 
supriment
os. 

Os resultados indicam que 
o gerenciamento de riscos 
é um importante alvo de 
desenvolvimento nas 
redes de fornecedores 
estudadas. Quando a 
dependência entre as 
empresas aumenta, elas 
ficam mais expostas aos 
riscos de outras empresas. 
Os processos 
apresentados facilitam a 
compreensão e o 
gerenciamento de 
incertezas e riscos nas 

O compartilhamento 
de informações Inter 
organizacionais e a 
transferência de 
conhecimento causam 
muita incerteza e 
risco. O 
desenvolvimento de 
sistemas de 
informação e 
conhecimento é, 
portanto, um grande 
desafio e também um 
meio potencial para 
gerenciar riscos. Uma 

A maioria das empresas 
opera em muitas redes e 
todas as empresas também 
percebem seus riscos de 
maneira diferente. Pode 
ser generalizado que as 
empresas se tornem mais 
dependentes umas das 
outras e, portanto, a 
transferência e o 
compartilhamento de 
riscos ocorram nas redes. 
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redes de fornecedores. 
Evidências empíricas são 
oferecidas com base em 
estudos de caso. 

questão desafiadora é 
também como os 
riscos e as 
recompensas devem 
ser compartilhados na 
colaboração em rede. 

3 

 
Supply chain 

risk, 
simulation, 
and vendor 
selection 

Wu, 
Desheng; 

Olson, 
David L. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS  

2008 149 

Este trabalho considera três 
tipos de modelos de 
avaliação de risco dentro 
das cadeias de suprimento: 
programação restrita ao 
acaso (CCP), análise de 
envoltória de dados (DEA) e 
modelos de programação 
multi-objetivo (MOP). 
Vários riscos são modelados 
na forma de probabilidade e 
simulação de distribuição de 
probabilidade específica em 
atributos embutidos no risco 
é conduzida nestes três tipos 
de modelos de avaliação de 
risco. 

Este artigo modela 
uma cadeia de 
suprimentos que 
consiste em três 
níveis e usa-se dados 
simulados com 
distribuições 
representativas. Os 
resultados de três 
modelos, bem como 
modelos de 
simulação, são 
comparados para 
efeito de análise. 

Modelos com 
restrição de 
oportunidade 
(CCP), análise 
de envoltória 
de dados 
(DEA) e 
modelos de 
programação 
multi-objetivo 
(MOP). 

Foi 
modelado 
uma 
cadeia de 
supriment
os que 
consiste 
em três 
níveis e 
usamos 
dados 
simulados 
com 
distribuiçõ
es 
representat
ivas. Os 
resultados 
de três 
modelos, 
bem como 
modelos 
de 
simulação, 
são 
comparado
s e a 
análise é 
conduzida. 

Os resultados mostram 
que a abordagem proposta 
permite que os tomadores 
de decisão realizem 
análises de trade-off entre 
os custos esperados, os 
níveis de aceitação de 
qualidade e as 
distribuições no prazo de 
entrega. 

Não recomendado. 

Os modelos de CCP 
fornecem a capacidade de 
incorporar probabilidades 
diretamente nos modelos. 
Os modelos DEA 
garantem soluções não 
dominadas, mas não 
incorporam funções de 
preferência de tomadores 
de decisões que permitem 
a identificação de 
soluções preferidas. Uma 
comparação de 
fornecedores selecionados 
resultante das três 
abordagens é comparada. 
O modelo de PCC 
selecionado recebeu 
"metas" de aceitação e 
entrega no prazo para as 
restrições 

4 

 
Supply chain 

risk in 
turbulent 

environment
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conceptual 
model for 
managing 

Trkman, 
Peter; 

McCorma
ck, Kevin 
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O risco de fornecimento ou 
a probabilidade de 
interrupções no 
fornecimento está surgindo 
como um desafio-chave para 
o gerenciamento da cadeia 
de suprimentos. A 
capacidade de identificar 
qual fornecedor tem maior 

Este artigo apresenta 
conceitos 
preliminares de 
pesquisa sobre uma 
nova abordagem para 
a identificação e 
previsão do risco de 
oferta. Essa 
abordagem para 

Revisão da 
Literatura 

Avaliado 
diferentes 
fornecedor
es de uma 
cadeia de 
supriment
os. 

Os desafios colocados às 
cadeias de suprimento 
devido a um ambiente 
turbulento (tanto da 
indústria quanto de 
influências externas) são 
examinados. Um novo 
método para a avaliação e 
classificação de 

O principal trabalho 
futuro é um estudo 
detalhado de 
especialmente a 
estrutura de SC e o 
construto de 
estrutura. 
Atualmente, apenas 
as variáveis tipo SC, 

Este trabalho utilizou a 
teoria da contingência 
para analisar as 
descobertas preliminares, 
muitas vezes conflitantes, 
sobre o papel da 
turbulência ambiental no 
SCRM. Conceituou várias 
ideias e construções 
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supply chain 
network risk 

potencial de interrupção é 
um primeiro passo crítico no 
gerenciamento da 
frequência e do impacto 
dessas interrupções, que 
geralmente afetam 
significativamente a cadeia 
de suprimentos. 

avaliação e 
classificação de 
fornecedores é 
baseada nos atributos, 
desempenhos e 
características da 
cadeia de 
suprimentos do 
fornecedor, enquanto 
também é modificada 
por fatores no 
ambiente específico 
do fornecedor. 

fornecedores com base em 
suas características, 
desempenhos e ambiente 
da indústria em que 
operam é apresentado. 

tipo de fornecedor, 
dispersão geográfica 
e estrutura de 
negócios são 
incluídas, todas 
baseadas na revisão 
de literatura. Uma 
extensão conceitual 
adicional do 
construto, juntamente 
com a validação 
estatística, pode ser 
necessária. 

usando a premissa de que 
o mercado, a tecnologia e 
a turbulência ambiental no 
segmento de mercado do 
fornecedor é um fator 
significativo que modifica 
a relação entre as 
características do 
fornecedor, a estratégia / 
estrutura do SC e o risco 
de não desempenho do 
fornecedor. Ele forneceu 
uma classificação das 
incertezas oriundas de um 
ambiente turbulento e 
ofereceu uma nova 
maneira de ver os riscos 
conectados ao fornecedor. 

5 

 
A model for 

inbound 
supply risk 

analysis 

Wu, T; 
Backhurst, 

J; 
Chidambar

am, V 

COMPUT
ERS IN 

INDUSTR
Y   

2006 134 

O gerenciamento de riscos 
tornou-se um componente 
crítico do gerenciamento da 
cadeia de suprimentos. As 
implicações das falhas na 
cadeia de suprimentos 
podem ser caras e levar a 
atrasos significativos na 
entrega ao cliente. Embora 
tenham sido propostos 
diferentes tipos de 
metodologias de 
gerenciamento de 
vulnerabilidades da cadeia 
de suprimentos para 
gerenciar o risco de 
fornecimento, a maioria 
oferece apenas soluções 
baseadas em pontos que 
lidam com um conjunto 
limitado de riscos. 

Esta pesquisa tem 
como objetivo 
reforçar a gestão do 
risco da cadeia de 
suprimentos, 
propondo uma 
metodologia 
integrada para 
classificar, gerenciar 
e avaliar os riscos de 
fornecimento de 
entrada. 

Revisão 
sistemática da 
literatura, 
método AHP e 
sistema de 
computador 
para análise. 

Fornecedo
res de uma 
cadeia de 
supriment
os 

As contribuições deste 
documento são quatro: (1) 
fatores de risco de oferta 
de entrada são 
identificados através de 
uma extensa revisão de 
literatura acadêmica sobre 
revisão de literatura de 
risco de fornecimento, 
bem como uma série de 
entrevistas do setor; (2) a 
partir desses fatores, é 
criada uma estrutura 
hierárquica de 
classificação de fatores de 
risco; (3) é criado um 
método de processamento 
de hierarquia analítica 
(AHP) com consistência 
aprimorada para 
classificar o fator de risco 
para fornecedores; e (4) 
um protótipo de sistema 
de implementação de 
computador é 

O modelo 
desenvolvido foi 
construído para 
abordar os principais 
aspectos de um 
procedimento de 
análise de risco e 
mostrou-se 
promissor. No 
entanto, existem 
algumas 
recomendações para 
novos 
desenvolvimentos. 
Primeiro, o escopo do 
modelo é limitado a 
um ambiente de 
camada única. Pode 
ser estendido para 
uma cadeia de 
suprimentos de várias 
camadas. Em 
segundo lugar, a 
equação de cálculo do 
risco no modelo atual 
não considerou o 

Este artigo apresentou 
uma metodologia de 
análise de risco de 
fornecimento de entrada 
para classificar, gerenciar 
e avaliar os riscos. Essa 
metodologia classifica os 
fatores de risco em uma 
estrutura hierárquica que 
identifica os fatores de 
risco orientados ao 
fornecedor coletivamente 
por meio de análise 
bibliográfica e entrevistas 
gerenciais e aplica a 
técnica de processamento 
de hierarquia analítica 
para calcular o peso dos 
fatores de risco, que é um 
indicador da importância 
do fator de risco. Uma 
implementação escalável 
e personalizável 
apresentada para facilitar 
o uso. 
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desenvolvido e testado em 
um exemplo do setor. 

período de tempo em 
que um risco 
específico existe, mas 
apenas considera a 
probabilidade e a 
consequência da 
ocorrência. Pode ser 
melhorado incluindo 
um parâmetro de 
tempo ao calcular o 
risco. 

6 

A multi-
objective 
stochastic 

programmin
g approach 
for supply 

chain design 
considering 

risk 

Azaron, 
A.; 

Brown, K. 
N.; Tarim, 
S. A.; et 

al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS   

2008 130 

Demandas, suprimentos, 
processamento, transporte, 
escassez e custos de 
expansão de capacidade são 
todos considerados como 
parâmetros incertos dentro 
de uma organização. 

Neste artigo, 
desenvolvemos uma 
abordagem de 
programação 
estocástica 
multiobjetiva para o 
projeto da cadeia de 
suprimentos sob 
incerteza. 

Usou-se a 
técnica de 
obtenção de 
metas, que é 
uma variação 
da técnica de 
programação 
de metas, para 
resolver o 
problema 
multi-objetivo. 
O método de 
obtenção de 
metas é uma 
das técnicas 
multi-objetivas 
com 
articulação a 
priori da 
informação de 
preferência 
dada. Neste 
método, a 
solução 
preferida é 
sensível ao 
vetor objetivo 
e ao vetor de 
ponderação 
dado pelo 
tomador de 
decisão; o 
mesmo que a 

Fornecedo
res da 
cadeia de 
supriment
os de uma 
indústria 
de vinhos. 

o modelo multiobjetivo 
inclui (i) a minimização 
da soma dos custos de 
investimento atuais e os 
custos futuros esperados 
de processamento, 
transporte, escassez e 
expansão de capacidade, 
(ii) a minimização da 
variância do custo total e 
(iii) a minimização do 
risco financeiro ou a 
probabilidade de não 
cumprir um determinado 
orçamento. 

O desempenho da 
estratégia de 
amostragem está 
além do escopo deste 
artigo e pode ser 
considerado como um 
direcionamento para 
pesquisas futuras 
nessa área. 

Determinar a 
configuração ideal do SC 
é um problema difícil, 
pois muitos fatores e 
objetivos devem ser 
levados em conta ao 
projetar a rede sob 
incerteza. O modelo 
proposto neste documento 
explica a minimização do 
custo total esperado, a 
variação do custo total e o 
risco financeiro em um 
esquema multiobjetivo 
para projetar uma rede SC 
robusta. 
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técnica de 
programação 
de metas. 

7 

 
Supply 

Disruptions, 
Asymmetric 
Information, 

and a 
Backup 

Production 
Option 

Yang, 
Zhibin 
(Ben); 
Aydin, 
Goeker; 
Babich, 

Volodymy
r; et al. 

MANAGE
MENT 

SCIENCE  
2009 127 

Este artigo examina uma 
situação em que a 
confiabilidade do 
fornecedor é alta ou baixa e 
é sua informação privada, e 
o fornecedor tem duas 
opções para responder a 
uma interrupção: use 
produção de backup ou 
pague uma multa ao 
fabricante por não entrega 

Estuda-se um 
fabricante que 
enfrenta um 
fornecedor 
privilegiado com 
informações privadas 
sobre interrupções de 
fornecimento. 
Investiga-se como as 
estratégias de 
gerenciamento de 
risco do fabricante 
mudam e examina-se 
se as ferramentas de 
gerenciamento de 
risco são mais ou 
menos valiosas na 
presença de tal 
informação 
assimétrica. 

Foi modelado 
as decisões do 
fabricante 
como um 
problema de 
design de 
mecanismo, 
usando uma 
abordagem 
padrão de 
economia de 
informações e, 
pelo princípio 
da revelação. 

Neste 
artigo é 
modelado  
uma 
cadeia de 
supriment
os com um 
fabricante 
e um 
fornecedor 

Modela-se uma cadeia de 
suprimentos com um 
fabricante e um 
fornecedor, nos quais a 
confiabilidade do 
fornecedor é alta ou baixa 
e é a informação privada 
do fornecedor. Na 
interrupção, o fornecedor 
opta por pagar uma multa 
ao fabricante pelo déficit 
ou usar a produção de 
backup para preencher o 
pedido do fabricante. 

Neste trabalho, 
assumiu-se que o 
custo da produção 
regular está 
perfeitamente 
correlacionado com o 
tipo de fornecedor e o 
custo de produção de 
backup esperado é a 
informação pública. 
Permitir uma 
correlação imperfeita 
entre a confiabilidade 
do fornecedor e seu 
custo, ou estender a 
assimetria de 
informação para a 
produção de backup, 
exigiria a solução de 
um problema de 
triagem 
multidimensional. 
Tais problemas foram 
resolvidos para 
poucos casos 
especiais, sendo 
recomendados para 
pesquisas futuras. 

Ao projetar um contrato 
de aquisição, o fabricante 
deve prever quais dessas 
opções o fornecedor 
escolheria e como isso 
afetaria os custos de 
aquisição esperados pelo 
fabricante, o uso de sua 
própria opção de 
produção de backup e as 
receitas de vendas. 

8 

Supply chain 
resilience in 
the global 
financial 
crisis: an 
empirical 

study 

Juettner, 
Uta; 

Maklan, 
Stan 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L  

2011 121 

O domínio conceitual da 
SCRES é definido e as 
relações propostas com 
SCRM e SCV são 
derivadas. Dados de um 
estudo de caso longitudinal 
com três cadeias de 
suprimentos são 
apresentados para explorar a 
relação entre os conceitos 
no contexto da crise 
financeira global. 

O objetivo deste 
artigo é 
conceitualizar a 
resiliência da cadeia 
de suprimentos 
(SCRES) e identificar 
e explorar 
empiricamente sua 
relação com os 
conceitos 
relacionados de 
vulnerabilidade da 

A partir de 
uma revisão da 
literatura, o 
domínio 
conceitual da 
SCRES é 
definido e as 
relações 
propostas com 
SCRM e SCV 
são derivadas. 
Os dados de 

Fornecedo
res de 
cadeias de 
supriment
os 

Os dados empíricos 
fornecem suporte para um 
impacto positivo do efeito 
do risco da cadeia de 
suprimentos (SCR). O 
efeito SCR e o 
gerenciamento do 
conhecimento parecem 
aprimorar o SCRES ao 
melhorar a flexibilidade, a 
visibilidade, a velocidade 
e as capacidades de 

Este arcabouço 
conceitual propõe que 
as ações do SCRM 
que abordam apenas 
A probabilidade de 
eventos de risco não 
deve estar 
relacionada ao 
SCRES. Essa relação 
não foi considerada 
neste estudo empírico 
e, portanto, poderia 

Este artigo conceitua o 
SCRES e explora sua 
relação com os conceitos 
relacionados de SCRM e 
SCV. Além disso, 
investiga empiricamente, 
no contexto da recente 
recessão global, como a 
resiliência das cadeias de 
suprimentos estendidas 
pode ser 
fortalecidas pelas 
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cadeia de 
suprimentos (SCV) e 
gerenciamento de 
riscos da cadeia de 
suprimentos (SCRM). 

um estudo de 
caso 
longitudinal 
com três 
cadeias de 
suprimentos 
são 
apresentados 
para explorar a 
relação entre 
os conceitos no 
contexto da 
crise financeira 
global. 

colaboração da cadeia de 
suprimentos. Assim, eles 
diminuem o SCV em um 
evento de risco disruptivo. 

ser abordada em 
pesquisas futuras 

estratégias SCRM das 
empresas e como o 
SCRES pode influenciar 
positivamente a 
vulnerabilidade de suas 
cadeias de suprimentos. 
Tem implicações 
gerenciais e de pesquisa. 

9 

Mitigating 
Supply Risk: 

Dual 
Sourcing or 

Process 
Improvemen

t? 

Wang, 
Yimin; 
Gilland, 
Wendell; 
Tomlin, 
Brian 

M&SOM-
MANUFA
CTURIN

G & 
SERVICE 
OPERATI

ONS 
MANAGE

MENT   

2010 98 

Pesquisas sugerem que o 
risco da cadeia de 
suprimentos é um problema 
crescente para os executivos 
e que a confiabilidade do 
fornecedor é 
particularmente 
preocupante. Uma estratégia 
de mitigação comum é a 
empresa compradora 
esforçar-se para melhorar a 
confiabilidade de sua base 
de fornecimento. 

Explora-se um 
modelo no qual uma 
empresa pode obter 
recursos de vários 
fornecedores e / ou 
fazer esforços para 
melhorar a 
confiabilidade do 
fornecedor. Para os 
tipos capacidade 
aleatória e 
rendimento aleatório 
de incerteza de 
fornecimento, 
propõe-se um modelo 
de melhoria de 
processo no qual os 
esforços de melhoria 
(se bem-sucedidos) 
aumentam a 
confiabilidade do 
fornecedor no sentido 
de que a quantidade 
entregue (para 
qualquer quantidade 
de pedido) é 
escolasticamente 
maior após a 
melhoria. 

Revisão da 
literatura e 
modelagem 
matemática. 

Fornecedo
res da 
cadeia de 
supriment
os. 

Para a capacidade 
aleatória, a melhoria é 
cada vez mais favorecida 
em relação ao 
fornecimento duplo à 
medida que a 
heterogeneidade do custo 
do fornecedor aumenta, 
mas o fornecimento duplo 
é favorecido em relação à 
melhoria se a 
heterogeneidade da 
confiabilidade do 
fornecedor for alta.  

Não identificado. 

Os fornecedores estão 
sujeitos a muitos riscos 
quando participam de 
cadeias de suprimentos 
aeroespaciais. Esta 
pesquisa desenvolveu 
uma metodologia 
prescritiva que mitiga o 
risco colocado no 
fornecedor ao competir 
por negócios com vários 
clientes. 
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1
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Methodolog
y to mitigate 
supplier risk 

in an 
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supply chain 

Sinha, PR; 
Whitman, 

LE; 
Malzahn, 

D 
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AN 
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L  

2004 99 

O design da cadeia de 
suprimentos é 
frequentemente executado 
sob a perspectiva de um 
único relacionamento 
fornecedor-cliente. No 
entanto, como um 
fornecedor fornece valor a 
diferentes cadeias de 
suprimentos, torna-se cada 
vez mais difícil otimizar 
cada cadeia de suprimentos. 

Este artigo apresenta 
uma metodologia 
prescritiva genérica 
para mitigar riscos 
em uma cadeia de 
suprimentos 
aeroespacial e propõe 
cinco atividades. 

SCOR 

Cadeia de 
supriment
os da 
indústria 
aeroespaci
al 

A metodologia fornece 
um mecanismo para 
minimizar os objetivos 
conflitantes. Um estudo 
de caso hipotético é então 
apresentado sobre como a 
metodologia pode ser 
aplicada. 

Este trabalho fornece 
uma base para futuras 
pesquisas na área de 
melhoria da 
confiabilidade. Por 
exemplo, o trabalho 
futuro poderia 
explorar os benefícios 
da concorrência do 
fornecedor de 
fornecimento duplo. 
Além disso, se as 
empresas 
concorrentes 
compartilharem 
fornecedores, os 
esforços de melhoria 
de uma empresa 
podem se estender e 
beneficiar seu 
concorrente. 

Há uma suposição comum 
na literatura sobre oferta 
de suprimentos de que a 
empresa compradora não 
influencia a 
confiabilidade de sua base 
de fornecimento, esta 
pesquisa aborda uma 
importante estratégia 
observada na prática: o 
esforço para melhorar o 
desempenho de 
confiabilidade de um 
fornecedor. Ele explora 
um modelo no qual uma 
empresa compradora pode 
melhorar a confiabilidade, 
a fonte dupla de um 
fornecedor ou implantar 
as duas estratégias. 

1
2 

 
A multi-
objective 

robust 
optimization 

model for 
multi-

product 
multi-site 
aggregate 
production 

planning in a 
supply chain 

under 
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Al-e-
hashem, S. 

M. J. 
Mirzapour
; Malekly, 

H.; 
Aryanezha

d, M. B. 
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2011 89 

Os fabricantes precisam 
satisfazer as demandas dos 
consumidores para competir 
no mundo real. Isso requer a 
operação eficiente de um 
planejamento da cadeia de 
suprimentos. 
 
Considera-se nesta pesquisa 
uma cadeia de suprimentos 
que inclui vários 
fornecedores, vários 
fabricantes e vários clientes, 
abordando um problema de 
planejamento de produção 
agregada (APP) de 
múltiplos locais, multi 
períodos e de vários 
produtos, sob incerteza. 

O primeiro objetivo é 
de minimizar as 
perdas totais da 
cadeia de 
suprimentos, 
incluindo custo de 
produção, custo de 
contratação, demissão 
e treinamento, custo 
de matérias-primas e 
estoque de produtos 
finais, custo de 
transporte e custo de 
escassez.  
 
O segundo objetivo 
considera a satisfação 
do cliente 
minimizando a soma 
da quantidade 
máxima de escassez 
entre as zonas dos 

O modelo 
proposto é 
resolvido como 
um modelo de 
programação 
inteira mista de 
objetivo único, 
aplicando o 
método de 
métricas de 
LP. 

Estudo de 
caso 
industrial. 

A praticidade do modelo 
proposto é demonstrada 
através da sua aplicação 
na solução de um 
problema de APP em um 
estudo de caso industrial. 
Os resultados indicam que 
o modelo proposto pode 
fornecer uma abordagem 
promissora para cumprir 
um planejamento de 
produção eficiente em 
uma cadeia de 
suprimentos. 

O modelo RMAPP 
não chegou ao fim e o 
caminho ainda está 
aberto para os 
pesquisadores 
estenderem algumas 
combinações de 
otimização robusta e 
abordagens de 
programação multi-
objetivo para tirar 
vantagens delas 
simultaneamente. 

Neste artigo, foi 
apresentado um novo 
modelo robusto de 
planejamento de produção 
agregada multi-objetivo 
(RMAPP). Algumas das 
conclusões do modelo 
proposto são as seguintes: 
(i) Considerar a maioria 
dos parâmetros de custo 
da cadeia de 
fornecimento, como custo 
de transporte, custo de 
manutenção de estoque, 
custo de escassez, custo 
de produção e custo 
humano; (ii) considerando 
alguns aspectos como 
emprego, demissão e 
produtividade dos 
trabalhadores; (iii) 
considerando os níveis de 
trabalho e a possibilidade 



 
131 

 

 
 

N 
º 

Nome do 
Artigo Autores Periódico 

Ano 
Publi
cação 

N 
Cit
açõ
es 

Problema de Pesquisa 
Objetivo da 
Pesquisa 

Método 
Utilizado 

Tipo de 
Empresa / 
Processo 

Resultados Obtidos 
Recomendações de 

Pesquisa Futura Conclusões 

clientes em todos os 
períodos. 

de treinamento e 
atualização de pessoal; 
(iv) considerando o tempo 
de espera entre 
fornecedores e sites e 
entre sites e zonas de 
clientes; (v) Parâmetros 
de custo e flutuações de 
demanda estão sujeitos a 
incertezas. 

1
3 

A supply 
risk 

reduction 
model using 
integrated 

multicriteria 
decision 
making 

Kull, 
Thomas J.; 

Talluri, 
Srinivas 

IEEE 
TRANSA
CTIONS 

ON 
ENGINEE

RING 
MANAGE

MENT   

2008 86 

Um dos problemas críticos 
enfrentados pelos gerentes 
de compras é efetivamente 
definir, operacionalizar e 
incorporar medidas de risco 
de suprimento no processo 
de avaliação de 
fornecedores. Devido à 
natureza multidimensional 
do risco de fornecimento, 
ferramentas analíticas que 
podem efetivamente integrar 
várias medidas de risco no 
processo de decisão podem 
ser úteis para os gestores. 

Primeiro, considera-
se a pesquisa 
existente no 
desenvolvimento de 
uma estrutura para 
avaliação de risco 
baseada em várias 
categorias e tipos de 
riscos.  
 
Em segundo lugar, 
propõe-se uma 
combinação de 
processo de 
hierarquia analítica e 
programação de 
metas como uma 
ferramenta de decisão 
para a seleção de 
fornecedores na 
presença de medidas 
de risco e 
considerações sobre o 
ciclo de vida do 
produto. 

Revisão da 
Literatura, 
aplicação de 
método AHP e 
estudo de caso. 

Fornecedo
r Tier 2 da 
indústria 
automobilí
stica. 

O modelo foi testado em 
um fornecedor 
automotivo de médio 
porte de segundo nível e 
avaliado pela sua 
utilidade. Encontrou-se 
um método viável e 
significativo para 
determinar as alocações 
estratégicas de 
fornecedores, 
considerando vários 
problemas dimensionais. 

Uma direção futura 
da pesquisa poderia 
ser o 
desenvolvimento de 
um AHP mais 
dinâmico que 
incorpore as 
mudanças esperadas 
na exposição ao risco 
sobre o PLC. Talvez, 
uma metodologia de 
atualização bayesiana 
possa ser útil. 

Esta pesquisa sintetizou o 
conhecimento da gestão 
de suprimentos, gestão de 
riscos e literatura de PLC 
para criar um modelo de 
decisão auxiliando na 
seleção de fornecedores 
estratégicos. Foi proposto 
um modelo que integra o 
AHP com um método de 
GP para equilibrar as 
questões relevantes ao 
selecionar parcerias de 
fornecimento que 
reduzam a exposição ao 
risco. O modelo foi 
testado em um fornecedor 
automotivo de médio 
porte de segundo nível e 
avaliado pela sua 
utilidade. Foi encontrado 
o modelo para fornecer 
um método viável e 
significativo para 
determinar as alocações 
de fornecedores 
estratégicos, considerando 
questões 
multidimensionais. 

1
4 

Inventory 
systems with 

stochastic 
demand and 

supply: 

Schmitt, 
Amanda 

J.; Snyder, 
Lawrence 
V.; Shen, 

EUROPE
AN 

JOURNA
L OF 

OPERATI

2010 74 

Há um varejista cujo 
fornecedor está sujeito a 
interrupções completas de 
fornecimento. Há incerteza 
de eventos discretos 

Desenvolver uma 
solução aproximada 
de forma fechada, 
concentrando-nos em 
um único período 

Revisão da 
literatura e 
modelagem 
matemática. 

Um 
varejista 
cujo 
fornecedor 
está 

Ao longo deste artigo, 
apresenta-se várias 
propriedades de um 
sistema sujeito a 
interrupções no 

não informado. 

A abordagem SSP 
funciona bem para 
modelar um sistema 
sujeito a interrupções de 
fornecimento. Ele fornece 
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Properties 
and 

approximati
ons 

Zuo-Jun 
Max 

ONAL 
RESEAR

CH   

(interrupções) e as fontes 
contínuas de incerteza 
(demanda estocástica ou 
rendimento de 
fornecimento), que têm 
diferentes impactos nas 
configurações de estoque 
ideais. 

estocástico de 
demanda ou 
rendimento.  

sujeito a 
interrupçõ
es  no 
fornecime
nto 

fornecimento, a fim de 
permitir que os varejistas 
estabeleçam as melhores 
práticas para o 
gerenciamento de estoque 
em tal cenário. Os 
resultados deste estudo 
podem ajudar as empresas 
a proteger de forma 
proativa e econômica o 
risco de interrupção do 
fornecimento. 

uma solução de estoque 
básico de forma fechada, 
que é valiosa para 
pesquisadores e 
profissionais. Os 
pesquisadores podem 
incorporá-lo em modelos 
maiores ou examinar o 
impacto dos parâmetros 
de entrada. Os 
profissionais podem 
implementar e atualizar 
com mais facilidade uma 
solução de forma fechada. 

1
5 

Risk analysis 
and 

assessment 
in network 

environment
s: A dyadic 
case study 

Hallikas, 
J; 

Virolainen
, VM; 

Tuominen, 
M 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS   

2002 73 

Atualmente, existe uma 
estrutura conceitual para 
análise de risco de redes de 
produção a partir dos pontos 
de vista de uma empresa 
compradora e de um 
fornecedor. 

O objetivo principal é 
ilustrar como uma 
empresa pode 
analisar e avaliar os 
riscos associados à 
rede. Este estudo 
utiliza metodologia 
de estudo de caso e 
informação 
qualitativa. 

metodologia de 
estudo de caso 
e e análise 
qualitativa. 

Duas 
empresas, 
operando 
como 
montadora
s nos 
setores de 
eletrônica 
e indústria 
de metal, e 
nove de 
seus 
fornecedor
es 

Os resultados deste estudo 
indicam que a análise e 
avaliação de riscos no 
ambiente de rede requer 
uma visão mais profunda 
da natureza do risco. Os 
diagramas de efeito 
hierárquicos e de causa 
dão uma boa ideia da 
natureza e dos fatores 
causais dos riscos em um 
ambiente de rede 
complexo. Uma análise 
mais profunda das causas 
e efeitos dos riscos 
suporta uma abordagem 
proativa de 
gerenciamento. A 
ferramenta de 
mapeamento auxiliada por 
computador é bem 
adequada para a análise 
de estruturas muito 
complexas e é valiosa no 
processo de entrevista. 

Este estudo abriu 
novos caminhos para 
novas pesquisas. Com 
base nesses 
resultados, pesquisas 
futuras devem se 
concentrar em 
processos e políticas 
alternativas de 
gerenciamento de 
riscos em ambientes 
de rede. 

Uma tarefa muito 
importante no 
gerenciamento de riscos é 
estabelecer os fatores de 
risco que são importantes 
para uma determinada 
empresa. Com a ajuda da 
avaliação, a empresa 
consegue concentrar seus 
recursos de maneira mais 
eficiente. Conforme 
descrito pela estrutura de 
gerenciamento de riscos 
utilizada, uma auditoria 
interna ajuda as empresas 
de duas maneiras: a 
avaliação de causas 
fornece uma visão 
proativa das razões para 
os riscos e a auditoria 
ajuda na priorização dos 
riscos.. 
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1
7 

A 
CONTINGE

NT 
RESOURCE

-BASED 
PERSPECTI

VE OF 
SUPPLY 
CHAIN 

RESILIENC
E AND 

ROBUSTNE
SS 

Brandon-
Jones, 
Emma; 
Squire, 
Brian; 
Autry, 

Chad W.; 
et al.  

JOURNA
L OF 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT   

2014 69 

Entender a resiliência e a 
robustez da cadeia de 
suprimentos é cada vez mais 
importante para os gerentes 
da cadeia de suprimentos. 
Isso se deve à crescente 
complexidade das cadeias 
de suprimentos 
contemporâneas e à 
subsequente maior 
probabilidade de sofrer uma 
ruptura. Poucos estudos na 
literatura de gestão de risco 
empiricamente separaram os 
conceitos de resiliência e 
robustez ou exploraram seus 
antecedentes. 

Este estudo pretende 
utilizar uma 
perspectiva de visão 
contingente baseada 
em recursos para 
entender a relação 
entre recursos 
específicos 
(compartilhamento de 
informações e 
conectividade), 
capacidades 
(visibilidade) e 
desempenho em 
termos de resiliência 
e robustez da cadeia 
de suprimentos. 

Survey; análise 
de regressão; 
análise fatorial 

Fábricas 
de 
produção 
do Reino 
Unido e 
seus 
fornecedor
es 

São coletadas 
informações de 264 
fábricas do Reino Unido 
que sugerem que a 
conectividade da cadeia 
de suprimentos e os 
recursos de 
compartilhamento de 
informações levam a uma 
capacidade de visibilidade 
da cadeia de suprimentos, 
aumentando a resiliência e 
a robustez.  

Embora a justificativa 
teórica escassa para 
essa avaliação tenha 
sido desenvolvida 
ainda na literatura, 
esses testes 
exploratórios 
motivam estudos 
futuros que 
analisariam os efeitos 
diferenciais dos 
recursos versus a 
capacidade de 
visibilidade ao prever 
resiliência e robustez. 

Este estudo forneceu 
evidências empíricas de 
que a visibilidade da 
cadeia de suprimentos 
atua como antecedente 
tanto da resiliência quanto 
da robustez da cadeia de 
suprimentos. Este é um 
dos primeiros estudos 
utilizando dados de 
pesquisa para testar tais 
relações hipotéticas. A 
resiliência pode ser 
aprimorada porque as 
organizações entendem 
melhor os níveis de 
demanda e estoque e, 
portanto, podem 
desenvolver planos de 
continuidade que lhes 
permitam responder mais 
rapidamente a rupturas. 

1
8 

Dealing with 
supply chain 
risks Linking 

risk 
management 
practices and 
strategies to 
performance 

Wieland, 
Andreas; 

Wallenbur
g, Carl 
Marcus 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PHYSICA

L 
DISTRIB
UTION & 
LOGISTI

CS 
MANAGE

MENT   

2012 69 

Os efeitos do gerenciamento 
de riscos da cadeia de 
suprimentos (SCRM) no 
desempenho de uma cadeia 
de suprimentos permanecem 
inexplorados. Presume-se 
que o SCRM ajude as 
cadeias de suprimento a 
lidar com as 
vulnerabilidades de forma 
proativa, apoiando a 
robustez e reativamente, 
apoiando a agilidade. 
Ambas as dimensões 
assumem uma influência no 
valor do cliente da cadeia de 
suprimentos e no 
desempenho do negócio. 

O objetivo desta 
pesquisa é fornecer 
clareza testando 
empiricamente essas 
hipóteses e 
examinando os 
resultados por meio 
de estudos de caso. 
Design / metodologia 
/ abordagem - A 
pesquisa é empírica. 
Os dados da pesquisa 
foram coletados de 
270 empresas de 
manufatura para 
testes de hipóteses 
por meio da 
modelagem de 
equações estruturais. 
Além disso, dados 
qualitativos foram 
coletados para 

A pesquisa é 
empírica. Os 
dados da 
pesquisa foram 
coletados de 
270 empresas 
de manufatura 
para testes de 
hipóteses por 
meio da 
modelagem de 
equações 
estruturais. 
Além disso, 
dados 
qualitativos 
foram 
coletados para 
explorar a 
natureza dos 
achados não 
hipotéticos. 

Empresas 
de 
manufatur
a 

Descobriu-se que o 
SCRM é importante para 
a agilidade e robustez de 
uma empresa. A agilidade 
e a robustez mostram-se 
importantes para melhorar 
o desempenho. Embora a 
agilidade tenha um forte 
efeito positivo apenas no 
valor do cliente da cadeia 
de suprimentos, mas não 
diretamente no 
desempenho do negócio, a 
robustez tem um forte 
efeito positivo em ambas 
as dimensões de 
desempenho. Esta 
descoberta importante 
direciona a atenção 
estratégica das cadeias de 
suprimentos centradas na 

Além do valor para o 
cliente, pesquisas 
adicionais também 
podem investigar o 
impacto da agilidade 
e robustez em outros 
aspectos mais amplos 
do desempenho da 
cadeia de 
suprimentos e ao 
longo da cadeia de 
suprimentos. Os 
autores também 
incentivam mais 
pesquisas a se 
concentrarem 
especificamente na 
robustez da cadeia de 
suprimentos, devido à 
sua importância tanto 
para o valor do 
cliente quanto para o 

Partindo de uma base 
literária um pouco 
heterogênea sobre 
agilidade e robustez e a 
expectativa de que ambas 
as estratégias possam ser 
importantes para melhorar 
o valor do cliente e o 
desempenho comercial da 
cadeia de suprimentos, 
essa pesquisa fornece um 
forte suporte para essa 
suposição. 
 
Ser ágil tem um forte 
efeito positivo no valor do 
cliente da cadeia de 
suprimentos, enquanto seu 
impacto no desempenho 
do negócio é mediado 
pelo valor do cliente da 
cadeia de suprimentos e, 
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explorar a natureza 
dos achados não 
hipotéticos. 

agilidade para aquelas que 
são robustas e ágeis. 

desempenho do 
negócio. 

portanto, é apenas 
indireto. Em contraste, 
alcançar a robustez tem 
um forte efeito direto 
positivo no valor do 
cliente e no desempenho 
do negócio da cadeia de 
suprimentos. 

1
9 

Managing 
supply 

chains in 
times of 
crisis: a 

review of 
literature and 

insights 

Natarajarat
hinam, 
Malini; 
Capar, 
Ismail; 

Narayanan
, 

Arunachal
am 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PHYSICA

L 
DISTRIB
UTION & 
LOGISTI

CS 
MANAGE

MENT  

2009 69 

Em uma cadeia de 
suprimentos, a crise ocorre 
quando uma ou mais 
atividades dos membros da 
cadeia de fornecimento são 
interrompidas, resultando 
em uma grande ruptura do 
fluxo normal de bens ou 
serviços. A magnitude do 
efeito de uma crise é 
baseada em vários fatores e 
varia de acordo com cada 
ocorrência. 

O objetivo deste 
artigo é revisar a 
literatura para 
descrever as práticas 
atuais e tendências de 
pesquisa na gestão de 
cadeias de 
suprimentos em crise. 
Este documento 
também fornece 
instruções para 
pesquisas futuras no 
gerenciamento de 
crises da cadeia de 
suprimentos. 

Revisão de 
literatura sobre 
artigos 
publicados 
antes de agosto 
de 2008. Estes 
foram 
analisados e 
classificados. 

Empresas 
de 
diversos 
tipos de 
industrias. 

Um quadro exclusivo de 
cinco dimensões para 
classificar a literatura é 
fornecido. O estudo revela 
que tem havido uma 
extensa pesquisa feita 
nesta área nos últimos 
anos. Grande parte da 
pesquisa está focada em 
abordagens proativas para 
a crise nas cadeias de 
suprimentos. A 
administração durante 
várias crises internas, 
como a falência do 
fornecedor ou a perda de 
clientes importantes, é 
uma área nova e 
desafiadora que requer 
investigação adicional. 

Dado o estado da arte 
da pesquisa no campo 
da gestão de cadeias 
de suprimentos 
durante a crise, há 
muitas áreas de 
pesquisa que 
precisam de mais 
investigação, como 
planejamento de 
recuperação e escalas 
para gerenciamento 
de crises. Os autores 
esperam que esta 
revisão de literatura 
forneça aos futuros 
pesquisadores uma 
vantagem inicial na 
condução de seus 
estudos sobre o 
gerenciamento de 
crises na cadeia de 
suprimentos. 

O número de ocorrências 
de situações desastrosas 
vem aumentando ao longo 
dos anos; portanto, há 
uma grande necessidade 
de que pesquisadores e 
profissionais de todo o 
mundo planejem com 
antecedência essas 
situações. Este artigo 
baseou-se na literatura 
que utiliza modelos 
matemáticos sobre como 
resolver problemas, 
resultados de pesquisas 
sobre como uma situação 
foi tratada, estudos de 
casos reais e opiniões de 
especialistas sobre como 
enfrentar e lidar com 
crises. Os autores veem 
que muitos pesquisadores 
se concentraram em lidar 
com desastres naturais e 
provocados pelo homem. 

2
1 

Supplier 
selection in 

resilient 
supply 

chains: a 
grey 

relational 
analysis 
approach 

Rajesh, R.; 
Ravi, V. 

JOURNA
L OF 

CLEANE
R 

PRODUC
TION    

2015 65 

Os fornecedores podem ser 
considerados fontes 
inevitáveis de riscos 
externos nas cadeias de 
suprimentos modernas. 
Nesse contexto, a resiliência 
que representa a capacidade 
adaptativa de responder a 
rupturas e recuperar-se dele 
precisa ser considerada na 

Nesta pesquisa, um 
fornecedor a ser 
selecionado no 
contexto de uma 
cadeia de 
suprimentos resiliente 
é denominado como 
um fornecedor 
resiliente. Tomando a 
cadeia de 

Análise 
relacional 
"GREY” 
baseada na 
avaliação 
linguística de 
classificação 
de 
fornecedores e 
ponderações de 

Cadeia de 
supriment
os da 
indústria 
eletrônica 

Uma comparação entre a 
metodologia proposta 
"grey" com o processo de 
hierarquia analítica (AHP) 
e o processo de rede 
analítica (ANP) também 
foi conduzida para 
compreender a extensão 
do desempenho. Os 
resultados da pesquisa 

Os autores 
perceberam que 
existem muitas 
oportunidades para 
pesquisas futuras na 
área de ERP e PMEs. 
Um deles inclui a 
documentação do 
framework proposto 
com cenários de caso 

A decisão de implementar 
um sistema de ERP em 
uma PME geralmente tem 
um profundo impacto na 
organização e em todos os 
membros da cadeia de 
suprimentos. A 
implementação do ERP 
deve ser planejada com 
muito cuidado. As 
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seleção de fornecedores. 
Mas a seleção de 
fornecedores é uma questão 
desafiadora, que envolve a 
avaliação de atributos 
qualitativos e quantitativos, 
em que os usuais têm 
informações imprecisas e 
limitadas. 

suprimentos 
eletrônica como um 
estudo de caso, com 
seis fornecedores 
alternativos, os 
valores de 
possibilidade 
"método grey" para a 
seleção de 
fornecedores foram 
calculados e os 
fornecedores foram 
priorizados. 

atributos. Uma 
comparação 
entre a 
metodologia 
proposta 
GREY com o 
processo de 
hierarquia 
analítica 
(AHP) e o 
processo de 
rede analítica 
(ANP) também 
foi conduzida 
para 
compreender a 
extensão do 
desempenho. 

proposta poderiam ajudar 
a alta gerência a tomar 
decisões de nível 
estratégico com relação à 
seleção de fornecedores 
em uma cadeia de 
suprimentos resiliente. 

de uma variedade de 
pequenas empresas. 
Uma segunda questão 
de pesquisa refere-se 
a outras estratégias 
híbridas de 
implementação de 
ERP para pequenas 
empresas com 
estudos de caso 
adicionais. 

necessidades e os 
processos de negócios da 
PME devem ser 
claramente identificados e 
cada processo de negócios 
meticulosamente 
documentado. Deve haver 
uma compreensão clara e 
documentada do impacto 
de uma implementação de 
ERP em cada processo de 
negócios e na cadeia de 
suprimentos. 

2
0 

Critical 
decisions for 

ERP 
integration: 

Small 
business 

issues 

Malhotra, 
Rajiv; 

Temponi, 
Cecilia 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
INFORM
ATION 

MANAGE
MENT   

2010 64 

As pequenas empresas 
enfrentam desafios 
significativos para se 
tornarem fornecedores de 
clientes maiores, devido aos 
custos excessivos 
associados ao acesso a um 
vasto mercado de clientes 
em potencial. É essencial 
que as pequenas empresas 
adotem um sistema ERP 
para manter o controle de 
suas operações e competir 
globalmente. Uma 
implementação de ERP é 
cara e arriscada para todas 
as empresas, mas ainda é 
mais desafiadora para as 
pequenas empresas, que 
possuem características 
particulares. 

Identificou-se a partir 
da literatura 
arquivada, as 
principais decisões 
necessárias na 
seleção e 
implementação de um 
sistema ERP. Embora 
essas decisões críticas 
sejam aplicáveis a 
todos os tipos de 
empresas, o foco 
desta pesquisa foi 
recomendar as 
melhores práticas 
para cada uma dessas 
decisões-chave para 
pequenas empresas. 

Revisão da 
literatura e 
realizado 
entrevistas 
sobre seis 
empresas de 
pequeno porte. 

Pequenas 
empresas. 

Foram entrevistadas seis 
pequenas empresas para 
recomendar as melhores 
práticas para as decisões 
críticas: (1) estrutura da 
equipe do projeto, (2) 
estratégia de 
implementação, (3) 
estratégia de conversão do 
banco de dados, (4) 
técnica de transição, (5) 
estratégia de 
gerenciamento de risco e 
(6) estratégia de 
gerenciamento de 
mudanças. Os resultados 
indicam que essas 
melhores práticas 
melhoraram muito o 
sucesso de uma 
implementação de ERP 
para pequenas empresas. 

Pesquisas futuras 
poderiam estender o 
modelo proposto em 
um modelo de 
múltiplos estágios, 
considerando os 
atributos de cada 
atributo que confere 
resiliência. Os 
parâmetros de 
resiliência podem ser 
combinados com 
vários parâmetros 
verdes para a seleção 
de fornecedores para 
tratar das questões de 
sustentabilidade dos 
fornecedores. 

Como os fornecedores são 
as fontes vitais de 
vulnerabilidade, a melhor 
seleção de fornecedores 
ajuda na construção de 
resiliência, reduzindo 
assim os riscos na cadeia 
de suprimentos como um 
todo. Até a data, nenhum 
estudo foi visto para a 
seleção de fornecedores 
no caso de uma cadeia de 
suprimentos resiliente. A 
análise relacional Grey foi 
empregada neste estudo 
para selecionar 
fornecedores 
considerando atributos de 
resiliência tipicamente 
vistos em uma cadeia de 
suprimentos eletrônica. 
Este método é vantajoso, 
pois qualquer novo 
fornecedor poderia ser 
facilmente incorporado ao 
processo de avaliação. Os 
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atributos propostos para a 
seleção de fornecedores 
utilizados nesta pesquisa 
são bastante genéricos e, 
portanto, com pequenas 
modificações podem ser 
utilizados no caso de 
outras indústrias também. 

2
2 

Infinite-
horizon 

models for 
inventory 
control 

under yield 
uncertainty 

and 
disruptions 

Schmitt, 
Amanda 

J.; Snyder, 
Lawrence 

V. 

COMPUT
ERS & 

OPERATI
ONS 

RESEAR
CH   

2012 58 

É considerado que uma 
empresa enfrenta o risco da 
cadeia de suprimentos de 
duas formas: interrupções e 
incerteza de rendimento. 

É considerado um 
caso em que a única 
opção de 
fornecimento de uma 
empresa é um 
fornecedor não 
confiável sujeito a 
interrupções e 
incerteza de 
produção, e um 
segundo caso em que 
um segundo 
fornecedor confiável 
(mas mais caro) está 
disponível. 
Desenvolve-se 
modelos para ambos 
os casos para 
determinar a ordem 
ótima e as 
quantidades de 
reserva.  

O artigo utiliza  
modelagem 
matemática e o 
( single-period 
truncating) 
"truncamento 
de período 
único". 

Uma firma 
e sua 
cadeia de 
supriment
os. 

Demonstra-se que uma 
aproximação de período 
único causa aumento de 
custos, subutiliza o 
fornecedor não confiável 
e distorce as quantidades 
de pedidos que devem ser 
colocados com o 
fornecedor confiável no 
caso de dois fornecedores. 
Além disso, usar um 
modelo de período único 
pode levar à seleção da 
estratégia errada para 
mitigar o risco de 
fornecimento. 

As áreas potenciais 
para pesquisas futuras 
incluem permitir que 
a demanda seja 
estocástica, 
explorando o caso de 
dois fornecedores 
quando ambos os 
fornecedores não são 
confiáveis, ou 
incluindo um custo 
fixo para o 
fornecedor não 
confiável que pode 
usar o fornecedor 
mais caro como fonte 
única. Além disso, as 
estratégias modeladas 
aqui poderiam ser 
examinadas quanto 
ao impacto a jusante 
nas configurações de 
vários escalões. 

Os resultados demonstram 
claramente a importância 
de analisar e mitigar o 
risco de interrupção 
proativamente através do 
planejamento de futuras 
interrupções. O uso de um 
modelo truncado ou a 
desconsideração das 
rupturas deixam 
completamente o sistema 
em risco de escassez 
significativa de material. 
  
Embora a variabilidade de 
rendimento exija estoque 
de segurança para evitar 
rupturas, interrupções 
podem exigir um estoque 
de segurança 
significativamente maior 
ou o uso de um 
fornecedor alternativo 
quando disponível. Se as 
interrupções puderem 
durar vários períodos, e a 
mitigação proativa por 
meio de estoque e / ou 
fornecedores de backup 
for possível, então 
modelos de vários 
períodos devem ser 
usados para tomar 
decisões estratégicas. 
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2
3 

Supplier risk 
assessment 

and 
monitoring 

for the 
automotive 

industry 

Blackhurst
, Jennifer 

V.; 
Scheibe, 
Kevin P.; 
Johnson, 
Danny J. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PHYSICA

L 
DISTRIB
UTION & 
LOGISTI

CS 
MANAGE

MENT  

2008 57 

Interrupções na cadeia de 
suprimento são eventos não 
planejados que podem 
ocorrer na cadeia de 
suprimentos 
que podem afetar o fluxo 
normal ou esperado de 
materiais e componentes. 

Esta pesquisa tem 
como objetivo 
desenvolver uma 
metodologia de 
avaliação de risco de 
fornecedores para 
medir, rastrear e 
analisar o risco 
específico de 
fornecedores e peças 
ao longo do tempo 
para um fabricante de 
automóveis. 

A literatura de 
gerenciamento 
de risco da 
cadeia de 
suprimentos é 
analisada e 
usada em 
conjunto com 
entrevistas do 
fabricante do 
automóvel para 
identificar 
riscos na base 
de 
fornecimento. 
Esses riscos 
são 
incorporados 
ao 
desenvolvimen
to de um 
sistema 
temporal de 
avaliação e 
monitoramento 
de riscos. 

A pesquisa 
decorre de 
um projeto 
da 
indústria 
com um 
fabricante 
de 
automóvei
s. 

 Um procedimento de 
pontuação de múltiplos 
critérios é desenvolvido 
para calcular índices de 
risco de parte e 
fornecedor. Esses índices 
são usados no 
desenvolvimento de um 
sistema de avaliação e 
monitoramento de risco 
que permite acompanhar 
os índices. 

Pesquisas futuras 
devem se concentrar 
em métodos práticos 
para determinar os 
pesos de risco que 
precisam ser 
avaliados e 
examinados. Por 
exemplo, a 
viabilidade de usar o 
método de avaliação 
de risco de atributos 
múltiplos (MARA) 
deve ser considerada. 
A metodologia é um 
modelo de valor 
aditivo para uso em 
problemas de decisão 
compensatória com 
múltiplos objetivos. 
Dentro da 
metodologia, as 
categorias e os níveis 
de risco são extraídos 
das partes 
interessadas, 
modelados e 
simulados para 
determinar os 
limiares tácitos para 
níveis de ameaça que 
podem diferir 
daqueles 
explicitamente 
declarados pelas 
partes interessadas. A 
natureza multi-
objetiva do MARA 
acomoda riscos que 
podem não ser 
facilmente capturados 
por medidas 
financeiras 

Este documento 
apresentou o projeto de 
uma proposta de avaliação 
de risco de fornecedores e 
metodologia de 
monitoramento com base 
em um projeto com um 
fabricante de automóveis 
dos EUA. Na crescente 
base de literatura sobre o 
risco da cadeia de 
suprimentos, os 
pesquisadores 
apresentaram 
metodologias de 
gerenciamento de riscos 
da cadeia de suprimentos 
que enfatizam a 
necessidade de 
monitoramento de riscos. 
Esta pesquisa é um 
primeiro passo para 
preencher essa 
necessidade. A 
metodologia proposta 
calcula índices de risco 
específicos de peças e 
fornecedores, pode ser 
usada para analisar peças 
críticas e fornecedores 
para determinar se e por 
que eles podem ser 
motivo de preocupação e 
permite que índices de 
risco de peças e 
fornecedores sejam 
rastreados ao longo do 
tempo para identificar 
tendências em direção a 
níveis de risco. Essas 
informações podem ser 
usadas pela empresa para 
desenvolver 
proativamente estratégias 
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de mitigação de riscos 
para lidar com possíveis 
interrupções antes que 
elas ocorram. 

2
4 

 Analytical 
framework 

for the 
management 

of risk in 
supply 
chains 

Gaonkar, 
Roshan S.; 
Viswanad
ham, N. 

IEEE 
TRANSA
CTIONS 

ON 
AUTOMA

TION 
SCIENCE 

AND 
ENGINEE

RING    

2007 55 

Argumenta-se que os 
problemas de gerenciamento 
de risco precisam ser 
tratados em três níveis: 1) 
estratégico, 2) operacional e 
3) tático. Além disso, o risco 
dentro da cadeia de 
suprimentos pode se 
manifestar na forma de 
desvios, interrupções e 
desastres. 
 
Para lidar com eventos 
imprevistos na cadeia de 
suprimentos, há duas 
abordagens óbvias: 1) para 
projetar correntes com 
tolerância a riscos 
incorporada e 2) para conter 
os danos, uma vez que o 
evento indesejável tenha 
ocorrido. Ambas as 
abordagens requerem uma 
compreensão clara dos 
eventos indesejáveis que 
podem ocorrer na cadeia de 
suprimentos e as 
consequências e impactos 
associados a esses eventos. 

O objetivo da 
pesquisa é o 
mapeamento da 
propagação de 
eventos na cadeia de 
fornecimento devido 
ao não desempenho 
do fornecedor e 
empregamos nossa 
visão para 
desenvolver dois 
modelos preventivos 
baseados em 
programação 
matemática para o 
desvio de nível 
estratégico e o 
gerenciamento de 
interrupção. 

Este estudo 
desenvolve 
dois modelos 
preventivos 
baseados em 
programação 
matemática 
para o desvio 
de nível 
estratégico e o 
gerenciamento 
de rupturas. O 
primeiro 
modelo, um 
modelo de 
otimização 
quadrática de 
números 
inteiros 
simples, 
adaptado do 
modelo de 
Markowitz, 
determina a 
seleção ideal 
de 
fornecedores 
com o objetivo 
de minimizar 
tanto o custo 
operacional 
quanto a 
variabilidade 

É 
simulado 
um 
modelo 
para uma 
organizaçã
o 
industrial 
e sua 
cadeia de 
supriment
os. 

O primeiro modelo, um 
modelo de otimização 
quadrática de números 
inteiros simples, adaptado 
do modelo de Markowitz, 
determina a seleção ideal 
de parceiros com o 
objetivo de minimizar 
tanto o custo operacional 
quanto a variabilidade do 
custo operacional total. O 
segundo modelo, um 
modelo simples de 
otimização de 
programação de números 
inteiros, adaptado do 
modelo de minimização 
do risco de crédito, 
determina a seleção ótima 
de parceiros, de modo que 
o déficit de oferta seja 
minimizado mesmo diante 
de interrupções no 
fornecedor. Portanto, 
ambos os modelos 
oferecem possíveis 
abordagens para o design 
robusto da cadeia de 
suprimentos. 

A abordagem 
proposta foi testada 
em muitos casos 
industriais e os 
resultados sugerem 
sua viabilidade e 
eficiência. Para 
pesquisas futuras, 
recomenda-se abordar 
os casos que exigem 
“compensações” 
entre as partes. 

Os modelos 
desenvolvidos são de 
natureza preventiva e 
empregam ferramentas de 
programação matemática. 
Os esforços aqui são uma 
tentativa de formular e 
resolver problemas na 
área emergente do 
gerenciamento de riscos 
da cadeia de suprimentos. 
Por exemplo, usando o 
algoritmo, o valor de 
fornecedores confiáveis e 
a adoção de estratégias de 
fornecimento duplo em 
uma cadeia de 
suprimentos podem ser 
facilmente determinados. 
Por fim, menciona que o 
mapeamento de exceções 
e suas consequências 
associadas também 
podem ser usados para 
criar sistemas de suporte à 
decisão para o 
gerenciamento de 
exceções. 
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do custo 
operacional 
total. O 
segundo 
modelo, um 
modelo 
simples de 
otimização de 
programação 
de números 
inteiros, 
adaptado do 
modelo de 
minimização 
do risco de 
crédito, 
determina a 
seleção ideal 
de 
fornecedores 
de forma que a 
falta de oferta 
seja 
minimizada 
mesmo diante 
de interrupções 
no fornecedor. 

2
5 

The impact 
of product 
design on 

supply chain 
risk: a case 

study 

Khan, 
Omera; 

Christophe
r, Martin; 
Burnes, 
Bernar 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PHYSICA

L 
DISTRIB
UTION & 
LOGISTI

CS 
MANAGE

MENT   

2008 54 

Há um impacto do design de 
produtos no gerenciamento 
de riscos da cadeia de 
suprimentos. A necessidade 
de incluir considerações 
sobre o design do produto 
no desenvolvimento de 
estratégias globais da cadeia 
de suprimentos é 
fundamental em todas as 
organizações. 

O objetivo da 
pesquisa é realizar 
um estudo de caso 
longitudinal 
aprofundado de um 
grande varejista do 
Reino Unido. As 
ferramentas de coleta 
de dados incluem a 
observação de 
reuniões / workshops 
com fornecedores, 
entrevistas 
semiestruturadas e 
acesso à 
documentação e 

A metodologia 
de pesquisa é 
baseada em um 
estudo de caso 
longitudinal 
aprofundado 
de um grande 
varejista. As 
ferramentas de 
coleta de dados 
incluíram a 
observação de 
reuniões / 
workshops 
com 
fornecedores, 
entrevistas 

Um 
varejista 
de grande 
porte no 
ramo de 
indústrias 
de 
vestuário e 
têxteis, 
localizado 
no Reino 
Unido. 

Esta pesquisa fornece uma 
estrutura para o 
gerenciamento de riscos 
da cadeia de suprimentos 
liderado pelo design e, 
portanto, apresenta 
argumentos para 
reconhecer o design como 
mais do que uma função 
criativa, mas como uma 
plataforma para gerenciar 
riscos nas cadeias de 
suprimentos. 

Há uma necessidade 
de desenvolver mais 
pesquisas em várias 
indústrias para 
desenvolver 
generalizações 
defensáveis sobre a 
maneira como o 
design e o 
gerenciamento da 
cadeia de 
suprimentos podem 
ser integrados de 
forma mais eficaz. 

A literatura revisada 
destacou que nas 
indústrias em que o 
design é um componente 
importante da 
competitividade e onde os 
processos de projeto, 
desenvolvimento de 
produto e produção eram 
desenvolvimentos e 
baseados na troca mútua 
de conhecimento, muitas 
vezes tácito, era 
necessária uma 
comunicação próxima 
entre projetistas e 
fornecedores seriam 
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arquivos principais da 
empresa. 

semiestruturad
as e acesso à 
documentação 
e arquivos 
principais da 
empresa. 

produzidos a tempo, de 
acordo com a 
especificação e de uma 
natureza que os 
consumidores 
comprariam. De fato, o 
que a revisão mostrou foi 
que, nesses casos, o 
design era crucial para o 
gerenciamento de riscos. 

2
6 

Interpretive 
structural 

modeling of 
supply chain 

risks 

Pfohl, 
Hans-

Christian; 
Gallus, 
Philipp; 
Thomas, 

David 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PHYSICA

L 
DISTRIB
UTION & 
LOGISTI

CS 
MANAGE

MENT  

2011 50 

O objetivo deste artigo é a 
análise estrutural dos riscos 
potenciais da cadeia de 
suprimentos. Ele 
demonstrará como a 
modelagem estrutural 
interpretativa (ISM) auxilia 
os gerentes de risco a 
identificar e entender as 
interdependências entre os 
riscos da cadeia de 
suprimentos em diferentes 
níveis  

O objetivo da 
pesquisa é utilizar o 
ISM para identificar 
as inter-relações entre 
os riscos da cadeia de 
suprimentos e para 
classificar os riscos 
de acordo com o seu 
poder de condução e 
dependência.  

O ISM foi 
utilizado para 
identificar as 
inter-relações 
entre os riscos 
da cadeia de 
suprimentos e 
para classificar 
os riscos de 
acordo com o 
seu poder de 
condução e 
dependência. 
Os resultados 
teóricos da 
modelagem e 
da 
aplicabilidade 
para uso 
prático foram 
testados em 
dois estudos de 
caso com duas 
empresas 
industriais e 
comerciais 
alemãs. 

Empresas 
de grande 
porte 
Alemã. 

O ISM foi provado como 
uma metodologia útil para 
estruturar os riscos da 
cadeia de suprimentos em 
uma abordagem fácil e 
distribuída que também 
pode ser realizada em um 
processo passo a passo em 
várias etapas de 
fabricação. Ao aplicar o 
método, um processo 
moderado provou ser mais 
confiável do que uma 
avaliação baseada apenas 
em questionários em 
papel. 

No presente trabalho, 
apenas 21 riscos 
foram utilizados para 
modelagem. Mais 
riscos 
pode ser identificado 
para desenvolver 
ISM. Além disso, o 
modelo não foi 
estatisticamente 
validado. 
O teste da validade 
deste modelo pode 
ser outra área de 
pesquisa futura. 
Estrutural 
modelagem de 
equações tem a 
capacidade de testar a 
validade de uma 
Modelo teórico. 

O presente modelo 
ajudará a aumentar a 
conscientização dos 
tomadores de decisão, 
enquanto os ajuda a 
entender melhor a 
influência mútua entre os 
diferentes riscos da cadeia 
de suprimentos e as 
consequências que isso 
implica para as decisões 
sobre estratégias de 
mitigação de riscos. 
Discussões substanciais 
dos riscos identificados 
entre os especialistas 
levam a uma 
aprendizagem 
significativa sobre a inter-
relação e a exposição total 
ao risco da empresa ou 
cadeia de fornecimento 
em estudo. 

2
7 

Minimisatio
n of supply 
chain cost 

with 
embedded 
risk using 

computation

Kumar, 
Sri 

Krishna; 
Tiwari, M. 

K.; 
Babiceanu
, Radu F. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 

2010 47 

Cadeias de fornecimento 
globais são vulneráveis a 
diferentes tipos de riscos e 
estão se expandindo 
dinamicamente com o 
aumento da globalização. 
Os custos estão associados a 

O estudo tem como 
objetivo identificar 
todos os tipos de 
fatores de risco 
operacionais, seu 
valor esperado e 
probabilidade de 

Utilizado um 
modelo de 
programação 
inteira mista 
multiobjetivo 
(MOMIP) e 
Algoritmos 

Industria 
de 
manufatur
a e sua 
cadeia de 
supriment
o. 

Considerando a 
complexidade envolvida 
com o problema, várias 
técnicas de inteligência 
computacional, como 
algoritmos genéticos, 
otimização de enxame de 

A minimização de 
riscos e custos em 
ambientes 
multiprodutos, com 
opção de 
terceirização, é 
considerada pelos 

Este artigo discute as 
políticas operacionais 
ideais para uma empresa 
global que conduz 
negócios em diferentes 
países. Tais políticas são 
influenciadas por muitos 
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al 
intelligence 
approaches 

RESEAR
CH  

todos os fatores de risco que 
causam perturbações na 
alocação de determinadas 
mercadorias no local e no 
tempo necessários e com a 
qualidade e a quantidade 
necessárias. 

ocorrência e custo 
adicional associado. 

Genéticos 
(GA) 

partículas e colônia de 
abelhas artificiais são 
aplicadas na fase de 
avaliação da solução. Os 
resultados obtidos usando 
o modelo desenvolvido 
ilustram que a capacidade 
de reagir a mudanças nos 
fatores de risco oferece 
soluções potenciais para o 
projeto robusto da cadeia 
de suprimentos. 

autores como um 
tópico de pesquisa 
futura. 

fatores de risco, como 
embarques atrasados, 
taxas de câmbio, atrasos 
alfandegários, problemas 
de controle de qualidade, 
falhas de logística e 
transporte e riscos de 
produção. O modelo 
inicial apresenta as 
estratégias operacionais 
ótimas para a cadeia de 
suprimentos com base nos 
fatores de riscos 
esperados. 

2
8 

Aligning 
product 

design with 
the supply 

chain: a case 
study 

Khan, 
Omera; 

Christophe
r, Martin; 
Creazza, 

Alessandr
o 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L    

2012 46 

 O design do produto e a 
cadeia de suprimentos tem 
uma correlação direta, 
impactando na capacidade 
de resposta e resiliência da 
cadeia. 

O objetivo deste 
artigo é investigar o 
alinhamento entre o 
design do produto e a 
cadeia de 
suprimentos e 
identificar como esse 
alinhamento impacta 
na capacidade de 
resposta e resiliência 
da cadeia de 
suprimentos de uma 
empresa. 

Uma 
metodologia de 
estudo de caso 
aprofundada 
foi adotada. 

Um 
varejista 
de Moda 
do Reino 
Unido. 

As conclusões deste caso 
ilustram que não apenas o 
alinhamento do design do 
produto com a cadeia de 
fornecimento é importante 
para melhorar a vantagem 
competitiva da empresa 
focal, mas também tem 
um impacto significativo 
na melhoria da resiliência 
da cadeia de fornecimento 
e na capacidade de 
resposta da cadeia de 
fornecimento.  

A fim de ampliar o 
escopo do presente 
estudo, seria 
interessante conduzir 
estudos de casos 
similares de empresas 
em uma variedade de 
indústrias para 
comparar e contrastar 
o nível de 
alinhamento da 
cadeia de 
suprimentos e design 
de produto, a fim de 
revelar insights sobre 
os facilitadores e 
barreiras. para criar 
empresas de design. 

O alinhamento do design 
do produto e da cadeia de 
suprimentos contribuiu 
para o crescimento da 
FashionCos e sua nova 
posição de mercado, 
permitindo um 
desenvolvimento mais 
rápido de novos produtos 
com menor tempo de 
mercado e gerenciamento 
de riscos da cadeia de 
suprimentos, evitando 
possíveis interrupções na 
cadeia de fornecimento 
devido a desalinhamentos 
entre os requisitos reais 
dos clientes e a “resposta” 
da cadeia de suprimentos. 

2
9 

 
Co-opetition 

and 
Investment 
for Supply-

Chain 
Resilience 

Por: 
Bakshi, 
Nitin; 

Kleindorfe
r, Paul 

PRODUC
TION 
AND 

OPERATI
ONS 

MANAGE
MENT   

2009 46 

Este estudo considera o 
problema do gerenciamento 
de risco de interrupção nas 
cadeias de suprimentos 
globais. Considera-se uma 
cadeia de suprimentos com 
dois participantes, que 
enfrentam perdas 
interdependentes resultantes 
de interrupções na cadeia de 
suprimentos, como ataques 

O Objetivo é utilizar 
estrutura de 
negociação de 
Harsanyi-Selten-Nash 
para modelar a 
escolha dos 
participantes da 
cadeia de 
suprimentos de 
investimentos de 
mitigação de risco. A 

Utilizado a 
Estrutura de 
barganha de 
Harsanyi – 
Selten – Nash 
 
A abordagem  
permite 
enquadrar o 
financiamento 
conjunto de 

Cadeia de 
supriment
os de uma 
organizaçã
o. 

O resultado de desacordo 
no jogo de barganha é 
considerado o resultado 
do correspondente jogo 
não cooperativo. 
Descreve-se um contrato 
compatível com 
incentivos que leva ao 
investimento no primeiro 
melhor e igual "ganho" 
para todos os jogadores, 

Como recomendações 
para pesquisas futura, 
é a utilização do 
método abordado 
para aplicação em 
diferentes empresas 
de forma a validar a 
teoria apresentada. 

Thi bargaining analysis 
establishes the superiority 
of co-opetition over 
competition in the context 
of managing supply chain 
security. The study 
describe a cooperative 
contract (HSN-SCD), 
which leads to efficient 
investment in security, in 
contrast to the non-



 
142 

 

 
 

N 
º 

Nome do 
Artigo Autores Periódico 

Ano 
Publi
cação 

N 
Cit
açõ
es 

Problema de Pesquisa 
Objetivo da 
Pesquisa 

Método 
Utilizado 

Tipo de 
Empresa / 
Processo 

Resultados Obtidos 
Recomendações de 

Pesquisa Futura Conclusões 

terroristas e desastres 
naturais. 

abordagem de 
negociação permite 
enquadrar o 
financiamento 
conjunto de 
atividades de 
mitigação antes do 
fato e a divisão da 
perda líquida de 
pagamentos de 
seguro após o fato. 

atividades de 
mitigação 
antes do fato e 
a divisão de 
perda líquida 
de pagamentos 
de seguro após 
o fato. 

quando a solução é 
"interior" (como quase 
certamente é na prática). 
Um fornecedor que possui 
práticas de segurança 
superiores (ou seja, são 
inerentemente mais 
seguro) explora sua 
vantagem informacional 
ao extrair um "aluguel de 
informações". 

cooperative game, which 
leads to under-investment. 

3
0 

Supply chain 
contracts 

under 
demand and 

cost 
disruptions 

with 
asymmetric 
information 

Lei, Dong; 
Li, 

Jianbin; 
Liu, 

Zhixue 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS  

2012 45 

Estuda-se as estratégias de 
gerenciamento de risco na 
cadeia de fornecedores 
quando as rupturas de 
demanda e custo são as 
informações privadas. 

O objetivo deste 
artigo é de usar 
menus de contrato 
lineares para analisar 
a cadeia de 
suprimentos sob 
demanda e 
interrupções de 
custos com 
informações 
assimétricas.  

São utilizados 
os menus de 
contratos 
lineares para 
analisar a 
cadeia de 
suprimentos 
sob demanda e 
rupturas de 
custos com 
informações 
assimétricas. 

Cadeia de 
supriment
os de uma 
indústria. 

Descobre-se que os 
efeitos da interrupção da 
demanda e dos custos 
podem interagir uns com 
os outros, enquanto o 
plano de produção não 
muda em alguns casos. A 
quantidade ótima de 
produção com informação 
assimétrica não é maior 
que aquela com 
informação simétrica. 

Seria significativo 
estender o estudo 
para outros tipos de 
funções de demanda e 
custo. Outra direção 
importante para 
pesquisas futuras é 
considerar uma 
cadeia de 
suprimentos com 
múltiplos 
fornecedores ou 
varejistas sob 
informação 
assimétrica. 

Em informações de 
interrupção assimétrica, o 
fornecedor pode manter o 
plano de produção 
original em alguns casos. 
Na maioria dos casos, no 
entanto, a existência da 
informação assimétrica 
distorce o plano de 
produção do fornecedor, o 
que pode causar ainda 
mais a perda de 
desempenho da cadeia de 
suprimentos. Também 
descobrimos que o valor 
da informação não é 
monótono. Os resultados 
sugerem que, com 
contratos apropriados, as 
empresas podem lidar 
melhor com o risco de 
interrupção em toda a 
cadeia de suprimentos da 
vida real. 



 
143 

 

 
 

N 
º 

Nome do 
Artigo Autores Periódico 

Ano 
Publi
cação 

N 
Cit
açõ
es 

Problema de Pesquisa 
Objetivo da 
Pesquisa 

Método 
Utilizado 

Tipo de 
Empresa / 
Processo 

Resultados Obtidos 
Recomendações de 

Pesquisa Futura Conclusões 

3
2 

Supply-Side 
Story: Risks, 
Guarantees, 

Competition, 
and 

Information 
Asymmetry 

Gumus, 
Mehmet; 

Ray, 
Saibal; 

Gurnani, 
Haresh 

MANAGE
MENT 

SCIENCE   
2012 42 

O risco de interrupção do 
fornecimento aumenta à 
medida que as empresas 
buscam obter fornecedores 
mais baratos, mas não 
comprovados. 
 
Neste artigo é modelado 
uma cadeia de fornecimento 
que consiste em um único 
comprador e dois 
fornecedores, os quais 
competem pelo pedido do 
comprador e enfrentam risco 
de interrupção do 
fornecimento. Um 
fornecedor é 
comparativamente mais 
confiável, mas também mais 
caro, enquanto o outro é 
menos confiável, porém 
mais barato, e enfrenta 
maior risco de interrupção. 
Além disso, o nível de risco 
do fornecedor não confiável 
pode ser uma informação 
privada, e essa falta de 
visibilidade aumenta o risco 
de compra do comprador. 
Em tais configurações, o 
fornecedor não confiável 
geralmente fornece uma 
garantia de preço e 
quantidade ao comprador. 

O objetivo é estudar a 
motivação subjacente 
para a oferta de 
garantia e seus efeitos 
sobre a intensidade 
competitiva e o 
desempenho dos 
parceiros da cadeia. 
O modelo também 
inclui um mercado 
spot que pode ser 
utilizado por qualquer 
parte para comprar ou 
vender. 

Este estudo 
utiliza dos 
métodos de 
análise da 
literatura e 
modelagem 
matemática. 

O artigo 
simula 
uma 
cadeia de 
fornecime
nto de um 
único 
produto, 
composta 
por um 
comprador
, dois 
fornecedor
es e um 
mercado à 
vista. 

Caracteriza-se os 
contratos de equilíbrio 
para os dois fornecedores 
e a estratégia ótima de 
compras do comprador. 
Primeiro, nossa análise 
mostra que a garantia 
permite que o fornecedor 
não confiável concorra 
melhor com o mais 
confiável, fornecendo 
garantia de fornecimento 
ao comprador. Mais 
importante, quando o 
risco de assimetria de 
informação é alto, o uso 
de uma garantia pode 
permitir que o fornecedor 
não confiável indique com 
credibilidade seu 
verdadeiro risco, 
melhorando assim a 
visibilidade da cadeia.  

Este estudo não 
permite negociar 
qualquer tipo de 
derivativos 
financeiros. Para 
determinados 
produtos, por 
exemplo, memória, 
não existe mercado 
para negociar 
diretamente em tais 
contratos de 
derivativos. No 
entanto, a análise de 
uma estrutura que 
incorpore tais 
contratos é uma 
direção de pesquisa 
futura que vale a 
pena. 

Este estudo sugere que as 
garantias de fornecimento 
podem ser usadas como 
uma ferramenta eficaz nos 
estágios iniciais das 
relações de aquisição, 
quando a visibilidade da 
confiabilidade do 
fornecedor provavelmente 
será baixa. Ele revela que 
os compradores podem 
precisar ter cuidado com 
as garantias de 
fornecimento devido ao 
custo associado ao aluguel 
de informações para obter 
visibilidade por meio 
dessas garantias. 

3
3 

 
Risk and 

resilience in 
agri-food 

supply 
chains: the 
case of the 

ASDA 
PorkLink 

Leat, 
Philip; 

Revoredo-
Giha, 
Cesar 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L    

2013 41 

Há riscos e desafios 
envolvidos no 
desenvolvimento de um 
sistema de suprimento 
agroalimentar resiliente. 

O documento 
examina uma das 
principais cadeias de 
suprimento de suínos 
da Escócia e busca 
identificar os 
principais riscos e 
desafios envolvidos 
no desenvolvimento 
de um sistema de 

O estudo de 
caso envolveu 
entrevistas em 
profundidade 
com sete 
pessoas 
envolvidas na 
cadeia e seu 
gerenciamento 

Cadeia de 
supriment
os da 
empresa  
ASDA 
PorkLink 
na 
Escócia, 
voltada 
para o 

A redução da 
vulnerabilidade da cadeia 
de suprimentos aos riscos 
surgiu por meio da 
colaboração horizontal 
entre os produtores e da 
colaboração vertical com 
o processador e o 
varejista. Os produtores 
melhoraram a segurança 

Realizar uma 
pesquisa examinando 
a cadeia de 
suprimentos de outros 
segmentos, com o 
objetivo de verificar 
como a gestão de 
riscos pode aumentar 
a resiliência da 
cadeia. 

O caso ilustrou que 
muitas formas de risco 
existem dentro de um 
sistema de suprimento 
agroalimentar e que, em 
última instância, elas 
podem ser classificadas 
como relacionadas a 
questões de demanda e 
oferta, e processos e 
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supply chain 
in Scotland 

suprimento 
agroalimentar 
resiliente, 
particularmente no 
que diz respeito ao 
fornecimento de 
produtos primários, e 
mostrar como a 
gestão de riscos e 
colaboração entre as 
partes interessadas 
pode aumentar a 
resiliência da cadeia. 

segmento 
agroalime
ntar 

do mercado e dos preços e 
o desempenho dos suínos. 
Para o processador e 
varejista, a colaboração 
gerou maior segurança de 
fornecimento de uma 
qualidade garantida, 
melhor comunicação com 
os fornecedores e redução 
do risco de demanda, uma 
vez que eles poderiam 
garantir aos consumidores 
qualidade, bem-estar 
animal e proveniência do 
produto. 

questões de controle. Com 
relação ao gerenciamento 
desses riscos, vários 
pontos surgem sobre os 
processos envolvidos no 
desenvolvimento da 
resiliência dentro dessa 
cadeia particular. Estes 
pontos parecem ter 
implicações práticas mais 
amplas no 
desenvolvimento da 
gestão de riscos e 
resiliência nos sistemas de 
abastecimento 
agroalimentar. 

3
4 

System-
oriented 

supply chain 
risk 

management 

Oehmen, 
Josef; 

Ziegenbei
n, Arne; 
Alard, 

Robert; et 
al. 

PRODUC
TION 

PLANNIN
G & 

CONTRO
L   

2009 40 

Devido à crescente 
turbulência nos mercados 
globais de vendas e 
suprimentos, as cadeias de 
suprimentos atuais estão 
expostas a inúmeros riscos. 
As empresas descobriram 
que uma gestão sistemática 
de incidências potenciais, e. 
falhas do fornecedor e 
mudanças inesperadas na 
demanda, detém uma 
vantagem competitiva. No 
entanto, o gerenciamento de 
risco nas cadeias de 
suprimentos globais é muito 
complexo. 

Este artigo contribui 
para a literatura 
existente ao tornar 
essa complexidade 
mais gerenciável por 
meio da introdução 
de uma visão 
orientada para o 
sistema no 
gerenciamento de 
riscos da cadeia de 
suprimentos (SCRM). 

Duas novas 
abordagens de 
modelagem 
inter-
relacionadas 
são propostas: 
um Modelo de 
Estrutura de 
Risco da 
Cadeia de 
Suprimentos 
descreve o 
sistema que 
determina as 
causas e os 
efeitos dos 
riscos da 
cadeia de 
suprimentos, 
ou seja, os 
fatores e seus 
relacionamento
s. O segundo 
modelo, o 
Modelo 
Dinâmico de 
Risco da 
Cadeia de 

Empresas 
suíças em 
áreas de 
tecnologia 

Duas novas abordagens de 
modelagem inter-
relacionadas são 
propostas: um Modelo de 
Estrutura de Risco da 
Cadeia de Suprimentos 
descreve o sistema que 
determina as causas e os 
efeitos dos riscos da 
cadeia de suprimentos, ou 
seja, os fatores e seus 
relacionamentos. O 
segundo modelo, o 
Modelo Dinâmico de 
Risco da Cadeia de 
Suprimentos, é usado para 
modelar a possível 
dinâmica do 
desenvolvimento do risco. 
Este artigo também 
demonstra como esses 
modelos se integram a 
uma estrutura de processo 
do SCRM. 

As habilidades 
quantitativas do 
modelo não foram 
comprovadas no 
estudo de caso. 
Este também é um 
objetivo para o 
trabalho futuro. Um 
modelo de simulação 
deve ser 
desenvolvido com 
base em um Modelo 
de Estrutura e 
Dinâmica preciso, e 
com a ajuda deste, 
predicações 
quantitativas podem 
ser feitas. A questão é 
como as ferramentas 
de simulação 
existentes podem ser 
integradas para 
otimizar sua 
aplicação no SCRM. 

Neste artigo, uma nova 
abordagem de modelagem 
para o SCRM foi 
desenvolvida. Entre 
outros requisitos 
desenvolvidos a partir de 
workshops e entrevistas 
do setor, os principais 
objetivos eram abordar e 
gerenciar explicitamente a 
complexidade e o caráter 
de rede dos riscos nas 
cadeias de suprimentos. 
Isso foi alcançado pela 
integração de abordagens 
de gerenciamento 
orientado a sistemas no 
gerenciamento da cadeia 
de suprimentos. 
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Suprimentos, é 
usado para 
modelar a 
possível 
dinâmica do 
desenvolvimen
to do risco. 
Um estudo de 
caso com três 
empresas 
mostra a 
viabilidade da 
abordagem. 

3
6 

A modified 
failure mode 
and effects 

analysis 
method for 

supplier 
selection 

problems in 
the supply 
chain risk 

environment
: A case 

study 

Chen, 
Ping-

Shun; Wu, 
Ming-
Tsung 

COMPUT
ERS & 

INDUSTR
IAL 

ENGINEE
RING  

2013 39 

No ambiente emergente da 
cadeia de suprimentos, o 
gerenciamento de riscos da 
cadeia de suprimentos 
desempenha um papel mais 
importante do que nunca. As 
empresas devem se 
concentrar não apenas na 
eficiência da cadeia de 
suprimentos, mas também 
em seus riscos. Se ocorrer 
um evento imprevisto, todos 
os membros da cadeia de 
fornecimento serão afetados 
e o resultado causará uma 
perda significativa. 

Criar um método 
eficiente e eficaz para 
seleção de 
fornecedores. 

Esta pesquisa 
propõe um 
método 
modificado de 
falha e análise 
de efeitos 
(MFMEA) 
para selecionar 
novos 
fornecedores 
na perspectiva 
do risco da 
cadeia de 
suprimentos e 
aplica o 
método de 
hierarquia 
analítica 
(AHP) para 
determinar o 
peso de cada 
critério e 
subcritério 
para seleção de 
fornecedores. 

A empresa 
é uma 
prestadora 
de 
serviços 
de 
fabricação 
de 
semicondu
tores que 
oferece 
testes de 
engenharia
, projeto 
de 
embalage
m, 
montagem 
de circuito 
integrado 
(IC). 

O resultado mostra que a 
empresa do caso pode 
categorizar seus 
fornecedores de maneira 
mais eficaz e, ao mesmo 
tempo, selecionar um 
parceiro da cadeia de 
suprimentos de baixo 
risco. Além disso, a 
empresa do caso pode 
fornecer aos fornecedores 
insatisfatórios um 
feedback valioso que os 
ajudará a melhorar e 
tornar-se seus parceiros 
no futuro. 

Estender o modelo 
proposto para o caso 
do horizonte multi-
período e definir um 
novo objetivo de 
resiliência é uma 
direção interessante 
para futuras 
pesquisas. Nesse 
sentido, uma vez que, 
em alguns casos, a 
interrupção poderia 
durar vários ciclos de 
estoque, uma 
recuperação completa 
de fornecedores 
interrompidos poderia 
ser considerada. 
Também desenvolver 
um método exato e 
eficiente para 
resolver o modelo, 
especialmente em 
instâncias de grande 
porte, pode ser uma 
boa direção para 
futuras pesquisas. 

As interrupções ocorrem 
de forma independente e 
calculam a probabilidade 
de cenários em 
conformidade. No 
entanto, no mundo real, 
fornecedores próximos 
uns dos outros podem ser 
afetados simultaneamente 
após um evento 
perturbador como um 
terremoto. Além disso, a 
geografia não é o único 
fator que causa 
interdependência entre 
rupturas. Vários 
fornecedores podem estar 
relacionados de outras 
maneiras; por exemplo, 
eles podem compartilhar 
um fornecedor comum de 
nível II. 
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3
5 

Resilient 
supplier 

selection and 
order 

allocation 
under 

operational 
and 

disruption 
risks 

Torabi, S. 
A.; 

Baghersad
, M.; 

Mansouri, 
S. A. 

TRANSP
ORTATIO

N 
RESEAR
CH PART 

E-
LOGISTI
CS AND 
TRANSP

ORTATIO
N 

REVIEW  

2015 38 

Riscos na cadeia de 
suprimentos podem afetar a 
continuidade de negócios 
dos fornecedores. 

Este estudo propõe 
um modelo de 
programação 
estocástica de dois 
estágios, bivariada, 
mista, possibilista, 
para abordar a 
seleção de 
fornecedores e o 
problema de alocação 
de pedidos para 
construir a base de 
fornecimento 
resiliente sob riscos 
operacionais e de 
ruptura.  

Modelo de 
programação 
estocástica 
bidirecional, 
composto de 
dois estágios, 
biobjetivo 

Cadeia de 
supriment
o de uma 
organizaçã
o. 

Um método de cinco 
etapas é projetado para 
resolver o problema de 
forma eficiente. Os 
resultados computacionais 
demonstram o impacto 
significativo de considerar 
eventos disruptivos na 
base de fornecimento 
selecionada. 

1. Os critérios de 
avaliação dos 
fornecedores 
desempenham papéis 
importantes no 
processo de seleção 
de fornecedores. 
Como escolher os 
critérios dos 
fornecedores 
apropriados é 
complicado. Futuros 
pesquisadores devem 
prestar mais atenção 
aos critérios de 
seleção de 
fornecedores para 
diferentes indústrias. 
2. Além da FMEA, 
outras abordagens, 
como o método 
Delphi, análise de 
árvore de falhas e 
testes de estresse são 
frequentemente 
usados para seleção 
de fornecedores. 
Outras abordagens 
para a avaliação de 
risco podem ser 
aplicadas para ver se 
elas podem gerar 
resultados 
semelhantes no 
futuro. 

Esta pesquisa utiliza um 
estudo de caso para 
verificar a viabilidade da 
estrutura de seleção de 
fornecedores proposta e o 
método MFMEA. Ele 
resume as discussões 
sobre a seleção de 
fornecedores e, além 
disso, as implicações 
gerenciais do estudo de 
caso podem ajudar as 
empresas a tomarem suas 
futuras decisões de 
seleção de fornecedores. 

3
7 

Exploring 
the role of 

social capital 
in 

facilitating 
supply chain 

resilience 

Johnson, 
Noel; 

Elliott, 
Dominic; 

Drake, 
Paul 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L  

2013 37 

Tem havido uma pesquisa 
limitada que examina a 
influência das relações Inter 
organizacionais e o capital 
social que elas podem nutrir 
na construção do SCRES. 
Os autores pretendem 
explorar como três 
dimensões do capital social 

O objetivo deste 
estudo é coletar dados 
de três níveis 
separados da cadeia 
de fornecimento 
envolvidos na 
resposta a um evento 
extremo (o Lambrigg, 
acidente ferroviário 

Este artigo usa 
uma 
abordagem 
social. 

Diferentes 
fornecedor
es 
envolvidos 
em 
eventos 
extremos. 

s dados sugerem que as 
dimensões do capital 
social podem ter um papel 
influente na facilitação 
das quatro capacidades 
formativas do SCRES e 
indicam o potencial para 
que elas se reforcem 
mutuamente. 

Mais pesquisas em 
diferentes contextos e 
ligadas a interrupções 
emergentes de 
diferentes tipos de 
eventos 
desencadeadores 
aumentariam a 
compreensão 

A partir deste estudo da 
resposta de uma rede a um 
evento extremo, é 
evidente que o capital 
social pode ter raízes 
deliberadas e emergentes. 
Por exemplo, no que diz 
respeito à estrutura, os 
fortes laços verticais da 
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(cognitivo, estrutural e 
relacional) podem atuar 
como facilitadores. 

do Reino Unido). 
Usando uma 
abordagem social, o 
artigo explora como o 
capital social pode 
permitir o surgimento 
de capacidades 
formativas de 
resiliência. 

acadêmica das 
condições sob as 
quais o SCRES pode 
emergir. 

Network Rail foram 
complementados por 
laços horizontais “mais 
fracos” para assegurar 
uma comunicação eficaz 
do conhecimento 
codificado e tácito. 
Isso possibilitou a 
identificação de 
alternativas viáveis 
(flexibilidade), devido à 
existência de um bom 
nível de compreensão do 
paradeiro e do status dos 
parceiros da rede 
(visibilidade), facilitando 
assim uma resposta rápida 
(velocidade). 

3
8 

The risk of 
second-tier 

supplier 
failures in 

serial supply 
chains: 

Implications 
for order 

policies and 
distributor 
autonomy 

Kull, 
Thomas; 

Closs, 
David 

EUROPE
AN 

JOURNA
L OF 

OPERATI
ONAL 

RESEAR
CH   

2008 37 

À medida que as 
organizações diminuem o 
estoque, o impacto potencial 
de uma interrupção no 
fornecimento aumenta. No 
entanto, devido a mudanças 
estruturais da cadeia de 
suprimentos, a 
probabilidade de uma 
interrupção pode ser menor.  

O objetivo deste 
estudo é examinar a 
questão do risco de 
fornecimento no 
contexto de uma falha 
de suprimento de 
segunda linha e 
baseia-se em teorias 
de dependência de 
estoque e recursos. 

Este estudo 
utilizou de 
método de 
modelo 
analítico, 
projeto 
experimental e 
simulação de 
falha na cadeia 
de 
suprimentos. 

Uma 
indústria e 
sua cadeia 
de 
fornecedor
es. 

Ao realizar a avaliação de 
risco em um ambiente de 
simulação, descobertas 
exploratórias sugerem que 
o aumento do estoque em 
uma cadeia de 
suprimentos em camadas 
pode, às vezes, aumentar 
o risco da oferta em vez 
de diminuí-la. Os insights 
gerenciais sobre os efeitos 
da estabilidade e 
coordenação da cadeia de 
suprimentos são 
fornecidos. Adotando uma 
perspectiva sistêmica de 
gerenciamento de riscos 
de suprimentos, as 
organizações estarão mais 
aptas a gerenciar as 
preocupações com riscos 
de suprimentos. 

Esta pesquisa 
demonstra que o nível 
de dependência de 
recursos de uma 
organização, medido 
pelo inventário de 
dias disponíveis, não 
é um indicador 
adequado da 
sensibilidade de falha 
de suprimento de uma 
cadeia de 
suprimentos. Outras 
características de 
canal, como 
parâmetros de 
política de estoque, 
nível de coordenação 
da cadeia de 
suprimentos e lead 
times de fornecedores 
de segundo nível, 
interagem para 
influenciar o risco de 
fornecimento. Ao 
entender a dinâmica 

Estes resultados de 
pesquisa sugerem 
possíveis caminhos 
futuros para as relações 
entre a configuração da 
cadeia de suprimentos e o 
risco de fornecimento. 
Além disso, mais 
informações sobre como o 
atendimento ao cliente e / 
ou o desempenho da 
entrega são afetados pelo 
lead time e pela 
frequência do pedido na 
presença de falha de 
suprimento podem ser 
úteis. 
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dessas características 
e gerenciá-las 
adequadamente, as 
organizações podem 
reduzir 
significativamente 
sua exposição ao 
risco de 
fornecimento. 

3
9 

Manufacture
r cooperation 

in supplier 
development 

under risk 

Talluri, 
Srinivas; 

Narasimha
n, Ram; 
Chung, 

Wenming 

EUROPE
AN 

JOURNA
L OF 

OPERATI
ONAL 

RESEAR
CH   

2010 35 

O desenvolvimento de 
fornecedores envolve 
esforços empreendidos por 
empresas de manufatura 
para melhorar os recursos e 
o desempenho de seus 
fornecedores. Esses esforços 
de melhoria podem ser 
direcionados a várias áreas, 
como gerenciamento de 
qualidade, desenvolvimento 
de produtos e redução de 
custos. Como o 
desenvolvimento do 
fornecedor requer 
investimentos por parte do 
fabricante, é importante 
alocar investimento entre 
vários fornecedores para 
minimizar os riscos. 

O objetivo deste 
artigo é apresentar 
um conjunto de 
modelos de 
otimização que 
abordam esse 
problema. 
Consideramos dois 
cenários: um único 
fabricante e vários 
fornecedores 
(SMMS) e dois 
fabricantes e vários 
fornecedores 
(TMMS). 

Este artigo 
utiliza a 
simulação para 
dois cenários: 
um único 
fabricante e 
vários 
fornecedores 
(SMMS) e dois 
fabricantes e 
vários 
fornecedores 
(TMMS). 

Simulação 
de uma 
indústria e 
seus 
fornecedor
es. 

No caso do SMMS, 
sugerimos investimentos 
ótimos em vários 
fornecedores, 
considerando 
efetivamente o risco e o 
retorno. O caso do TMMS 
investiga se os fabricantes 
com diferentes 
capacidades poderiam 
obter benefícios na 
redução de riscos da 
cooperação mútua no 
desenvolvimento de 
fornecedores. Através de 
aplicações ilustrativas, 
identifica-se condições 
em que tanto a 
cooperação quanto a não-
cooperação são benéficas 
para os fabricantes.  

Para pesquisas 
futuras, recomenda-se 
estudos que 
respondam às 
seguintes questões: 
 
Um fabricante pode 
"roubar" os 
benefícios dos 
esforços de 
desenvolvimento de 
fornecedores de 
outros fabricantes? 
Como os fabricantes 
podem impedir que 
isso aconteça? A 
colaboração ainda é 
uma boa estratégia 
em tal circunstância? 

Essa abordagem permite 
que duas empresas 
colaboradoras decidam a 
alocação de contribuições 
considerando seu 
desempenho passado em 
iniciativas de 
desenvolvimento de 
fornecedores. O artigo é o 
primeiro a apresentar uma 
abordagem analítica para 
abordar a questão do 
"risco" ao decidir a 
alocação ótima de 
recursos disponíveis para 
o programa de 
desenvolvimento de 
fornecedores. Ele também 
fornece um novo método 
para avaliar os benefícios 
de cooperar com outras 
empresas nos esforços de 
desenvolvimento de 
fornecedores. 

4
0 

An analysis 
of a supply 
chain with 

options 
contracts and 

service 
requirements 

Chen, Xu; 
Shen, 

Zuo-Jun 
(Max) 

IIE 
TRANSA
CTIONS  

2012 34 

O revendedor pode obter 
bens, encomendando a uma 
empresa ou comprando e 
exercendo opções de 
compra. A política ótima de 
pedidos do varejista e a 
política ótima de produção 
do fornecedor são derivadas 
na presença de contratos de 
opções e de uma exigência 
de serviço. 

Este artigo estuda 
uma cadeia de 
suprimentos 
bipartidária de um 
período com uma 
exigência de serviço. 

O artigo utiliza 
da revisão da 
literatura e 
modelagem 
matemática. 

Considera
do uma 
cadeia de 
fornecime
nto 
bipartidári
a. 

O artigo mostra que os 
contratos de opções 
beneficiam tanto o 
varejista quanto o 
fornecedor. Além disso, 
mostra-se que o lucro 
esperado ótimo do 
varejista não é crescente 
na necessidade de serviço 
e o lucro esperado ótimo 
do fornecedor não está 

Recomenda-se 
estudar os impactos 
de contratos de 
opções em uma 
cadeia de 
suprimentos de várias 
camadas envolvendo 
várias camadas de 
fornecedores e ver se 
os contratos de 
opções ainda podem 

É muito importante que 
uma empresa permaneça 
competitiva em termos de 
minimizar os custos 
operacionais e, ao mesmo 
tempo, manter um alto 
nível de serviço. Os 
contratos de opções, se 
projetados 
adequadamente, podem 
fornecer uma boa maneira 



 
149 

 

 
 

N 
º 

Nome do 
Artigo Autores Periódico 

Ano 
Publi
cação 

N 
Cit
açõ
es 

Problema de Pesquisa 
Objetivo da 
Pesquisa 

Método 
Utilizado 

Tipo de 
Empresa / 
Processo 

Resultados Obtidos 
Recomendações de 

Pesquisa Futura Conclusões 

diminuindo na 
necessidade de serviço, 
com ou sem contratos de 
opções.  

trazer uma melhora 
drástica no 
desempenho da 
cadeia de 
suprimentos. 

de reduzir essa pressão e 
melhorar o fornecedor e o 
varejista. 

4
2 

Supply risk 
management 

in a small 
company 

perspective 

Ellegaard, 
Chris 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L  

2008 32 
Proprietários de pequenas 
empresas possuem riscos em 
sua cadeia de suprimentos. 

O objetivo do artigo é 
determinar se os 
proprietários de 
pequenas empresas 
manufatureiras 
gerenciam o risco de 
suprimentos de 
maneira semelhante e 
identificar as práticas 
que constituem essa 
potencial abordagem 
conjunta. 

Uma 
metodologia 
baseada em 
casos 
interpretativos 
foi aplicada 
nesta pesquisa. 
Dados da 
entrevista 
sobre as 
práticas de 
gerenciamento 
de risco de 
suprimentos de 
11 SCOs 
(proprietários 
de pequenas 
empresas) 
foram 
analisados. 

11 
empresas 
de 
pequeno 
porte 

Uma metodologia baseada 
em casos interpretativos 
foi aplicada nesta 
pesquisa. Dados da 
entrevista sobre as 
práticas de gerenciamento 
de risco de suprimentos 
de 11 SCOs (proprietários 
de pequenas empresas) 
foram analisados. Os 
resultados confirmam que 
os 11 SCOs estudados 
aplicam basicamente as 
mesmas práticas de 
gerenciamento de risco de 
fornecimento, que podem 
ser caracterizadas como 
defensivas. 

Pesquisas futuras 
podem contribuir 
investigando o 
desempenho de 
gerenciamento de 
risco de fornecimento 
de proprietários de 
pequenas empresas e 
comparar com o 
desempenho de 
grandes empresas. 

A priorização da 
eliminação de riscos sobre 
as oportunidades da 
cadeia de suprimentos 
retratou um gerente de 
cadeia de suprimentos 
avesso ao risco - uma 
descoberta interessante, 
dada a percepção 
dominante de 
empreendedores como 
tomadores de risco. 
O estudo sugere que o 
gerenciamento efetivo do 
risco da oferta não é 
apenas a adoção de uma 
ampla gama de práticas 
sofisticadas de redução de 
risco. O desafio pode estar 
mais ligado a encontrar a 
combinação certa de 
práticas, que se ajusta aos 
recursos disponíveis e é 
suficiente para garantir os 
riscos de suprimento. 

4
3 

Antecedents 
of proactive 
supply chain 

risk 
management 

a 
contingency 

theory 
perspective 

Groetsch, 
Volker 

M.; 
Blome, 

Constantin
; Schleper, 
Martin C. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH    

2013 31 

Como as insolvências de 
fornecedores são uma 
importante fonte de 
interrupções na cadeia de 
fornecimento, os 
especialistas sugerem 
continuamente a gestão 
proativa do gerenciamento 
de riscos da cadeia de 
suprimentos (SCRM) para 
evitar sua ocorrência. No 
entanto, a prática comercial 
parece falhar com essa 
tarefa. 

Este artigo investiga 
antecedentes que 
fomentam a 
implementação 
proativa de SCRM a 
partir de uma 
perspectiva da teoria 
de contingência. 
Como contingência 
principal, escolhemos 
as insolvências de 
fornecedores 
passadas como um 
indicador do nível de 

Ao consultar a 
literatura sobre 
gestão da 
cadeia de 
suprimentos e 
contabilidade 
gerencial, as 
hipóteses são 
desenvolvidas 
e testadas por 
meio da 
análise de 
conteúdo em 
63 entrevistas 

Industria 
automobilí
stica 

Ao consultar a literatura 
sobre gestão da cadeia de 
suprimentos e 
contabilidade gerencial, as 
hipóteses são 
desenvolvidas e testadas 
por meio da análise de 
conteúdo em 63 
entrevistas com 
representantes da 
indústria automotiva. As 
descobertas demonstram 
que um sistema de 
controle de gerenciamento 

Para futuras 
pesquisas, o artigo 
propõe estudos de 
acompanhamento 
para testar nossos 
resultados usando 
metodologia de 
pesquisa e um 
tamanho de amostra 
maior. Sugere incluir 
perguntas sobre as 
mudanças no 
desempenho da 
empresa, os danos 

Como proatividade é 
considerada a solução de 
gerenciamento de risco, 
este documento é o 
primeiro passo para uma 
compreensão mais 
tangível da proatividade 
no SCRM, tanto na teoria 
quanto na prática. O 
estudo mostrou que o 
SCRM proativo é um 
fenômeno bastante 
complexo, fomentado por 
relacionamentos 
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vulnerabilidade das 
organizações e 
investiga-se 
antecedentes Inter 
organizacionais, e 
individuais. 

com 
representantes 
da indústria 
automotiva. 

mecanicista, um estilo 
cognitivo racional e 
relacionamentos 
relacionais de 
compradores mais 
compridos têm impactos 
positivos no 
gerenciamento proativo 
dos riscos de insolvência 
de fornecedores. 

financeiros e o efeito 
operacional da 
insolvência do 
fornecedor, a fim de 
determinar o impacto 
que a insolvência do 
fornecedor tem sobre 
a empresa. 

relacionais comprador-
fornecedor, um estilo 
cognitivo racional dos 
principais tomadores de 
decisão e sistemas de 
controle de gerenciamento 
mecanicista. No entanto, 
também é influenciado em 
grande parte pelos efeitos 
moderadores das 
insolvências passadas de 
fornecedores, que indicam 
o nível de vulnerabilidade 
de uma empresa. Assim, é 
necessário conceber o 
surgimento da 
proatividade como um 
processo holístico, 
influenciado por fatores 
contingentes. 

4
4 

Joint supply 
chain risk 

management
: An agency 

and 
collaboration 
perspective 

Li, Gang; 
Fan, 

Huan; Lee, 
Peter K. 
C.; et al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS   

2015 30 

O gerenciamento da cadeia 
de suprimentos (SCM) está 
preocupado com a 
colaboração entre os 
membros da cadeia para 
melhorar o desempenho 
geral da cadeia, defendemos 
a necessidade de usar uma 
perspectiva SCM no 
gerenciamento de riscos da 
cadeia de suprimentos. 
(SCRM). 

O artigo tem como 
objetivo identificar o 
compartilhamento de 
informações de risco 
e o mecanismo de 
compartilhamento de 
riscos como duas 
importantes práticas 
conjuntas do SCRM. 
É testado um modelo 
empírico conceitual 
usando os dados 
coletados de 350 
empresas industriais 
na China. 

Modelagem 
matemática 

350 
empresas 
de 
manufatur
a na China 

Os resultados sugerem 
que tanto o 
compartilhamento de 
informações de risco 
quanto o mecanismo de 
compartilhamento de 
riscos melhoram o 
desempenho financeiro, e 
a eficácia da primeira é 
fortalecida pela duração 
do relacionamento e pela 
confiança do fornecedor, 
enquanto a da última é 
fortalecida pela 
compreensão 
compartilhada do SCRM. 

Pesquisas futuras 
podem examinar a 
eficácia de tais 
práticas. Em segundo 
lugar, além da 
duração do 
relacionamento, da 
confiança do 
fornecedor e do 
entendimento 
compartilhado do 
SCRM, poderia haver 
outras características 
de relacionamento 
colaborativo (por 
exemplo, 
investimento 
específico do 
relacionamento, 
interdependência) que 
poderiam moderar a 
eficácia das práticas 
conjuntas do SCRM. 
Pesquisas futuras 

Este estudo investiga a 
consequência financeira 
de dois esforços conjuntos 
do SCRM, ou seja, 
compartilhamento de 
informações de risco e 
mecanismo de 
compartilhamento de 
riscos, sob três 
características de 
relacionamento 
colaborativo, a saber: 
tamanho do 
relacionamento, confiança 
do fornecedor e 
entendimento 
compartilhado do SCRM. 
Usando um conjunto de 
dados de pesquisa 
compreendendo 350 
fabricantes chineses de 
vários setores industriais, 
conclui que tanto o 
compartilhamento de 
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poderiam identificar e 
examinar outros 
fatores moderadores. 

informações de risco 
quanto o mecanismo de 
compartilhamento de 
riscos estão associados ao 
desempenho financeiro. 

4
5 

Supply chain 
partners' 

trust 
building 
process 

through risk 
evaluation: 

the 
perspectives 

of UAE 
packaged 

food 
industry 

Laeequddi
n, 

Mohamme
d; 

Sardana, 
G. D.; 

Sahay, B. 
S.; et al. 

SUPPLY 
CHAIN 
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AN 
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2009 30 

Deve um membro da cadeia 
de suprimentos se esforçar 
para construir a confiança 
ou se esforçar para reduzir o 
risco com seus membros e 
de quais perspectivas? 

Uma estrutura 
conceitual foi 
desenvolvida 
considerando cinco 
perspectivas-chave 
(características, 
economia, 
capacidades 
dinâmicas, tecnologia 
e instituições) para 
avaliar o risco do 
membro  Uma 
pesquisa foi 
conduzida na cadeia 
de suprimento 
upstream da indústria 
alimentícia dos 
Emirados Árabes 
Unidos. 

Uma estrutura 
conceitual foi 
desenvolvida 
considerando 
cinco 
perspectivas-
chave 
(características
, economia, 
capacidades 
dinâmicas, 
tecnologia e 
instituições) 
para avaliar o 
risco de 
relacionamento 
do membro e 
derivou a 
hipótese do 
framework. 
Uma pesquisa 
foi conduzida 
na cadeia de 
suprimento 
upstream da 
indústria 
alimentícia dos 
Emirados 
Árabes 
Unidos, 
cobrindo 
gerentes 
seniores de 
102 empresas. 
Os dados 
foram 
analisados por 
meio de 

Empresas 
de 
produtos 
alimentíci
os 

A partir dos resultados da 
pesquisa verifica-se que 
as perspectivas de risco 
característico e 
institucional influenciam 
significativamente para 
iniciar um relacionamento 
confiável. Economia, 
capacidades dinâmicas e 
perspectivas de risco 
tecnológico desempenham 
um papel significativo 
para manter a confiança 
no relacionamento. 
Nenhuma perspectiva de 
membros é considerada 
significativamente livre 
de riscos. 

Como a redução de 
risco gera confiança, 
recomendamos que a 
pesquisa futura sobre 
construção de 
confiança na relação 
do parceiro da cadeia 
de suprimentos seja 
abordada a partir da 
identificação de 
várias perspectivas de 
risco da parceria, 
como: 
1 Quais são as 
características dignas 
de risco dos 
membros? 
2 Quais são os níveis 
de limiar das 
capacidades de carga 
de risco do membro 
da cadeia de 
fornecimento a partir 
de várias perspectivas 
de risco? 
3 Até que ponto 
podem os contratos, 
acordos; garantias, 
leis comerciais, 
estrutura legal, etc. 
podem reduzir os 
riscos das parcerias 
da cadeia de 
fornecimento? 

A principal contribuição 
deste trabalho é 
impulsionar a ideia de que 
confiança e risco estão 
interligados e a confiança 
não pode ser construída 
como um fenômeno 
dimensional. Em contraste 
com abordagens 
anteriores que muitas 
vezes apresentam 
confiança como um 
conceito complicado e 
multifacetado e retrata a 
construção da confiança 
como um desafio incrível 
a ser estabelecido e pode 
ser ainda mais difícil de 
manter, esse modelo 
sugere que a avaliação 
simples de várias 
perspectivas do risco do 
parceiro da cadeia de 
fornecimento pode 
também nos levam a 
confiar no processo de 
construção. 
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análises de 
regressão 
múltipla por 
meio do SPSS. 

4
6 

Implications 
of the 

Tohoku 
earthquake 
for Toyota's 
coordination 
mechanism: 
Supply chain 
disruption of 
automotive 

semiconduct
ors 

Matsuo, 
Hirofumi 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS  

2015 28 

O terremoto de Tohoku em 
2011 danificou severamente 
e extensivamente uma 
grande área geográfica e 
causou transtornos 
devastadores nas cadeias de 
fornecimento industrial no 
Japão. Este artigo enfoca um 
caso de interrupção do 
suprimento das unidades de 
microcontroladores 
automotivos, que foram 
produzidas pela Renesas 
Electronics e fornecidas à 
Toyota através de seus 
fornecedores de primeiro 
nível, como a Denso. 

O primeiro objetivo 
deste artigo é 
descrever, do ponto 
de vista da gestão da 
cadeia de 
suprimentos, o que 
aconteceu e quais 
ações essas empresas 
tomaram e entender 
por que demorou três 
meses para a Toyota 
se recuperar em 
relação ao nível de 
produção anterior ao 
terremoto. Como 
muitas coisas 
aconteceram, 
aplicamos uma 
estrutura de 
hierarquia de SCM 
para analisar os 
problemas sob a 
perspectiva de 
execução, design, 
estratégia e 
sustentabilidade. O 
segundo propósito é 
identificar, com base 
nesta análise de 
casos, quais funções 
estão faltando no 
mecanismo de 
coordenação da 
cadeia de 
fornecimento do 
Sistema Toyota de 
Produção, onde a 
coordenação estar se 
propagando da 

Aplicação de  
uma estrutura 
de hierarquia 
de SCM para 
analisar as 
questões sob a 
perspectiva da 
execução, 
design, 
estratégia e 
sustentabilidad
e. 

indústria 
automotiv
a 

Esta análise de casos 
implica que as funções de 
controle direto precisam 
ser adicionadas para 
aliviar o risco de 
interrupção e garantir o 
fornecimento de peças e 
materiais essenciais. 

A análise detalhada 
do caso neste 
documento apresenta 
um ponto de 
referência para 
futuras pesquisas 
sobre o 
gerenciamento de 
ruptura da cadeia de 
suprimentos. O único 
incidente importante 
discutido neste artigo 
demonstra que a 
estrutura e a 
infraestrutura da 
cadeia de 
suprimentos devem 
estar intimamente 
ligadas às táticas de 
resiliência a serem 
tomadas. Uma vez 
que tais ligações não 
são bem abordadas na 
literatura, mais 
pesquisas a esse 
respeito são 
necessárias 

A análise de casos neste 
artigo leva à necessidade 
de um mecanismo de 
controle direto para peças 
e materiais essenciais em 
toda a cadeia de 
suprimentos. As funções 
necessárias são monitorar 
todos os fornecedores em 
toda a rede de 
suprimentos, gerenciar o 
inventário total da cadeia 
de suprimentos, garantir a 
sustentabilidade dos 
principais fornecedores de 
peças / materiais e 
padronizar peças-chave / 
materiais e métodos de 
produção. Essas funções 
não estão na estrutura 
convencional do 
mecanismo de 
coordenação da cadeia de 
suprimentos do Sistema 
Toyota de Produção. No 
entanto, tornou-se cada 
vez mais importante 
incorporar o controle 
direto para executar essas 
funções, pelo menos para 
componentes eletrônicos. 
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Toyota para 
fornecedores a 
montante através da 
interação próxima 
entre as camadas 
sucessivas de seu 
fornecedor de 
múltiplas camadas. 

4
7 

Financial 
and financial 
engineering 
consideratio
ns in supply 
chain and 
product 

development 
pipeline 

management 

Lainez, J. 
M.; 

Puigjaner, 
L.; 

Reklaitis, 
G. V. 

COMPUT
ERS & 

CHEMIC
AL 

ENGINEE
RING   

2009 28 

Os problemas de decisão em 
toda a empresa estão 
recebendo atenção crescente 
na literatura de engenharia 
de sistemas de processo. Em 
particular. os componentes 
de gerenciamento de 
pipeline de desenvolvimento 
de cadeia de suprimentos e 
produto dessa classe geral 
de problemas têm sido 
objetos de pesquisa 
intensiva em suas formas 
determinística e estocástica. 

O objetivo deste 
trabalho é que os 
problemas das 
empresas discutidos  
sejam formulados em 
níveis estratégicos, 
táticos e operacionais 
e, dada sua 
complexidade, 
tratados por meio de 
estratégias de 
decomposição. 

Um método de 
tomada de 
decisão fuzzy 
de duas fases é 
proposto para 
obter uma 
solução de 
compromisso 
entre todas as 
empresas 
participantes 
do SC. Os 
métodos para 
encontrar uma 
solução de 
Pareto são 
assim 
desenvolvidos 
com 
propriedades 
subjetivas e 
difusas. O 
modelo é então 
formulado 
como um 
problema 
multiobjetivo 
de 
programação 
não linear 
inteira mista 
(MoMINLP). 

Duas 
empresas e 
sua cadeia 
de 
supriment
os. 

Este estudo discute três 
aspectos importantes 
desses problemas que 
exigem mais pesquisas 
sobre a representação 
realista dos componentes 
financeiros e critérios 
apropriados para essa 
classe de problemas, 
gestão estratégica de 
fornecedores e clientes 
por meio de gestão de 
estoques e contratos de 
opção, e abordagens 
inovadoras para atender 
adequadamente. 

Uma decisão 
importante a 
incorporar no 
trabalho futuro é o 
término do projeto 
com base em fatores 
econômicos, e não 
apenas com falhas 
técnicas. 

A conclusão é que, se as 
decisões tomadas no nível 
tático não forem 
consideradas 
adequadamente ao tomar 
decisões estratégicas, os 
resultados resultantes 
podem ser ótimos e, na 
verdade, imprevisíveis. 



 
154 

 

 
 

N 
º 

Nome do 
Artigo Autores Periódico 

Ano 
Publi
cação 

N 
Cit
açõ
es 

Problema de Pesquisa 
Objetivo da 
Pesquisa 

Método 
Utilizado 

Tipo de 
Empresa / 
Processo 

Resultados Obtidos 
Recomendações de 

Pesquisa Futura Conclusões 

4
8 

Evaluation 
and Analysis 
of Logistic 
Network 

Resilience 
With 

Application 
to Aircraft 
Servicing 

Wang, 
Dingwei; 
Ip, W. H. 

IEEE 
SYSTEM

S 
JOURNA

L  

2009 28 

 
Para analisar a resiliência 
das redes logísticas, propõe-
se utilizar uma abordagem 
de avaliação de resiliência. 

O objetivo do 
presente artigo é de 
estudar a resiliência 
de redes logísticas 
para manutenção e 
serviço de aeronaves 
e para garantir a 
segurança e qualidade 
de serviço de 
sistemas 
aeronáuticos. Para 
monitorar a operação 
das redes logísticas e 
melhorar a 
resiliência, a 
arquitetura de um 
sistema de 
gerenciamento de 
informações de 
manutenção de 
aeronaves 
sintetizadas e uma 
rede logística de 
serviços é projetada e 
desenvolvida, o que é 
chamado de Sistema 
de Gerenciamento de 
Informações de 
Resiliência para 
Serviço de Aeronaves 
(RIMAS). 

abordagem de 
avaliação de 
resiliência  

empresa 
de 
manutençã
o de 
aeronaves 
e sua 
cadeia de 
supriment
os 

Os resultados da pesquisa 
foram fornecidos aos 
tomadores de decisão do 
setor de gerenciamento da 
aviação no Delta de Chu 
Chiang, na China. Bons 
comentários foram 
alcançados, o que mostra 
que a abordagem tem 
potencial para aplicação 
na prática. 

Como monitorar a 
operação diária e 
prever problemas nas 
redes logísticas 
usando sistemas de TI 
para resposta proativa 
a possíveis falhas e 
ataques? 
A solução dos 
problemas acima é 
um dos grandes 
desafios da pesquisa 
no futuro. 

Com base na abordagem 
de avaliação de 
resiliência, um modelo 
para otimizar o projeto de 
estrutura de redes 
logísticas é proposto. De 
um grande número de 
exemplos de teste, a 
estrutura mais razoável 
com otimização de 
recursos é sugerida. Ele 
fornece uma orientação 
geral para o design da 
rede logística. 

4
9 

Supply chain 
outsourcing 
risk using an 

integrated 
stochastic-

fuzzy 
optimization 

approach 

Wu, 
Dexiang; 

Wu, 
Desheng 

Dash; 
Zhang, 

Yidong; et 
al. 

INFORM
ATION 

SCIENCE
S   

2013 27 

Um modelo de programação 
multi-objetivo fuzzy 
estocástico é utilizado para 
gerenciamento de risco de 
terceirização de cadeia de 
fornecimento na presença de 
incerteza aleatória e 
incerteza difusa. A teoria da 
utilidade é proposta para 
tratar dados estocásticos e a 
teoria dos conjuntos difusos 
é usada para lidar com 
dados . 

O objetivo deste 
artigo é projetar Um 
algoritmo para 
resolver o modelo 
integrado proposto. 
O novo modelo 
deverá ser resolvido 
usando o algoritmo 
proposto para um 
exemplo de cadeia de 
suprimento de três 
estágios. 

Um modelo de 
programação 
multi-objetivo 
fuzzy 
estocástico é 
desenvolvido 
para 
gerenciamento 
de risco de 
terceirização 
de cadeia de 
fornecimento 
na presença de 

Industria e 
sua cadeia 
de 
supriment
os. 

A computação sugere uma 
análise de aversão ao 
risco e comportamento de 
aquisição, o que indica 
que um cliente mais 
avesso ao risco prefere 
pedir menos sob incerteza 
e risco. A análise do 
trade-off gera pontos 
suportados na curva de 
trade-off, o que pode 
ajudar os tomadores de 
decisão a identificar o 

Em uma pesquisa 
futura pode-se 
mostrar como os 
resultados permitem 
gerar um conjunto de 
soluções alternativas 
que não podem ser 
distinguidas dentro da 
estrutura do modelo 
desenvolvido. 

Aversão ao risco e 
comportamento de 
compras indicam que um 
cliente mais avesso ao 
risco prefere pedir menos 
sob incerteza e risco. A 
análise do trade-off game 
gera pontos suportados na 
curva de trade-off, o que é 
muito útil para os 
tomadores de decisão 
identificarem o esquema 
de ponderação apropriado 



 
155 

 

 
 

N 
º 

Nome do 
Artigo Autores Periódico 

Ano 
Publi
cação 

N 
Cit
açõ
es 

Problema de Pesquisa 
Objetivo da 
Pesquisa 

Método 
Utilizado 

Tipo de 
Empresa / 
Processo 

Resultados Obtidos 
Recomendações de 

Pesquisa Futura Conclusões 

incerteza 
aleatória e 
incerteza 
difusa. 

esquema de ponderação 
adequado, onde o ótimo 
de Pareto é alcançado 
para selecionar 
fornecedores 
preferenciais. 

onde Pareto ótimo é 
alcançado para gerar 
fornecedores 
preferenciais. Sabe-se que 
a incerteza da informação 
gera as regiões de decisão 
da incerteza. 

5
0 

Selection of 
a dynamic 

supply 
portfolio in 
make-to-

order 
environment 

with risks 

Sawik, 
Tadeusz 

COMPUT
ERS & 

OPERATI
ONS 

RESEAR
CH  

2011 27 

O problema de  seleção de 
fornecedores no ambiente de 
produção sob encomenda na 
presença de riscos de 
interrupção e atraso na 
cadeia de suprimentos é 
considerado. 
 
Dado um conjunto de 
pedidos de clientes para 
produtos acabados, os 
tomadores de decisões 
precisam decidir de qual 
fornecedor e quando  a 
compra de peças serão 
realizadas. 

Para a seleção do 
portfólio dinâmico de 
suprimentos, uma 
abordagem de 
programação inteira 
mista é proposta para 
incorporar o risco que 
usa valor condicional 
em risco através da 
análise de cenários. 

Para a seleção 
do portfólio 
dinâmico de 
suprimentos, 
uma 
abordagem de 
programação 
inteira mista é 
proposta para 
incorporar o 
risco que usa 
valor 
condicional em 
risco através 
da análise de 
cenários. 

uma 
carteira de 
fornecedor
es de uma 
organizaçã
o. 

Na análise de cenário, as 
interrupções de 
fornecimento de baixa 
probabilidade e de alto 
impacto são combinadas 
com os atrasos de oferta 
de alta probabilidade e 
baixo impacto. A 
abordagem proposta é 
capaz de otimizar o 
portfólio dinâmico de 
suprimentos, calculando o 
valor em risco do custo 
por peça e minimizando 
simultaneamente o custo 
esperado do pior caso por 
peça. 

No futuro, as 
abordagens 
heurísticas de 
pesquisa para 
resolver problemas de 
tamanho grande 
devem ser 
consideradas. 

Os experimentos 
computacionais limitados 
indicam que a 
probabilidade de 
interrupção de uma oferta 
é um fator determinante 
na decisão de alocação 
dinâmica de demanda 
entre os fornecedores. Em 
um modelo de aversão ao 
risco, uma ordem para a 
entrega de peças de um 
determinado fornecedor 
em algum período é 
selecionada mais sobre a 
probabilidade de não-
ruptura da oferta do que 
sobre o atraso esperado ou 
taxa de defeito. 

5
1 

Modeling 
and analysis 

of the 
multiperiod 
effects of 

social 
relationship 
on supply 

chain 
networks 

Cruz, Jose 
M.; Liu, 
Zugang 

EUROPE
AN 

JOURNA
L OF 

OPERATI
ONAL 

RESEAR
CH  

2011 26 

O artigo concentra-se nas 
seguintes perguntas: (1) 
como as relações em 
evolução afetam a 
rentabilidade e os riscos das 
empresas da cadeia de 
suprimentos, bem como os 
preços e as demandas do 
produto no mercado? (2) 
como as relações com as 
empresas da cadeia de 
suprimento a montante 
afetam as relações com as 
empresas a jusante, e como 
essas relações influenciam a 
lucratividade e os riscos das 
empresas da cadeia de 
suprimentos? (3) como os 

Este artigo tem como 
objetivo analisar os 
efeitos dos níveis de 
relacionamento social 
em uma rede de 
cadeia de 
suprimentos com 
vários tomadores de 
decisão 
(fornecedores, 
fabricantes e 
varejistas) associados 
a diferentes níveis. 

Revisão da 
literatura e 
modelagem. 

Rede de 
cadeia de 
supriment
os com 
vários 
tomadores 
de decisão 
(fornecedo
res, 
fabricantes 
e 
varejistas) 
associados 
em 
diferentes 
níveis. 

O modelo incorpora as 
atitudes individuais em 
relação aos riscos de 
ruptura e oportunismo e 
nos permite investigar a 
interação dos tomadores 
de decisão heterogêneos e 
calcular o padrão 
resultante de equilíbrio da 
rede de produção, 
transações, preços e níveis 
de relacionamento social 
ao longo do horizonte de 
planejamento. 
 
Os resultados mostram 
que altos níveis de 
relacionamento podem 

Pesquisas futuras 
podem se concentrar 
no estudo do tipo de 
investimentos de 
relacionamento são 
necessários em cada 
período de tempo e 
fases da rede da 
cadeia de 
suprimentos. É 
importante saber até 
que ponto as relações 
entre os elementos na 
cadeia de 
suprimentos diferem 
dependendo do 
estágio da aliança e 
dos aspectos dos 

Os resultados deste artigo 
destacam a importância de 
considerar a dimensão do 
tempo na análise do 
impacto dos níveis de 
relacionamento em um 
contexto da cadeia de 
suprimentos. Ao 
considerar as questões de 
risco, é importante para a 
empresa criar um 
portfólio de 
relacionamentos. Os 
relacionamentos sólidos 
da cadeia de suprimentos 
permitem que as empresas 
reajam a mudanças no 
mercado, melhorem a 
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riscos de interrupção do 
fornecimento interagem 
com os riscos do 
oportunismo por meio de 
relacionamentos na cadeia 
de suprimentos e como 
esses riscos influenciam a 
lucratividade das empresas? 

levar a um menor custo 
global da cadeia de 
suprimentos, menor risco, 
preços mais baixos, maior 
transação do produto e, 
portanto, maior lucro. 

custos e benefícios do 
relacionamento. 

previsão e criem 
visibilidade na cadeia de 
suprimentos, o que leva a 
melhorar as margens de 
lucro 

5
3 

Strategic 
supplier 

performance 
evaluation: 

A case-based 
action 

research of a 
UK 

manufacturi
ng 

organisation 

Dey, 
Prasanta 
Kumar; 

Bhattachar
ya, Arijit; 

Ho, 
William 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS  

2015 25 

Desenvolver relacionamento 
de longo prazo com 
fornecedores estratégicos é 
comum na indústria atual. 
No entanto, monitorar o 
desempenho dos 
fornecedores durante todo o 
período contratual é 
importante para garantir o 
desempenho geral da cadeia 
de suprimentos. Portanto, as 
organizações clientes 
precisam medir o 
desempenho dos 
fornecedores dinamicamente 
e informá-los sobre as 
medidas de melhoria. 
Embora haja muitos estudos 
introduzindo estruturas 
inovadoras de avaliação de 
desempenho de 
fornecedores e pesquisas 
empíricas sobre a 
identificação de critérios 
para avaliação de 
fornecedores, pouco tem 
sido relatado na aplicação 
detalhada da avaliação de 
desempenho de 
fornecedores estratégicos e 
sua implicação no 
desempenho geral da 
organização. 

O principal objetivo 
desta pesquisa é 
demonstrar a 
avaliação estratégica 
do desempenho do 
fornecedor de uma 
organização de 
manufatura baseada 
no Reino Unido, 
utilizando uma 
estrutura analítica 
integrada. 

estrutura 
analítica 
integrada 

Organizaç
ão de 
fabricação 
sediada no 
Reino 
Unido 

O estudo revela que o 
desempenho aprimorado 
do fornecedor resulta em 
impacto positivo no 
desempenho operacional e 
de negócios da 
organização do cliente. 
 
A contribuição deste 
artigo é uma pesquisa de 
ação real baseada em 
casos, utilizando um 
modelo analítico 
integrado que combina a 
implantação de função de 
qualidade e o método de 
processo de hierarquia 
analítica para a avaliação 
de desempenho dos 
fornecedores. A eficácia 
do método foi 
demonstrada através do 
número de validações (por 
exemplo, grupo de foco, 
resultados de negócios e 
análise estatística). 

Uma pesquisa futura 
em potencial poderia 
estar replicando essa 
pesquisa de ação 
baseada em casos em 
uma periferia mais 
ampla de empresas de 
manufatura no Reino 
Unido, bem como no 
exterior. Outra área 
para estudo futuro 
pode ser a evolução 
da seleção de 
fornecedores ao 
longo do tempo. 

O estudo revela que medir 
o desempenho do 
fornecedor usando apenas 
critérios de qualidade, 
entrega e custo não 
ajudará a melhorar o 
desempenho da cadeia de 
suprimentos. O 
aprimoramento da 
capacidade e das práticas 
organizacionais dos 
fornecedores levará a um 
desempenho comercial 
superior das organizações 
clientes, além de melhorar 
o desempenho geral da 
cadeia de suprimentos. 
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5
4 

Mitigation of 
supply chain 

relational 
risk caused 
by cultural 
differences 

between 
China and 
the West 

Jia, Fu; 
Rutherford
, Christine 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
LOGISTI

CS 
MANAGE

MENT  

2010 25 

As diferenças culturais entre 
a China e o Ocidente afetam 
os riscos relacionais 
enfrentados pelos 
compradores ocidentais e 
seus fornecedores chineses. 
Para criar uma parceria 
mutuamente benéfica, é 
necessário que ambas as 
partes compreendam as 
diferenças culturais e o 
processo de adaptação 
cultural. 

Este trabalho visa 
adicionar uma 
dimensão cultural-
relacional à literatura 
sobre gestão de riscos 
da cadeia de 
suprimentos (SCRM). 

Aprendizagem 
interempresari
al e literaturas 
de adaptação 
cultural são 
revisadas, 
temas ausentes 
identificados e 
um modelo 
conceitual 
proposto 

Diferentes 
empresas 
na china e 
no 
ocidente. 

Os autores definem o 
problema do risco 
relacional da cadeia de 
suprimentos (SCRR) e 
explicam as diferenças 
culturais entre a China e o 
Ocidente, que formam um 
subconjunto do SCRR. 
Eles então propõem a 
adaptação cultural como 
solução para esse 
problema. Dois temas 
ausentes são identificados 
no processo de adaptação 
cultural entre a China e o 
Ocidente e a relação 
causal entre adaptação 
cultural e desempenho da 
parceria. 

Este artigo estabelece 
as bases para futuras 
pesquisas de campo, 
que revelarão os 
mecanismos de 
adaptação cultural em 
cada etapa do 
processo de evolução 
de relacionamento e 
também seu 
resultado, ou seja, a 
natureza do IHC e a 
relação causal entre 
adaptação cultural e 
desempenho da 
parceria. 

As diferenças culturais 
entre a China e o Ocidente 
afetam o relacionamento 
riscos enfrentados pelos 
compradores ocidentais e 
seus fornecedores 
chineses. Para criar uma 
parceria mutuamente 
benéfica, é necessário que 
ambas as partes 
compreendam as 
diferenças culturais e o 
processo de adaptação 
cultural. Em última 
análise, o documento 
ajudará as empresas a 
mitigar os riscos 
relacionais associados às 
diferenças culturais. 

5
5 

Supply chain 
networks 

with global 
outsourcing 
and quick-
response 

production 
under 

demand and 
cost 

uncertainty 

Liu, 
Zugang; 

Nagurney, 
Anna 

ANNALS 
OF 

OPERATI
ONS 

RESEAR
CH   

2013 24 

Fabricantes enfrentam 
problemas de programação 
estocástica de dois estágios, 
além de também terem que 
cooperar com os outros 
tomadores de decisão 
(fornecedores offshore). 

O Objetivo do artigo 
é, usando a teoria da 
desigualdade 
variacional, formular 
as condições de 
equilíbrio 
governantes dos 
decisores 
concorrentes 

modelagem e 
estrutura 
computacional 

vários 
fornecedor
es 
offshore, 
vários 
fabricantes 
e vários 
mercados 
de 
demanda 

Estudos de simulação 
revelam importantes 
insights gerenciais sobre 
como a incerteza da 
demanda e do custo afeta 
os lucros, os riscos, bem 
como a terceirização 
global e as decisões de 
produção rápida de 
empresas da cadeia de 
suprimentos sob 
competição. 

Este documento tem 
certas limitações. 
Primeiro, incluímos 
apenas contratos 
simples entre os 
fornecedores e os 
fabricantes no 
modelo. Contratos 
mais sofisticados, 
como contratos com 
opções e contratos de 
compartilhamento de 
riscos, não são 
considerados. Além 
disso, nos 
concentramos nos 
riscos de demanda e 
custo e não 
consideramos outros 
fatores de risco que 
possam influenciar as 
decisões de 
terceirização, como 
risco cambial, risco 
de qualidade e risco 

Os resultados analíticos 
revelaram novas 
interpretações de opções 
reais para decisões de 
terceirização, que 
sugerem que o custo de 
terceirização dos 
fabricantes sem 
capacidade de produção 
de resposta rápida estão 
dispostos a pagar 
aumentará quando a 
incerteza da demanda 
aumentar; e que a 
terceirização da unidade 
custa ao fabricante uma 
produção de resposta 
rápida que está disposta a 
pagar quando a incerteza 
do custo de produção de 
resposta rápida aumenta. 
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de interrupção de 
fornecimento. Essas 
limitações podem ser 
abordadas em 
pesquisas futuras. 

5
6 

Modeling of 
purchase and 

sales 
contracts in 
supply chain 
optimization 

Park, M; 
Park, S; 

Mele, FD; 
et al. 

INDUSTR
IAL & 

ENGINEE
RING 

CHEMIST
RY 

RESEAR
CH   

2006 24 

O artigo aborda o problema 
de existirem diferentes tipos 
de contratos que uma 
empresa pode assinar com 
seus fornecedores e clientes. 

O objetivo principal é 
expandir o escopo 
dos modelos atuais de 
planejamento e 
otimização da cadeia 
de suprimentos, 
incluindo a seleção 
dos tipos de contratos 
como uma decisão 
adicional. 

Revisão da 
literatura e 
programação 
linear inteira 
mista (MILP) 

Organizaç
ão e sua 
cadeia de 
supriment
os 

  A formulação resultante 
é convertida em um 
problema de programação 
linear inteira mista 
(MILP). As vantagens dos 
modelos propostos são 
destacadas em dois 
estudos de caso de 
complexidade crescente. 

A modelagem de 
contratos com 
clientes deve se 
tornar mais útil ao 
considerar problemas 
estocásticos, pois os 
contratos têm um 
efeito decisivo para 
reduzir a incerteza. 
Esta é uma via 
interessante a seguir 
para futuros estudos. 

Novos modelos foram 
apresentados para ampliar 
o escopo de modelos 
tradicionais para o 
problema de planejamento 
de processos químicos, 
considerando a opção de 
assinar contratos. Quatro 
casos básicos foram 
considerados: preço fixo, 
desconto após uma certa 
quantia, desconto a granel 
e contratos de duração 
fixa. Os modelos 
propostos foram aplicados 
a problemas de 
planejamento de curto e 
longo prazos, tanto para 
fornecedores quanto para 
clientes. 

5
7 

Risk, risk 
management 

practices, 
and the 

success of 
supply chain 
integration 

Wiengarte
n, Frank; 

Humphrey
s, Paul; 

Gimenez, 
Cristina; et 

al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS    

2016 25 

As empresas reagiram às 
aparentes oportunidades e 
ameaças da globalização por 
meio de várias práticas de 
produção globais que 
aumentaram a complexidade 
da cadeia de suprimentos e 
várias formas de risco. 
Através do aumento da 
integração da cadeia de 
suprimentos, as empresas 
tentaram gerenciar esse 
aumento do nível de 
complexidade. A integração 
da cadeia de suprimentos foi 
identificada como uma 
prática importante para 
gerenciar cadeias de 

O objetivo deste 
artigo é explorar o 
papel das práticas de 
gerenciamento de 
riscos e riscos no 
sucesso da integração 
da cadeia de 
suprimentos em 
termos de seu 
impacto no custo e no 
desempenho da 
inovação. Aplicando 
a visão relacional e 
através de pesquisa 
entre países e dados 
secundários do país, 
explora-se as 
diferenças na eficácia 
da integração da 

visão 
relacional e 
através de 
survey entre 
países e dados 
secundários do 
país 

Cadeia de 
fornecedor
es 

A integração de 
fornecedores tem um 
impacto positivo 
significativo no 
desempenho da inovação 
quando o estado de direito 
é baixo (ou seja, alto 
risco) e as empresas 
implementaram práticas 
de gerenciamento de risco 
da cadeia de suprimentos. 
Além disso, a integração 
de fornecedores tem um 
impacto negativo 
significativo no 
desempenho da inovação 
quando o estado de direito 
é alto e quando as 
empresas praticam 

o trabalho futuro 
poderia ampliar o 
escopo considerando 
clientes e 
fornecedores, 

Uma das principais 
conclusões sugere que a 
integração de 
fornecedores também é 
eficaz em ambientes de 
Estado de Direito fraco 
(ou seja, de alto risco). 
Além disso, as empresas 
podem complementar e 
fortalecer o impacto no 
desempenho de suas 
práticas de integração de 
fornecedores por meio de 
práticas de gerenciamento 
de riscos da cadeia de 
suprimentos em 
ambientes de risco. 
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suprimentos e obter um 
desempenho superior. 

cadeia de 
suprimentos com 
base no risco de 
conduzir negócios. 

práticas de gerenciamento 
de risco da cadeia de 
suprimentos, indicando 
um efeito de substituição 
entre práticas de risco e 
gerenciamento de risco. 

5
8 

Going above 
and beyond: 

how 
sustainabilit
y culture and 
entrepreneur

ial 
orientation 
drive social 
sustainabilit

y supply 
chain 

practice 
adoption 

Marshall, 
Donna; 

McCarthy, 
Lucy; 

McGrath, 
Paul; et al. 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L  

2015 23 

O que impulsiona a adoção 
de diferentes práticas de 
cadeia de suprimentos de 
sustentabilidade social? 

Os autores examinam 
o papel facilitador da 
cultura de 
sustentabilidade para 
explicar a adoção de 
práticas de cadeia de 
fornecimento de 
sustentabilidade 
social: práticas 
básicas, consistindo 
em sistemas de 
monitoramento e 
gerenciamento e 
práticas avançadas, 
que são 
desenvolvimento de 
novos produtos e 
processos e 
redefinição 
estratégica. 

Um survey 
com 156 
gerentes da 
cadeia de 
suprimentos 

várias 
indústrias 
na Irlanda 

Os resultados mostram 
que a cultura de 
sustentabilidade está 
positivamente relacionada 
a todas as práticas, e a 
orientação empreendedora 
impacta e modera a 
cultura de 
sustentabilidade social na 
adoção avançada da 
cadeia de suprimentos de 
sustentabilidade social. 

estudos futuros 
poderiam visar à 
validação deste 
modelo em outros 
países para 
transferibilidade. 

Este estudo contribuiu 
para a discussão ao 
fornecer evidências dos 
atributos da cultura e da 
escolha estratégica aberta 
à empresa e mostrou que 
tanto a cultura de 
sustentabilidade leva a 
práticas básicas de cadeia 
social de suprimentos 
quanto a orientação 
empreendedora impacta o 
efeito da cultura de 
sustentabilidade na 
adoção de estratégias 
sociais avançadas. 
práticas da cadeia de 
suprimentos. 

5
9 

Effect of 
firm 

characteristi
cs, supplier 

relationships 
and 

techniques 
used on 
Supply 

Chain Risk 
Management 
(SCRM): an 

empirical 
investigation 

on French 
industrial 

firms 

Lavastre, 
Olivier; 

Gunasekar
an, 

Angappa; 
Spalanzani

, Alain 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH  

2014 22 

Os últimos anos 
testemunharam o foco no 
gerenciamento de riscos nas 
cadeias de suprimentos. Por 
um lado, há muitos casos 
em que eventos como 
desastres naturais, greves e 
terrorismo influenciaram 
significativamente o 
desempenho das cadeias de 
suprimentos organizacionais 
e, por sua vez, sua 
competitividade. Por outro 
lado, as atividades 
operacionais e as decisões 
estratégicas das empresas 
(relativas, por exemplo, ao 

Percebendo as 
implicações 
potenciais dessas 
situações na 
competitividade da 
cadeia de 
suprimentos, tentou-
se definir os riscos e 
suas fontes e 
identificar a gestão 
que pode ajudar a 
reduzir o impacto 
negativo dos riscos 
nas cadeias de 
suprimentos. 

revisão 
bibliográfica, 
referencial 
teórico e 
pesquisa 
empírica 

164 
empresas 
francesas, 
no setor de 
fabricação. 

Neste artigo, uma 
estrutura para 
gerenciamento de risco da 
cadeia de suprimentos 
(SCRM) é proposta e é 
aplicada usando os dados 
coletados de 164 
empresas francesas, no 
setor manufatureiro. 
 
A revisão da literatura, o 
arcabouço teórico e a 
pesquisa empírica 
realizada neste trabalho 
levaram à identificação do 
gerenciamento crítico de 
sucesso do SCRM. 

Pesquisas futuras 
poderiam, portanto, 
tentar entrevistar 
vários atores dentro 
de uma organização 
para entender melhor 
o SCRM. 
As futuras direções 
de pesquisa devem 
incluir: 
(1) A estrutura do 
SCRM desenvolvida 
pode ser enriquecida 
considerando-se 
outros fatores, tais 
como 
sustentabilidade e 

O resumo das principais 
descobertas é listado da 
seguinte forma: 
- A idade do gerente não é 
importante para o SCRM. 
Independentemente da 
idade do gerente, os 
mesmos métodos são 
usados. 
- O SCRM não depende 
das características do 
entrevistado, incluindo: 
sexo, idade, experiência 
na empresa e experiência 
de trabalho. 
- O tamanho dos 
relacionamentos de 
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suprimento, suprimento, 
produção, entrega, 
comercialização, 
gerenciamento da demanda, 
planejamento, etc.) podem 
ser diferentes do esperado e, 
assim, criar incertezas. 
Incertezas, sejam elas 
externas ou internas, 
impactam as organizações, 
levando a um aumento do 
risco da cadeia de 
suprimentos. 

responsabilidade 
social. 
(2) O estudo empírico 
relatado neste artigo 
está restrito a apenas 
empresas francesas e 
o mesmo estudo pode 
ser 
estendido a outros 
países. Como uma 
pesquisa futura, um 
estudo multinacional 
com uma análise 
intercultural pode ser 
fez. 
(3) Considerando a 
complexidade do 
SCRM, limitamos 
nossa análise 
estatística para que 
mais insights sobre 
Problemas de SCRM 
e métodos de 
mitigação podem ser 
desenhados. 
(4) Uma análise 
estatística abrangente 
incorporando a 
modelagem de 
equações estruturais 
pode ser útil para 
determinar 
os principais fatores e 
facilitadores do 
SCRM. 
(5) A relação entre o 
SCRM e o 
desempenho da 
cadeia de 
suprimentos deve ser 
investigada. 

parceiros é muito 
importante no SCRM, 
pois os métodos usados 
são diferentes de acordo 
com a duração do 
relacionamento. 
- Para ser eficaz, o SCRM 
precisa ser considerado 
em um nível estratégico e 
requer informações de 
longo prazo e trocas de 
informações estratégicas 
com os parceiros. 
- A prática regular e 
contínua do SCRM é a 
melhor maneira de 
melhorar o SCRM. A 
prática leva à perfeição'. 
- Ao praticar o SCRM, as 
empresas experimentam a 
diminuição da 
probabilidade e da 
gravidade dos riscos da 
cadeia de suprimentos. No 
geral, eles têm um SCRM 
mais eficaz e eficiente. O 
SCRM resulta em um 
grande impacto benéfico 
sobre os riscos da cadeia 
de suprimentos. 
- No geral, os métodos 
baseados na colaboração 
com parceiros são os mais 
eficazes ao tentar 
implementar o SCRM 
bem-sucedido. 
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6
0 

Supplier 
selection 

model with 
contingency 
planning for 

supplier 
failures 

Ruiz-
Torres, 
Alex J.; 

Mahmoodi
, Farzad; 

Zeng, 
Amy Z. 

COMPUT
ERS & 

INDUSTR
IAL 

ENGINEE
RING   

2013 23 

Os fornecedores têm 
flexibilidade de produção 
que lhes permite entregar 
uma quantidade de 
contingência no caso de 
outros fornecedores 
falharem. Os custos 
considerados incluem custos 
fixos de fornecedores e 
custos variáveis por 
unidade, enquanto a falha na 
entrega a um ponto de 
demanda resulta em uma 
perda financeira particular. 

O objetivo do artigo é 
utilizar um modelo de 
abordagem da árvore 
de decisão para 
considerar todos os 
possíveis estados da 
natureza quando um 
ou mais fornecedores 
falham, além de 
expandir o problema 
tradicional de 
transporte. Ao 
contrário de outros 
modelos de seleção 
de fornecedores, esse 
modelo considera o 
planejamento de 
contingência no 
processo de decisão, 
minimizando os 
custos totais da rede. 

O modelo 
utiliza a 
abordagem da 
árvore de 
decisão para 
considerar 
todos os 
possíveis 
estados da 
natureza 
quando um ou 
mais 
fornecedores 
falham 

várias 
empresas 
multinacio
nais 

Um exemplo numérico, 
bem como análise de 
sensibilidade, é 
apresentado para ilustrar o 
modelo e fornecer 
insights. 

Este trabalho pode ser 
estendido com base 
nas limitações acima 
mencionadas. 
Especificamente, 
investigar uma 
estrutura de rede mais 
complicada (por 
exemplo, cadeias de 
suprimento com 
pontos 
intermediários) seria 
de muito interesse. 
Além disso, atributos 
de desempenho do 
fornecedor mais 
diversificados, como 
lead time e qualidade, 
podem ser incluídos 
na métrica de 
desempenho de cada 
fornecedor, além da 
confiabilidade e 
flexibilidade 
consideradas neste 
estudo. 

Este documento enfoca a 
determinação da alocação 
ótima de suprimentos e o 
planejamento de 
contingência em redes de 
suprimentos com 
múltiplas fontes e um 
conjunto de pontos de 
demanda separados, que 
são frequentemente 
observados nas cadeias 
globais de suprimentos 
atuais. A capacidade de 
cada fornecedor, a 
quantidade de demanda 
em cada ponto de 
demanda e o custo de 
transporte por unidade de 
cada combinação de 
oferta e demanda são 
assumidos como sendo 
conhecidos. 

6
1 

A tri-level 
programmin

g model 
based on 

Conditional 
Value-at-
Risk for 

three-stage 
supply chain 
management 

Xu, 
Xinsheng; 

Meng, 
Zhiqing; 

Shen, Rui 

COMPUT
ERS & 

INDUSTR
IAL 

ENGINEE
RING  

2013 22 

Para o problema da gestão 
da cadeia de suprimentos, a 
literatura existente 
concentra-se principalmente 
na pesquisa da cadeia de 
suprimentos de estágio 
único ou da cadeia de 
fornecimento de dois 
estágios que consiste de um 
fabricante e um varejista. De 
acordo com nosso 
conhecimento, pouca 
atenção foi dada ao estudo 
de uma cadeia de 
suprimentos mais extensa 
que consiste em um 
fornecedor de material, um 
fabricante e um varejista, o 

Com base na medida 
de gerenciamento de 
risco do valor em 
risco condicional 
(CVaR), este 
documento propõe 
um modelo de 
programação em três 
níveis para o 
gerenciamento da 
cadeia de 
suprimentos de três 
estágios. 

um modelo de 
programação 
de três níveis 
para o 
gerenciamento 
de cadeia de 
suprimento de 
três estágios 

um 
fabricante 
e um 
varejista 

Nesse modelo, o 
fornecedor de material e o 
fabricante maximizam seu 
próprio lucro, enquanto o 
varejista maximiza seu 
CVaR de lucro esperado. 
Além disso, mostramos 
que o modelo de 
programação de três 
níveis proposto pode ser 
transferido para um 
modelo de programação 
de dois níveis, que pode 
ser resolvido pelos 
métodos existentes. 
Resultados numéricos 
mostram que o modelo 
proposto é eficiente para 

No trabalho futuro, 
deve-se considerar a 
cooperação e a 
competição entre os 
ramos da cadeia de 
suprimentos de três 
estágios. 

Com o desenvolvimento 
da globalização, o 
problema da gestão da 
cadeia de suprimentos 
desempenha um papel 
cada vez mais importante 
no desenvolvimento de 
algumas empresas. 
Portanto, é significativo 
estudar os métodos e 
modelos de 
gerenciamento de cadeia 
de suprimentos de três 
estágios. 
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que é um caso mais prático 
e interessante. 

melhorar o gerenciamento 
de risco da cadeia de 
suprimentos de três 
estágios. 

6
2 

Identificatio
n of factors 
affecting 

continuity of 
cooperative 
electronic 

supply chain 
relationships
: empirical 
case of the 
Taiwanese 

motor 
industry 

 Yeh, YP 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L   

2005 22 

Atualmente há um extenso 
conjunto de inter-relações 
(dependência de recursos, 
risco percebido, confiança) 
no uso da Internet para 
transações on-line com 
fornecedores. 

Este estudo tem como 
objetivo desenvolver 
uma estrutura de 
pesquisa que integra 
as três perspectivas 
de dependência de 
recursos, percepção 
de risco e marketing 
de relacionamento 
para identificar os 
fatores que afetam a 
continuidade de uma 
cadeia de 
fornecimento 
eletrônica 
cooperativa. Após a 
construção de um 
modelo de equações 
estruturais, foram 
realizados testes 
empíricos em 851 
fornecedores de 
matéria-prima e peças 
de reposição para a 
indústria 
automobilística 
taiwanesa. 

modelo de 
equação 
estrutural, teste 
empírico em 
851 matérias-
primas 

Indústria 
automobilí
stica 
taiwanesa 

Um total de 851 
questionários foram 
enviados, um para cada 
fornecedor listado de 
matérias-primas e peças 
sobressalentes na 
indústria automobilística 
de Taiwan. Esse processo 
resultou em 262 
questionários retornados. 
Os questionários 
retornados foram 
codificados e arquivados. 
Após a remoção de 
respostas incompletas, o 
número real de 
questionários válidos foi 
de 241. A taxa de retorno 
foi de 28,3%. 

Realizar uma 
pesquisa utilizando o 
mesmo conceito 
porém em segmentos 
de indústrias 
diferentes. 

Todos os coeficientes do 
caminho no modelo 
proposto foram 
estatisticamente 
significativos e foram 
hipostenizados. 
Dependência de recursos, 
confiança e compromisso 
de relacionamento estão 
positivamente 
relacionados à 
continuidade do 
relacionamento eletrônico 
cooperativo. A percepção 
de risco está 
negativamente 
relacionada à 
continuidade do 
relacionamento eletrônico 
cooperativo. 

6
3 

Supplier 
selection 
based on 

supply chain 
ecosystem, 

performance 
and risk 
criteria 

Viswanad
ham, N.; 
Samvedi, 

A. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH   

2013 12 

Um ecossistema da cadeia 
de suprimentos consiste nos 
elementos da cadeia de 
suprimentos e nas entidades 
que influenciam os fluxos 
de mercadorias, informações 
e financeiros através da 
cadeia de suprimentos. 
Essas influências vêm por 
meio de regulamentações 
governamentais, recursos 
humanos, financeiros e 

O objetivo deste 
artigo é identificar 
critérios de decisão 
baseados em 
desempenhos e 
baseados em riscos, 
que são importantes e 
críticos para a cadeia 
de suprimentos. Uma 
abordagem em duas 
etapas usando o AHP 
fuzzy e a técnica 

Uma 
abordagem em 
duas etapas 
usando AHP 
fuzzy e técnica 
fuzzy 

Cadeia de 
fornecedor
es de 
multinívei
s 

A primeira etapa é a 
seleção sem considerar os 
riscos e, na próxima 
etapa, os fornecedores são 
classificados de acordo 
com seus perfis de risco. 
Mais tarde, as duas 
fileiras são consolidadas 
em uma. Na seção 
subsequente, o método 
também é estendido para 
seleção de fornecedores 

Esse método é 
genérico por natureza 
e pode ser facilmente 
aplicado a qualquer 
situação prática. 
Além disso, o método 
pode ser facilmente 
estendido para outras 
situações de seleção 
semelhantes. A 
seleção de 
fornecedores de 

As redes globais da cadeia 
de suprimentos são 
frequentemente 
submetidas a graves 
interrupções. Manter o 
desempenho em níveis 
aceitáveis durante as 
interrupções é uma das 
principais preocupações 
dos gerentes de uma 
cadeia de suprimentos 
hoje. Alguns fazem isso 
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naturais, infraestrutura e 
gerenciamento de logística, 
etc., afetando, assim, o 
desempenho da cadeia de 
suprimentos. Da mesma 
forma, todos os elementos 
do ecossistema também 
contribuem para o risco. 

fuzzy para ordem de 
preferência por 
semelhança com a 
solução ideal foi 
proposta para a 
tomada de decisão 
multicritério e 
ilustrada usando um 
exemplo numérico. 

de várias camadas. Um 
método para o projeto de 
uma cadeia de 
suprimentos resiliente é 
apresentado neste estudo.' 

vários níveis está 
sendo buscada nos 
últimos tempos e 
nosso método pode 
ser estendido para 
este caso. No caso de 
cadeias de 
suprimento mais 
longas com um 
número de opções 
para fornecedores em 
cada estágio, as 
alternativas se 
multiplicam, exigindo 
metaheurísticas. 
Além disso, qualquer 
estudo comparando a 
metodologia proposta 
com outras 
metodologias 
existentes seria um 
estudo muito 
promissor por si só. 

de maneira ad hoc ou 
reativa, respondendo aos 
riscos à medida que 
aparecem, enquanto 
outros são proativos, 
planejando com 
antecedência. Assim, a 
seleção de fornecedores, 
dando a devida 
importância aos fatores de 
risco, tornou-se a 
necessidade da hora. Isso 
torna o estudo único onde 
os critérios de 
desempenho e risco são 
considerados juntos e com 
igual importância. Além 
disso, o uso da abordagem 
ecossistêmica na 
definição dos critérios 
torna este trabalho mais 
útil na prática. 

6
4 

Managing 
Storable 

Commodity 
Risks: The 

Role of 
Inventory 

and 
Financial 

Hedge 

Kouvelis, 
Panos; Li, 

Rong; 
Ding, 
Qing 

M&SOM-
MANUFA
CTURIN

G & 
SERVICE 
OPERATI

ONS 
MANAGE

MENT   

2013 19 

Estuda-se como gerenciar 
riscos de commodities 
(preço e volume de 
consumo) por meio de 
inventário físico e hedge 
financeiro em um problema 
multiperíodo (com uma 
função de utilidade Inter 
periódica) para uma 
empresa avessa ao risco 
adquirindo uma mercadoria 
armazenável de um mercado 
à vista a um preço aleatório. 

O objetivo deste 
artigo é de examinar 
casos diferentes de 
cobertura financeira, 
por exemplo, 
coberturas de 
contrato único e 
multicontrato. Para 
cada caso, é 
maximizado 
dinamicamente a 
utilidade de média 
variância do fluxo de 
caixa da empresa e 
caracteriza-se uma 
ótima política 
integrada de estoque 
e hedge,  fácil de ser 
computada e 
implementada. 

Revisão da 
literatura e 
modelagem 
matemática. 

Organizaç
ão e cadeia 
de 
supriment
os 

Descobre-se que, 
enquanto os futuros são 
usados em cada período, 
sozinhos ou não, a política 
ótima de estoques é 
míope. A política de 
hedge ótima, no entanto, 
nunca é míope, mas 
depende de todas as 
futuras decisões ótimas. 
Isso é contrário aos 
achados da literatura que 
usam funções de utilidade 
intraperidais, que 
consideram a hedging 
miópica ótima. 

Aplicar o conceito em 
diferentes segmentos 
da indústria. 

O trabalho mostra 
claramente o papel 
desempenhado pelas 
coberturas operacionais e 
financeiras. Compras no 
mercado à vista é o 
efetivo hedge operacional, 
usado para lidar com o 
risco de demanda; é 
semelhante, mas mais 
eficaz do que, a cobertura 
financeira se apenas um 
tipo de cobertura for 
permitido para uso. 
Quando utilizados em 
conjunto, eles 
desempenham papéis 
distintos, onde o hedge 
operacional se concentra 
em melhorar o lucro 
médio, enquanto o hedge 
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financeiro controla a 
variação do lucro. Mais 
importante, eles ajudam 
uns aos outros: melhores 
proteções financeiras 
tornam o hedge 
operacional mais eficaz 

6
6 

Market 
flexible 

customizing 
system 

(MFCS) of 
Japanese 
vehicle 

manufacture
rs: An 

analysis of 
Toyota, 

Nissan and 
Mitsubishi 

Tomino, 
Takahiro; 

Park, 
Youngwo
n; Hong, 

Paul; et al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS  

2009 18 

Muitos estudos sobre 
práticas de fabricação 
japonesas raramente 
compararam como 
diferentes fabricantes de 
veículos japoneses 
implementam o sistema de 
customização flexível de 
mercado (MFCS). 

O objetivo deste 
estudo é comparar as 
práticas colaborativas 
da Toyota, Nissan e 
Mitsubishi em termos 
de como elas 
integram informações 
de demanda de 
mercado em mudança 
em seus planos de 
produção. De 2001 a 
2008, uma equipe de 
pesquisa realizou 
entrevistas em 
profundidade com 
onze executivos da 
Toyota, Nissan e 
Mitsubishi e cinco 
executivos de suas 
empresas. 
fornecedores. Essa 
abordagem 
longitudinal foi 
examinar os 
conjuntos em 
evolução de filosofias 
de gestão e práticas 
de fabricação. 

entrevistas em 
profundidade 
de onze 
executivos da 
Toyota, Nissan 
e Mitsubishi e 
cinco 
executivos de 
seus 
fornecedores 

Empresas 
japonesas 
de 
fabricação: 
Toyota, 
Nissan and 
Mitsubishi  

Os resultados deste estudo 
sugerem alguns achados 
interessantes. Primeiro, 
como uma melhoria dos 
sistemas flexíveis de 
manufatura (FMS) na 
década de 1980, os 
fabricantes de veículos 
japoneses adotaram o 
MFCS que integra 
planejamento de produção 
orientado pelo mercado a 
longo prazo com 
demandas de pedidos 
especificadas pelo cliente 
de curto prazo. Em 
segundo lugar, a Toyota, a 
Nissan e a Mitsubishi 
combinam o make-to-plan 
(MTP) com o make-to-
order (MTO) e 
implementam práticas de 
incentivo para seus 
fornecedores e gerenciam 
os riscos de estoque. Em 
terceiro lugar, a Toyota 
implementa alguns dias 
práticas de produção de 
resposta ao mercado mais 
curtas do que a Nissan e a 
Mitsubishi. Essa diferença 
em "alguns dias" 
caracteriza os recursos 
organizacionais da Toyota 
na forma de um sistema 
de personalização 
altamente flexível. Este 

Estudos futuros 
podem explorar 
diversas práticas 
dentro dos fabricantes 
japoneses que são 
caracterizadas como 
personalização 
baseada em tempo 
real e intensiva em 
informações em um 
nível cada vez maior 
de sofisticação e 
eficácia. 

Este documento forneceu 
métodos detalhados de 
produção, planejamento 
gerencial e práticas de 
implementação. Esse 
estudo pode oferecer uma 
visão útil para os 
executivos de como 
gerenciar de maneira 
realista as demandas do 
mercado de nível macro e 
as especificações de 
pedidos de clientes de 
nível micro. 



 
165 

 

 
 

N 
º 

Nome do 
Artigo Autores Periódico 

Ano 
Publi
cação 

N 
Cit
açõ
es 

Problema de Pesquisa 
Objetivo da 
Pesquisa 

Método 
Utilizado 

Tipo de 
Empresa / 
Processo 

Resultados Obtidos 
Recomendações de 

Pesquisa Futura Conclusões 

estudo sugere que três 
fabricantes japoneses de 
veículos (Toyota, Nissan 
e Mitsubishi) continuam 
implementando o MFCS 
como forma de garantir 
suas vantagens 
competitivas em todo o 
mundo. 

6
7 

The 
resilience of 

energy 
supply 

chains: a 
multiple case 

study 
approach on 
oil and gas 

supply 
chains to 
Europe 

Urciuoli, 
Luca; 

Mohanty, 
Sangeeta; 

Hintsa, 
Juha; et al. 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L    

2014 17 
Ameaças na cadeia de 
fornecimento da comodity 
de energia. 

O objetivo deste 
documento é 
melhorar o 
entendimento sobre 
como as cadeias de 
fornecimento de 
energia funcionam 
para construir 
resiliência contra 
ameaças de segurança 
exógenas e, 
posteriormente, quais 
mecanismos de apoio 
devem ser 
introduzidos ou 
aprimorados pela 
União Europeia. 

Cinco estudos 
de caso e 
coleta de dados 
de múltiplas 
fontes 

empresas 
de energia 

Os resultados mostram 
que, atualmente, as 
cadeias de fornecimento 
de petróleo e gás possuem 
uma boa combinação de 
estratégias de interrupção, 
incluindo diversificação 
de portfólio, contratos 
flexíveis, planejamento de 
capacidade de transporte e 
estoques de segurança. As 
ameaças de segurança 
mais relevantes que as 
empresas temem incluem 
o sequestro de navios 
(pirataria no mar), mas 
também o terrorismo e as 
guerras. Finalmente, o 
estudo destaca que a 
União Europeia construiu 
um portfólio abrangente 
de estratégias para lidar 
com a escassez de 
recursos de petróleo e gás. 
No entanto, essas 
abordagens não são 
frequentemente 
sincronizadas com as 
estratégias da cadeia de 
suprimentos. 

A recomendação para 
futuras pesquisas é 
construir sobre este 
estudo para realizar 
estudos quantitativos. 
Por exemplo, 
pesquisas poderiam 
ser usadas para 
coletar dados de uma 
amostra mais ampla 
de empresas e 
também para 
demonstrar e validar 
relações causais entre 
os construtos 
identificados. 

O documento fornece 
orientação para gerentes 
de cadeia de suprimentos 
que lidam com 
fornecedores críticos 
localizados em ambientes 
de conflito. O documento 
recomenda que os 
gerentes da cadeia de 
suprimentos ajustem suas 
estratégias em 
coordenação com as ações 
governamentais em 
política externa, redução 
de dependência e 
gerenciamento de crises. 
Isto pode ser conseguido 
através de uma 
comunicação mais 
próxima com os governos 
e, potencialmente, através 
da criação de uma aliança 
setorial pan-europeia. 
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6
8 

Supplier risk 
management

: An 
economic 

model of P-
chart 

considered 
due-date and 
quality risks 

Sun, Jing; 
Matsui, 

Masayuki; 
Yin, Yong 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS   

2012 17 

Para mitigar os riscos de 
qualidade, os membros da 
cadeia de suprimentos são 
coordenados pelo 
compartilhamento de suas 
informações. Um bom 
exemplo dessa cadeia de 
suprimentos é o keiretsu das 
indústrias automobilísticas 
japonesas. Ser capaz de 
responder rapidamente ao 
feedback do montador (por 
exemplo, problemas de 
qualidade) tornou-se um 
ponto-chave da vantagem 
competitiva de um 
fornecedor. Essa capacidade 
também é útil para remover 
gargalos entre uma cadeia 
de suprimentos. No 
estabelecimento de uma data 
de vencimento para tratar 
uma causa atribuível, 
porque o risco ocioso e o 
risco de atraso têm uma 
relação de compromisso, 
descubra que a data de 
vencimento ideal se torna 
um problema de grande 
interesse para o fornecedor. 

O objetivo é 
desenvolver um 
modelo de solução de 
gráfico P para ajudar 
os fornecedores a 
descobrir a data de 
vencimento ideal que 
minimiza o custo 
total , assim como 
também esclarecer  as 
relações entre vários 
riscos, analisando o 
modelo proposto. 

Revisão da 
literatura e 
modelagem 
matemática. 

Industria 
japonesa. 

descobre-se que um 
período de tempo mais 
longo deve ser definido 
quando o intervalo de 
amostragem for maior ou 
se for exigida uma alta 
qualidade. 

Seria interessante na 
pesquisa futura 
investigar outras 
características 
importantes do 
gráfico-p, por 
exemplo, o tamanho 
da amostra e o 
tamanho do 
deslocamento da 
qualidade. Além 
disso, diferentes 
modelos precisam ser 
desenvolvidos a partir 
dos outros aspectos 
do SCRM. 

Usando resultados 
numéricos, o estudo 
identificou as políticas de 
definição de parâmetros-
chave para o prazo e a 
qualidade da seguinte 
forma: 
 
(i) Um prazo mais longo 
deve ser definido quando 
o intervalo de amostragem 
for maior. 
(ii) Um prazo mais longo 
deve ser definido quando 
uma alta qualidade é 
exigida. 

6
9 

Natural 
hedging as a 

risk 
prophylaxis 
and supplier 

financing 
instrument in 
automotive 

supply 
chains 

Hofmann, 
Erik 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L  

2011 16 

Os riscos da cadeia de 
suprimentos representam 
um perigo significativo para 
os fornecedores de pequenas 
e médias empresas (PME) 
em diferentes áreas de 
moeda em compras e 
vendas. 

O objetivo deste 
artigo é duplo: 
descrever o conceito 
de hedge natural em 
cadeias de 
suprimento e destacar 
os potenciais de 
hedge natural como 
profilaxia de risco e 
abordagem de 
financiamento a 
fornecedores. 

revisão de 
literatura e um 
desenho de 
pesquisa 
conceitual 

OEM e 
seus 
fornecedor
es SME na 
indústria 
automotiv
a 

O artigo utiliza uma breve 
revisão bibliográfica e um 
projeto de pesquisa 
conceitual, levando em 
consideração o 
componente financeiro e 
físico do hedge natural 
(neste caso entre um 
OEM e seus fornecedores 
de SME na indústria 
automotiva). 
A cobertura natural de 
flutuações nos preços de 
moedas e commodities 

As seguintes 
limitações de 
pesquisa devem ser 
abordadas em futuras 
atividades de 
pesquisa: 
 
- O foco principal é 
definido em uma 
indústria 
(automotiva), seria, 
portanto, interessante 
analisar outras 
indústrias, como a 

Os resultados deste artigo, 
que consistem em uma 
breve revisão de 
literatura, um modelo 
conceitual e uma 
concreção exemplar, 
mostram que a capacidade 
de agrupar riscos 
diferentes de múltiplos 
atores da cadeia de 
fornecimento em 
interação é uma força 
concreta do hedge natural 
nas cadeias de 
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pode contribuir para a 
redução da 
vulnerabilidade da cadeia 
de suprimentos dos 
fornecedores de PMEs, 
beneficiando também um 
OEM. 

indústria de bens de 
capital. 
 
- Como o artigo é de 
natureza conceitual, 
há necessidade de 
mais pesquisas 
primárias (análise 
empírica e entrevistas 
com especialistas). 
 
- Para cada empresa 
ou cadeia de 
suprimentos 
específica, os 
componentes de 
hedge financeiro e 
físico precisam ser 
analisados 
separadamente (por 
exemplo, é crucial 
incluir cálculos 
exatos de hedge de 
acordo com a prática 
corrente. 
 
- Um foco adicional 
deve ser definido na 
implementação, no 
contexto da gestão de 
mudanças e 
reestruturação de 
processos. 

suprimento. O conceito 
faz jus aos ideais de uma 
abordagem de 
gerenciamento de riscos 
integrada e proativa no 
nível da rede. 
 
O documento deu 
algumas dicas sobre como 
a cobertura natural pode 
reduzir a vulnerabilidade 
na cadeia de suprimentos. 
Pequenos e médios 
fornecedores que carecem 
de recursos - tanto em 
gestão quanto em 
perspectiva financeira - 
devem obter apoio ativo 
da OEM como uma 
empresa focal para 
proteger seus próprios 
riscos. 

7
0 

Offshore 
outsourcing: 
a managerial 
framework 

Tate, 
Wendy L.; 

Ellram, 
Lisa M. 

JOURNA
L OF 

BUSINES
S & 

INDUSTR
IAL 

MARKET
ING  

2009 16 

Tem havido pouca pesquisa 
acadêmica sobre offshoring 
de processos de negócios e 
poucos insights teóricos 
para orientar os gerentes na 
compra de serviços de 
fornecedores localizados em 
diferentes geografias com 
diferentes culturas e 
estruturas operacionais. Este 
artigo analisa esse fenômeno 

Este artigo tem como 
objetivo apresentar 
uma estrutura 
gerencial que facilite 
a seleção bem-
sucedida de 
fornecedores e o 
gerenciamento 
contínuo para a 
compra de serviços 
de fornecedores 

teoria dos 
custos de 
transação e 
desenvolvida 
usando dados 
de estudos de 
caso 

seis 
empresas 
da Fortune 
500 que 
têm um 
mínimo de 
três anos 
de 
experiênci
a 
adquirem 

Visualizar a seleção e o 
gerenciamento de 
fornecedores para a 
compra de serviços 
terceirizados offshore 
como de natureza 
estratégica ajuda as 
organizações a garantir 
qualidade e baixo custo na 
prestação de serviços e 
também reduz a 

Aplicar o conceito de 
custos de transação 
em outros segmentos. 

Nesta pesquisa, 
descobrimos que há um 
risco significativo de 
baixo desempenho 
associado a não treinar e 
esculturar adequadamente 
o fornecedor. 
No entanto, no processo 
de reduzir esse risco de 
desempenho por meio de 
treinamento, as empresas 
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a partir de uma perspectiva 
baseada nos EUA e fornece 
diretrizes para os gestores. 

offshore. 
  
Esta pesquisa baseia-
se na teoria do custo 
de transação e é 
desenvolvida usando 
dados de estudos de 
caso de seis empresas 
da lista Fortune 500 
que têm um mínimo 
de três anos de 
experiência 
adquirindo serviços 
de fornecedores 
localizados na Índia. 

serviços 
de 
fornecedor
es 
localizado
s na Índia. 

complexidade e os riscos 
associados à organização. 

aumentam o risco de 
dependência do 
fornecedor. No entanto, 
nossa pesquisa indica que 
tais investimentos 
aumentam a lealdade dos 
funcionários à empresa 
compradora, aumentando 
ainda mais o desempenho. 
Para equilibrar o risco 
potencial, os fornecedores 
precisam ser tratados 
como ativos importantes, 
e não como gargalos. 

7
1 

The impact 
of supply 
network 

characteristi
cs on 

reliability 

 Adenso-
Diaz, 

Belarmino
; Mena, 
Carlos; 
Garcia-

Carbajal, 
Santiago; 

et al. 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT-

AN 
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L  

2012 15 

 À medida que a 
globalização torna as redes 
de suprimentos mais 
complexas, o risco de 
interrupções de materiais 
aumenta. Muitos fatores têm 
sido considerados como 
afetando a confiabilidade 
das redes de suprimentos. 
No entanto, nenhuma 
pesquisa empírica foi 
realizada para avaliar e 
avaliar o impacto de cada 
um desses fatores na 
confiabilidade das redes de 
abastecimento. Este artigo 
visa abordar esta questão. 

O Objetivo é realizar 
um planejamento 
experimental fatorial 
completo 
considerando todos 
os fatores descritos na 
literatura, e então 
analisar (usando 
análise de variância e 
modelos de regressão 
linear), milhares de 
estruturas teóricas e 
extremas de redes de 
suprimento, 
permitindo assim a 
análise de a 
influência de cada 
fator na resiliência 
geral da rede. 

análise de 
variância e 
modelos de 
regressão 
linear 

projeto de 
rede de 
fornecime
nto 

Os resultados mostram 
que a densidade de rede, a 
criticidade e a 
complexidade dos nós são 
fatores significativos na 
redução da confiabilidade 
das redes de suprimentos. 
Em particular, verificou-
se que a complexidade do 
nó (isto é, o número total 
de nós na rede) teve o 
efeito negativo mais forte 
na confiabilidade da rede, 
enquanto o fator positivo 
mais forte foi a criticidade 
das fontes (ou seja, o 
nível de redundância dos 
fornecedores). 

Pesquisas futuras 
nessa área também 
podem incluir uma 
investigação sobre os 
fatores que mitigam 
as interrupções da 
cadeia de 
suprimentos, como 
ações destinadas a 
identificar riscos para 
reduzir a gravidade 
desse risco e incluir 
componentes para 
absorver um nível 
mais alto de risco no 
sistema. 

O estudo conclui que o 
projeto de redes de 
suprimento é central para 
sua confiabilidade, e que a 
simplicidade e a 
redundância parecem ser 
os dois fatores mais 
críticos ao projetar redes 
de suprimento confiáveis. 
Para melhorar a 
confiabilidade das redes 
de suprimento, são 
necessárias simplicidade e 
interconectividade. 
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7
2 

A single-
period 

analysis of a 
two-echelon 

inventory 
system with 
dependent 

supply 
uncertainty 

Masih-
Tehrani, 
Behdad; 

Xu, Susan 
H.; 

Kumara, 
Soundar; 

et al. 

TRANSP
ORTATIO

N 
RESEAR
CH PART 

B-
METHOD
OLOGIC

AL  

2011 15 

Interrupções e suprimentos 
aleatórios têm sido fontes 
importantes de incerteza que 
devem ser consideradas no 
projeto e controle das 
cadeias de suprimentos.  

O Objetivo deste 
artigo é desenvolver 
as propriedades 
estruturais / analíticas 
das principais 
medidas de 
desempenho e 
políticas ótimas de 
estoque para os 
sistemas de 
inventário de 
múltiplas fontes e 
montagem. 

Revisão da 
literatura e 
modelagem 
matemática 

Organizaç
ão e cadeia 
de 
supriment
os 

Os resultados sugerem 
que, se o varejista ignora 
o efeito de rupturas 
dependentes, então, na 
estrutura de múltiplas 
fontes, ele subestima o 
custo, superestima a taxa 
de preenchimento e 
ordena mais unidades do 
que o ótimo; no entanto, 
na estrutura de montagem, 
o oposto aconteceria.  

Aplicar a modelagem 
matemática em 
diferentes cadeias de 
suprimentos. 

O estudo considera um 
sistema de fabricantes de 
notícias, um varejista de 
notícias, sujeito à 
incerteza de oferta 
dependente, com a 
estrutura de múltiplas 
fontes ou de montagem. 
Isso mostra que a 
dependência estocástica 
em interrupções tem 
efeitos opostos no 
desempenho do sistema 
nas duas estruturas: 
enquanto um nível mais 
alto de dependência 
amplifica o risco de 
interrupção na cadeia de 
fornecimento de múltiplas 
fontes, alivia esse risco na 
cadeia de suprimento de 
montagem. Além disso, à 
medida que as 
interrupções se tornam 
mais dependentes, o 
varejista deve 
encomendar menos na 
cadeia de fornecimento de 
várias origens (para o 
sistema de fonte dupla 
simétrica), mas solicitar 
mais na cadeia de 
suprimento de montagem. 
Também realizamos um 
estudo numérico 
abrangente e extraímos 
implicações gerenciais e 
operacionais sobre como 
as interrupções 
dependentes afetam as 
decisões estratégicas e 
operacionais do varejista. 
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7
3 

 
Inoperability 
Input-Output 

Modeling 
(IIM) of 

Disruptions 
to Supply 

Chain 
Networks 

Wei, 
Hairui; 
Dong, 
Ming; 
Sun, 

Shuyu 

SYSTEM
S 

ENGINEE
RING    

2010 15  

Neste documento, o 
Inoperability Input-
Output Model (IIM) é 
implantado para 
avaliar os impactos 
de eventos 
disruptivos nas redes 
da cadeia de 
suprimentos em um 
ambiente inseguro. 

Impetrabilidad
e Modelo 
Input-Output 
(IIM) e OWA 
(Ordenação 
Ponderada 
Ponderada) 

rede de 
cadeia de 
supriment
os 

O IIM para redes de 
cadeia de suprimentos foi 
proposto, baseado no IIM 
original usado em 
macroeconomia. Um novo 
método chamado OWA 
(Ordered Weighted 
Averaging) Operator foi 
formulado para avaliar a 
matriz de 
interdependência, um 
componente chave do 
MII. 

Realizar a simulação 
utilizando o Monte 
Carlo (MC). 

Em conclusão, o IIM é 
uma ferramenta útil para 
identificar nós vulneráveis 
em uma cadeia de 
suprimentos. Em uma 
pesquisa em andamento, 
uma tentativa é integrar o 
IIM a outras ferramentas, 
a fim de obter um método 
mais poderoso e útil para 
controlar o risco de uma 
maneira ideal. 

7
4 

A multiple 
objective 

optimization 
based QFD 

approach for 
efficient 
resilient 

strategies to 
mitigate 

supply chain 
vulnerabiliti
es: The case 
of garment 
industry of 
Bangladesh 

Chowdhur
y, Md. 
Maruf 

Hossan; 
Quaddus, 

Mohamme
d A. 

OMEGA-
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
MANAGE

MENT 
SCIENCE  

2015 14 

A resiliência da cadeia de 
suprimentos (SCR) tem sido 
discutida na literatura e o 
índice de resiliência foi 
desenvolvido, mas o 
desenvolvimento e a seleção 
de um portfólio de recursos 
de resiliência da cadeia de 
fornecimento para mitigar as 
vulnerabilidades não foram 
estudados. 

 Nesta pesquisa 
desenvolve-se um 
modelo de otimização 
multi-objetivo 0-1 
baseado na 
metodologia QFD. O 
método multi-
objetivo é interativo e 
interage com os 
tomadores de decisão 
para escolher o 
portfólio eficiente 
mais satisfatório de 
estratégias de 
resiliência da cadeia 
de suprimentos. 
Aplica-se a 
metodologia a três 
grandes empresas de 
roupas prontas 
(RMG) de 
Bangladesh. 

Modelo de 
otimização 
multiobjetivo 
baseado na 
metodologia 
QFD 

o três 
grandes 
empresas 
de 
Banglades
h 

Os resultados mostram 
que a falta de materiais 
(alta dependência de 
materiais importados), 
interrupções na oferta de 
serviços públicos, 
aumento da concorrência 
(e, consequentemente, 
pressão competitiva), 
impacto da recessão 
econômica e perda de 
reputação são as 
principais 
vulnerabilidades da 
indústria do RMG de 
Bangladesh. As 
estratégias de resiliência 
mais preferidas para 
mitigar as 
vulnerabilidades são: 
capacidade de backup, 
criação de relacionamento 
com compradores e 
fornecedores, controle de 
qualidade, 
desenvolvimento de 
habilidades e eficiência, 
adoção de TIC, previsão 
de demanda, capacidade 
de resposta aos clientes e 

Pesquisas futuras 
podem ser 
direcionadas das 
seguintes maneiras. 
Em primeiro lugar, 
em vez de otimização 
multiobjetivo, 
métodos de multa 
tributo pode ser 
usados com base nos 
valores de eficiência 
de resiliência (RE) 
para encontrar o 
portfólio de 
estratégias de 
resiliência. Em 
segundo lugar, para 
atender incertezas na 
metodologia 
estocástica de dados 
de entrada pode ser 
usado em vez de 
métodos difusos e, 
assim, desenvolver 
estratégias de 
resiliência eficientes 
estocásticas. 

Nesta pesquisa, aborda o 
problema de mitigar as 
vulnerabilidades da 
indústria de roupas 
prontas de Bangladesh. A 
metodologia básica é o 
QFD, que é usado para 
encontrar as 
vulnerabilidades e suas 
estratégias de resiliência. 
Desenvolve então uma 
metodologia multiobjetiva 
interativa para encontrar o 
portfólio eficiente de 
estratégias de resiliência 
satisfatórias (conforme os 
tomadores de decisão) 
para mitigar as 
vulnerabilidades. Ele 
argumenta que essa 
abordagem é nova e tem 
várias vantagens sobre as 
abordagens existentes. 
Primeiro, o método 
garante um portfólio 
eficiente de estratégias e, 
segundo, interage com 
os tomadores de decisão 
e, assim, encontra as 
soluções eficientes 
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melhoria do sistema de 
segurança. 

satisfatórias de uma forma 
interativa 

7
5 

The Role of 
Corporate 

Sustainabilit
y in a Low-

Cost 
Business 

Model - A 
Case Study 

in the 
Scandinavia
n Fashion 
Industry 

Lueg, 
Rainer; 

Pedersen, 
Maria 

Medelby; 
Clemmens
en, Soren 
Norregaar

d 

BUSINES
S 

STRATE
GY AND 

THE 
ENVIRO
NMENT  

2015 14 

A sustentabilidade 
corporativa contribui para a 
mitigação de riscos na 
cadeia de suprimentos? 

Este estudo de caso 
multinível tem como 
objetivo  ilustrar 
como a 
sustentabilidade 
corporativa contribui 
para o modelo de 
negócios de baixo 
custo de uma empresa 
de moda escandinava. 

estudo de caso 
multinível 

uma 
empresa  
escandinav
a 

a sustentabilidade 
corporativa minimiza o 
risco de queda do modelo 
de negócios. Ele faz isso 
(1) criando contratos 
implícitos que vão além 
do valor do acionista 
tradicional, (2) 
transferindo riscos para 
fornecedores e (3) 
melhorando a liderança 
motivando 
administradores e 
funcionários, e 
direcionando sua atenção 
para questões críticas. 
Para as empresas, 
oferecemos a percepção 
de que a sustentabilidade 
corporativa é um 
complemento necessário 
ao valor para o acionista, 
mesmo que a relação não 
seja óbvia à primeira 
vista. 

Pesquisas futuras 
podem expandir 
nossas principais 
implicações. Por 
exemplo, seria 
interessante entender 
como os atores usam 
a sustentabilidade 
corporativa como 
uma ferramenta de 
gerenciamento de 
risco durante uma 
crise real. Também 
vemos um potencial 
adicional para 
explicar se a 
sustentabilidade 
corporativa 
instrumental pode 
motivar os 
funcionários, bem 
como a 
sustentabilidade 
corporativa relacional 
ou moral. Por fim, 
vemos o potencial de 
expandir a noção de 
um "modelo de 
negócios" para além 
de atividades que 
criam valor para 
atividades que evitam 
perdas (custos de 
oportunidade). 

O estudo de caso mostra, 
assim, que a 
sustentabilidade 
corporativa não só é 
aplicável por razões 
altruístas, mas também 
constitui um imperativo 
na garantia de "interesse 
próprio dos acionistas 
esclarecidos" que leva as 
partes interessadas em 
consideração. 

7
6 

Examining 
the role of 

stakeholder 
pressure and 
knowledge 

management 
on supply 

Cantor, 
David E.; 

Blackhurst
, Jennifer; 

Pan, 
Mengyang

; et al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
LOGISTI

CS 

2014 14 

Como a teoria dos 
stakeholders e a gestão do 
conhecimento contribuem 
para as atividades de 
mitigação de riscos? 

 O objetivo deste 
artigo é contribuir 
para a literatura de 
gerenciamento de 
riscos da cadeia de 
suprimentos, 
examinando como as 

Survey e 
técnicas de 
modelagem de 
equações 
estruturais. 

cadeia de 
supriment
os 

Os resultados demonstram 
que as partes interessadas 
exercem pressão sobre a 
empresa para mitigar o 
risco e que a gestão do 
conhecimento (GC) e as 
atividades de 

Pesquisas futuras 
devem examinar 
como as práticas de 
tecnologia da 
informação e os 
sistemas de GC 
podem ser usados em 

O estudo mostra o 
impacto dos fatores KM 
nas atividades de 
mitigação de risco. Tem 
havido pouca explicação 
teórica sobre como e por 
que as empresas estão 
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chain risk 
and demand 
responsivene

ss 

MANAGE
MENT   

partes interessadas 
pressionam a empresa 
a se engajar em 
atividades de 
gerenciamento de 
risco. 

planejamento conjunto 
com os fornecedores 
servem como funções 
mediadoras no modelo. O 
modelo orientado a 
processos revela que esses 
fatores influenciam a 
capacidade da empresa de 
responder à demanda do 
cliente. 

conjunto para mitigar 
os riscos na cadeia de 
suprimentos. De fato, 
o papel da tecnologia 
da informação pode 
servir como um 
recurso importante na 
rápida aquisição, 
interpretação e 
disseminação do 
conhecimento em 
toda a cadeia de 
suprimentos para 
mitigar riscos. 

engajadas na atividade de 
mitigação de risco. O 
artigo tenta explicar, tanto 
do ponto de vista teórico 
quanto empírico, como e 
por que as empresas estão 
engajadas em atividades 
de mitigação de riscos e o 
impacto na capacidade de 
resposta da demanda. 

7
7 

A decision 
support 

system for 
procurement 

risk 
management 

in the 
presence of 
spot market 

Hong, 
Zhen; Lee, 
C. K. M. 

DECISIO
N 

SUPPORT 
SYSTEM

S    

2013 14 

Existem limitações dos 
métodos existentes para 
modelagem de múltiplos 
riscos correlatos para apoiar 
os tomadores de decisão na 
alocação de pedidos entre 
múltiplos fornecedores na 
presença de mercado spot. 

Este artigo tem como 
objetivo apresentar 
um sistema de apoio 
à decisão para 
modelar riscos para 
processos de 
aquisição e para 
projetar um plano de 
compras robusto, 
incluindo seleção de 
fornecedores e 
alocação de pedidos. 

Algoritmo de 
simulação de 
Monte Carlo 

Uma 
indústria 
eletrônica 
e sua 
cadeia de 
fornecedor
es. 

O modelo de programação 
de metas ajuda a alocar 
pedidos entre o pool de 
fornecedores e o modelo 
de alocação por ponto de 
contrato pode atribuir 
ordens entre o mercado à 
vista e o pool de 
fornecedores, 
respectivamente. A 
importância deste trabalho 
é propor uma nova 
estrutura de suporte à 
decisão que ajude o 
comprador a tomar 
decisões de aquisição 
ótimas e robustas, 
incluindo seleção de 
fornecedores e alocação 
de pedidos entre múltiplas 
fontes de fornecedores, na 
existência de incertezas 
correlacionadas de 
demanda, preço e preço 
spot. Um estudo de caso é 
usado para ilustrar o 
desempenho da estrutura 
proposta e os métodos 
propostos mostram o 
resultado promissor. 

O trabalho futuro é 
considerar o 
inventário na 
configuração de 
vários períodos. 
Neste estudo, ele se 
concentra em alguns 
componentes 
sensíveis ao tempo, 
como chips de 
memória. Com o 
rápido 
desenvolvimento da 
tecnologia, é muito 
arriscado manter o 
excesso de estoque no 
depósito. Em vez 
disso, as empresas 
são recomendadas 
para atender a 
demanda extra do 
mercado spot e 
vender itens 
excedentes no 
mercado spot 
também. Portanto, 
usando a plataforma 
do DRAMeXchange, 
os compradores estão 
ativos na compra e 

O DSS baseado no 
framework PRM é 
projetado e desenvolvido. 
O comprador pode 
identificar seus riscos 
específicos em sua 
aquisição e criar seu 
próprio modelo de lucro. 
A avaliação do risco de 
suprimento é suportada 
pela simulação de Monte 
Carlo com os dois 
indicadores de 
comparação: lucro 
esperado e SaR. Esses 
dois índices unificados de 
risco resolvem a 
complexidade da 
avaliação de riscos 
multidimensionais 
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venda de chips de 
memória. As 
empresas podem 
optar por vender 
todas as suas reservas 
adicionais no 
mercado à vista. 

7
8 

Bottleneck 
identificatio
n in supply 

chain 
networks 

Mizgier, 
Kamil J.; 
Juettner, 
Matthias 

P.; 
Wagner, 
Stephan 

M. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH   

2013 14 

No gerenciamento de riscos 
da cadeia de suprimentos, é 
essencial identificar as 
empresas que induzem altas 
perdas devido a interrupções 
na cadeia de suprimentos 
em uma empresa focal ou na 
rede da cadeia de 
suprimentos como um todo 
(gargalos). 

Neste artigo, 
descrevemos redes de 
cadeia de 
suprimentos como 
sistemas complexos 
de empresas e seus 
fornecedores. 
Revisamos algumas 
medidas de rede 
estabelecidas e 
comparamos suas 
previsões com uma 
nova metodologia 
para detectar 
gargalos. 

modelagem de 
processos de 
ponto 
estocástico 

Rede de 
fornecedor
es 

As interrupções de 
produção no nível da 
empresa são modeladas 
com processos de ponto 
estocástico, e um 
mecanismo para a 
propagação de perdas 
através da rede é definido. 
As contribuições de 
perdas emergentes das 
firmas individuais para as 
perdas totais da firma 
focal fornecem, então, 
uma medida alternativa 
ajustada ao risco. Nossa 
metodologia e descobertas 
permitem tomar decisões 
mais informadas e 
transparentes sobre o 
design ideal da rede de 
cadeia de suprimentos. 

Tanto a investigação 
das medidas de teoria 
de redes quanto o 
método de 
contribuição de 
perdas são caminhos 
de pesquisa que 
podem ser mais 
explorados no futuro. 
Seria interessante, na 
perspectiva da rede, 
observar como o 
modelo se comporta 
quando a rede sob 
investigação aumenta 
em tamanho e 
complexidade. 

O estudo propõe um 
método alternativo de 
identificação de gargalos 
que considera as 
características do NSQ 
moderno. Além disso, 
mostramos que a 
reconfiguração da rede da 
cadeia de suprimentos 
pode oferecer benefícios 
substanciais em relação à 
redução da exposição ao 
risco da empresa em 
termos absolutos. Usando 
nosso esquema de 
identificação de gargalos, 
os gerentes de risco da 
cadeia de suprimentos 
podem descobrir 
facilmente quais 
fornecedores estão 
fortemente 
interconectados (críticos) 
e representam a maior 
ameaça para a empresa 
focal. 

7
9 

Modeling 
supplier 

risks using 
Bayesian 
networks 

Lockamy, 
Archie, 

III; 
McCorma
ck, Kevin 

INDUSTR
IAL 

MANAGE
MENT & 

DATA 
SYSTEM

S  

2012 14 

Para neutralizar os efeitos 
da concorrência global, 
muitas organizações 
ampliaram suas empresas 
formando redes de cadeia de 
suprimentos. No entanto, à 
medida que as organizações 
aumentam sua dependência 
dessas redes, elas se tornam 
mais vulneráveis aos perfis 

O objetivo deste 
artigo é apresentar 
uma metodologia 
para modelagem e 
avaliação de perfis de 
risco em cadeias de 
suprimentos através 
de redes bayesianas. 
 
Dados empíricos de 

Redes 
Bayesianas. 

15 
fornecedor
es de 
fundição 
para uma 
grande 
empresa 
automotiv
a dos EUA 

As redes bayesianas 
podem ser usadas para 
desenvolver perfis de 
risco de fornecedor para 
determinar a exposição ao 
risco do fluxo de receita 
de uma empresa. Os perfis 
de risco do fornecedor 
podem ser usados para 
determinar os eventos de 

Estudos que 
examinem perfis de 
risco de fornecedores 
e redes de suprimento 
usando redes 
Bayesianas devem ser 
conduzidos para 
determinar se os 
riscos da cadeia de 
suprimentos são 

A metodologia usada 
neste estudo pode ser 
adotada pelos gerentes 
para formular estratégias e 
táticas de SCRM que 
mitigam os riscos gerais 
da cadeia de suprimentos. 
As redes bayesianas 
podem ser usadas para 
desenvolver perfis de 
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de risco de seus 
fornecedores.  

15 fornecedores de 
fundição para uma 
grande empresa 
automobilística dos 
EUA são analisados 
usando redes 
bayesianas. As redes 
fornecem uma 
abordagem 
metodológica para 
determinar a 
probabilidade de 
risco externo, 
operacional e de rede 
de um fornecedor e o 
impacto potencial de 
receita que um 
fornecedor pode ter 
sobre a empresa. 

risco que têm o maior 
impacto potencial nas 
receitas de uma 
organização e a maior 
probabilidade de 
ocorrência. 
Limitações / implicações 
da pesquisa - Uma 
limitação ao uso de redes 
bayesianas para modelar 
riscos da cadeia de 
suprimentos é a 
identificação adequada de 
eventos de risco e 
categorias de risco que 
podem impactar uma 
cadeia de suprimentos. 

significativamente 
influenciados pela 
dinâmica da indústria. 
Pesquisadores futuros 
podem escolher 
explorar como essa 
metodologia poderia 
ser usada para 
auxiliar os gerentes 
na tomada de 
decisões de 
terceirização com 
base nos perfis de 
risco do fornecedor. 

risco de fornecedores para 
determinar a exposição ao 
risco do fluxo de receita 
de uma empresa para sua 
base de fornecedores. 

8
0 

Mitigating 
environment

al and 
density risk 

in global 
sourcing 

Deane, 
Jason K.; 

Craighead, 
Christophe

r W.; 
Ragsdale, 
Cliff T. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PHYSICA

L 
DISTRIB
UTION & 
LOGISTI

CS 
MANAGE

MENT   

2009 14 

Seleção de fornecedores 
considerando riscos de 
interrupções na cadeia de 
fornecedores. 

O objetivo do artigo é 
fornecer uma base 
conceitual para 
aprimorar o conjunto 
de conhecimentos 
relacionados à 
seleção de 
fornecedores 
considerando as 
interrupções e riscos 
da cadeia de 
fornecimento global. 

estrutura de 
otimização 
multicritério 

Industria 
americana 
e seus 
fornecedor
es 

O artigo demonstrou o 
modelo proposto usando a 
medida de grande 
distância circular para 
calcular o risco de 
densidade e duas fontes 
de dados secundárias para 
capturar o risco 
ambiental. Uma medida 
capta uma variedade de 
questões ambientais, 
como questões políticas, 
legais, de segurança, 
fiscais, trabalhistas e 
regulatórias. A outra 
medida capta os efeitos 
históricos do clima sobre 
o dólar e as perdas 
humanas em cada país do 
mundo, o que representa o 
potencial para eventos 
climáticos severos e a 
capacidade do país de 
reagir a esses eventos. 

Recomenda-se 
realizar um estudo 
futuro em outros 
segmentos de 
indústrias utilizando 
o mesmo conceito 
abordado. 

As empresas têm se 
voltado cada vez mais 
para o sourcing global 
como um meio de criar 
cadeias de fornecimento 
de “melhor valor”. No 
entanto, quando uma 
empresa escolhe a fonte 
globalmente, as 
interrupções são 
inevitáveis e, portanto, é 
uma questão de quando, 
ao contrário, se uma 
interrupção ocorrerá na 
base de fornecimento. 
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8
1 

Contingent 
sourcing 

under supply 
disruption 

and 
competition 

Gupta, 
Varun; He, 
Bo; Sethi, 
Suresh P. 
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TIONAL 
JOURNA
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PRODUC

TION 
RESEAR

CH   
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Com a crescente 
conscientização das graves 
consequências do risco de 
interrupção de 
fornecimento, as empresas 
adotam vários tipos de 
estratégias para mitigá-lo. 
Consideramos uma cadeia 
de fornecimento na qual 
dois fornecedores vendem 
componentes para dois 
fabricantes concorrentes, 
produzindo e vendendo 
produtos substituíveis. 

Estudamos as 
implicações da 
estratégia de sourcing 
contingente sob 
competição e na 
presença de uma 
possível ruptura do 
suprimento. 

Revisão da 
literatura e 
estudo de caso. 

cadeia de 
fornecime
nto em que 
dois 
fornecedor
es vendem 
component
es a dois 
fabricantes 
concorrent
es que 
produzem 
e vendem 
produtos 
substituíve
is 

 O tempo da ocorrência da 
interrupção do 
fornecimento é incerto e 
exógeno, mas o tempo de 
aquisição dos 
componentes está no 
controle das empresas. 
Mostramos que a 
interrupção do suprimento 
e os tempos de compras 
em conjunto afetam as 
decisões de compra das 
empresas. 

Existem possíveis 
extensões futuras da 
pesquisa que valem a 
pena considerar. Um 
deles é um estudo do 
comportamento 
competitivo de 
compra com CDSS e 
SSS quando os 
fornecedores têm 
limites de capacidade. 
Como resultado, os 
compradores podem 
não conseguir 
solicitar o nível que 
poderiam sem os 
limites de capacidade. 
Isso significaria que 
ter fornecedores com 
capacidades limitadas 
terá implicações na 
estratégia dos 
compradores, e valerá 
a pena examiná-los. 

O estudo conclui que o 
estado de suprimento 
realizado de um 
fornecedor não confiável 
e o tempo do concorrente 
para fazer um pedido são 
críticos para os lucros de 
um comprador que opera 
sob interrupção de 
fornecimento. Como um 
comprador não pode 
controlar a interrupção do 
fornecimento, o estudo 
propõe que ele ordene em 
um momento estratégico 
que efetivamente mitigue 
os efeitos negativos da 
interrupção do 
fornecimento em seu 
lucro. 

8
2 

Developing 
a Suitable 
Model for 
Supplier 
Selection 
Based on 
Supply 

Chain Risks: 
An 

Empirical 
Study from 

Iranian 
Pharmaceuti

cal 
Companies 

Por: 
Mehralian, 
Gholamho

ssein; 
Gatari, Ali 
Rajabzade

h; 
Morakabat

i, 
Mohadese; 

et al. 

IRANIAN 
JOURNA

L OF 
PHARMA
CEUTICA

L 
RESEAR

CH  

2012 13 

A cadeia de suprimentos 
representa o elo crítico entre 
o desenvolvimento de novos 
produtos e o mercado na 
indústria farmacêutica. Ao 
longo dos anos, as melhorias 
feitas nas operações da 
cadeia de suprimentos 
focaram-se principalmente 
em maneiras de reduzir 
custos e ganhar eficiências 
em escala. Além disso, 
poderosas forças 
reguladoras e de mercado 
forneceram novos 
incentivos para que as 
empresas farmacêuticas 
repensem a maneira como 
produzem e distribuem 
produtos, e também para 

O objetivo deste 
trabalho é formular os 
fatores básicos 
envolvidos na análise 
de risco da indústria 
farmacêutica e 
também determinar 
os fatores efetivos 
envolvidos na seleção 
de fornecedores e 
suas prioridades. Este 
artigo baseia-se nos 
resultados da revisão 
de literatura, na 
aquisição de opinião 
de especialistas, na 
análise estatística e 
também no uso de 
modelos MADM em 
dados coletados a 

O algoritmo 
TOPSIS 
(técnica para 
preferência de 
ordem por 
similaridade a 
solução ideal) 
como uma 
técnica comum 
do modelo de 
tomada de 
decisão de 
múltiplos 
atributos 
(MADM) tem 
sido usado 

cadeia de 
supriment
os 
farmacêuti
ca 

O modelo consiste nas 
seguintes etapas e 
componentes: os 
primeiros fatores 
envolvidos nos riscos da 
cadeia de suprimentos são 
determinados. Com base 
neles, uma estrutura é 
considerada. De acordo 
com o resultado da análise 
estatística e dos modelos 
MADM, os fatores de 
risco são formulados. O 
trabalho determina os 
principais componentes e 
fatores influenciadores 
envolvidos nos riscos da 
cadeia de suprimentos. Os 
resultados mostraram que 
o risco de entrega pode 

Este é um estudo 
inicial e pioneiro para 
destacar a 
importância da 
agilidade 
conceito na indústria 
farmacêutica. O 
presente estudo 
também fornece um 
novo aspecto da 
gestão da cadeia de 
suprimentos para essa 
indústria, e seria um 
bom tópico para 
futuras pesquisas. 

Neste estudo, todas as 
tentativas visaram fornece 
um modelo eficiente e 
otimizado para agilidade 
da cadeia de suprimentos 
na indústria farmacêutica. 
Inicialmente, tenta-se 
identificar os fatores que 
afetam a agilidade da 
cadeia de suprimentos e 
esses fatores foram 
priorizados na segunda 
fase. Geralmente, sete 
indicadores principais 
foram identificados como 
os fatores mais 
importantes que afetam o 
processo de agilidade no 
PSC, incluindo: 
velocidade de entrega, 
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reinventar o papel da cadeia 
de suprimentos na condução 
de crescimento estratégico, 
diferenciação de marca e 
valor econômico no 
mercado. continuam de 
saúde. 

partir de 
questionários 
distribuídos. 

dar uma importante 
contribuição para mitigar 
o risco da indústria 
farmacêutica. 

redução de custos, 
qualidade, pesquisa de 
mercado, flexibilidade, 
uso de ferramentas de TI e 
pressão ambiental. 

8
3 

Using risk-
management 

tools on 
B2Bs: An 

exploratory 
investigation 

Aggarwal, 
Prabhu; 

Ganeshan, 
Ram 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS  

2007 13 

As trocas Business-to-
Business (B2Bs) deram aos 
gerentes de compras certos 
produtos e serviços não 
relacionados a commodities, 
como produtos químicos, 
semicondutores ou acesso a 
largura de banda para 
mercados spot e ferramentas 
de gerenciamento de risco, 
como futuros ou contratos 
futuros. 

O objetivo neste 
artigo é mostrar como 
os gerentes podem 
integrar os B2Bs e as 
ferramentas de 
gerenciamento de 
riscos que eles 
fornecem com a 
prática tradicional de 
assinar contratos de 
longo prazo com 
fornecedores 
preferenciais. 

Modelagem 
matemática 

Empresas 
B2B 

Modelou-se um cenário 
em que um gerente possui 
dois canais de suprimento: 
o fornecedor preferencial 
com um preço de contrato 
determinado 
exogenamente e o B2B 
com um preço à vista 
incerto. O gerente pode, 
no entanto, comprar 
contratos futuros (por um 
custo) para mitigar a 
volatilidade dos preços. 
Enfrentando uma 
demanda incerta, nosso 
modelo ajuda os gerentes 
a decidir sobre o 
"portfólio" ideal de 
opções de compra, ou 
seja, a quantidade a ser 
comprada do fornecedor 
preferencial, o número de 
contratos a termo a serem 
gravados e, quando 
necessário, o mercado 
spot para atender à 
demanda. 

o estudo explorou um 
instrumento derivado 
- o avançado. Os 
B2Bs, além de outros 
instrumentos 
derivativos, como 
opções e swaps, 
agora oferecem uma 
ampla variedade de 
opções contratuais, 
como contratos de 
prestação de serviços 
e de entrega. 
Pesquisas futuras 
podem explorar como 
esses contratos 
podem ser 
efetivamente usados 

Enfrentando a demanda e 
o risco de preço, o modelo 
ajuda os gerentes a decidir 
sobre o "portfólio" ideal 
de opções de suprimento 
de duas fontes: um 
fornecedor preferido com 
um preço conhecido e um 
B2B que representa um 
mercado à vista. 

8
5 

On the risk-
averse 

optimization 
of service 
level in a 

supply chain 
under 

disruption 
risks 

Sawik, 
Tadeusz 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH   

2016 11 

A pior hipótese de 
otimização do nível de 
serviço na presença de 
riscos de interrupção da 
cadeia de suprimentos é 
considerada para as duas 
medidas de diferentes níveis 
de serviço: a taxa de 
atendimento de demanda de 

O objetivo é formular 
uma seleção conjunta 
de fornecedores e 
programação 
estocástica de 
pedidos de clientes 
sob interrupções 
aleatórias de 
suprimentos. Os 

O problema de 
otimização 
estocástica é 
formulado 
como um 
programa 
inteiro misto 

fornecedor
es de 
diferentes 
regiões 
geográfica
s 

Os resultados indicam que 
a pior taxa de atendimento 
de pedidos mostra um 
desempenho de serviço 
mais alto do que a taxa de 
atendimento da demanda 
no pior caso. A 
maximização da fração de 
pior caso esperada dos 

A pesquisa futura 
deve concentrar-se 
em relaxamentos das 
várias hipóteses 
simplificadas usadas 
para formular o 
problema. Algumas 
das suposições 
podem ser facilmente 

O objetivo principal desta 
pesquisa foi aplicar uma 
abordagem de 
programação inteira mista 
estocástica para otimizar 
desempenhos de cauda 
inferiores no 
gerenciamento de risco da 
cadeia de suprimentos. A 
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pior caso esperada e a taxa 
de atendimento de pior caso 
esperada. 

fornecedores estão 
localizados em 
diferentes regiões 
geográficas e os 
suprimentos estão 
sujeitos a 
interrupções locais e 
regionais aleatórias. 

pedidos de clientes 
atendidos mitiga melhor o 
impacto dos riscos de 
interrupção. O portfólio 
de suprimentos é mais 
diversificado e a fração de 
pedidos realizados no pior 
caso é maior para a 
maioria dos níveis de 
confiança. Finalmente, os 
resultados mostram 
claramente que o pior 
nível de serviço está em 
oposição ao custo. 

relaxadas, enquanto 
as outras precisam de 
um modelo mais 
avançado a ser 
desenvolvido. 

seleção simultânea de 
vários fornecedores e o 
agendamento de pedidos 
de clientes foram 
considerados para 
maximizar o nível de 
serviço de pior caso 
esperado de uma cadeia 
de fornecimento sob 
interrupções regionais. 

8
6 

Supplier 
selection for 

managing 
supply risks 

in supply 
chain: a 
fuzzy 

approach 

Paul, 
Sanjoy 
Kumar 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
ADVANC

ED 
MANUFA
CTURIN

G 
TECHNO

LOGY    

2015 11 

A seleção de fornecedores é 
uma das tarefas mais 
importantes para a tomada 
de decisão da cadeia de 
suprimentos, e há muitos 
fatores quantitativos e 
qualitativos que afetam esse 
processo. 

O objetivo é 
desenvolver um 
processo de seleção 
de fornecedores 
simples e fácil de 
usar para uma cadeia 
de fornecimento que 
considera vários 
critérios de seleção 
para o gerenciamento 
de riscos de 
fornecimento.  

Um modelo de 
inferência 
fuzzy baseado 
em regras 
(FIS) é 
desenvolvido 
usando a caixa 
de ferramentas 
de lógica 
difusa no 
MATLAB 
R2012a e AHP 

Industria e 
sua cadeia 
de 
supriment
os. 

Identificou-se um total de 
18 critérios de seleção, 
dos quais quatro são 
quantitativos e 14 
qualitativos. Os fatores de 
risco também são 
incorporados ao modelo 
por meio do 
desenvolvimento de 
critérios de entrada e 
saída fuzzy, e o melhor 
fornecedor é selecionado 
com base no valor 
agregado do índice de 
classificação do 
fornecedor. Finalmente, 
um exemplo numérico 
apresentado para explicar 
a utilidade do modelo 
desenvolvido. 

Qualquer pessoa pode 
facilmente usar esse 
modelo para 
selecionar o melhor 
fornecedor inserindo 
os dados de entrada 
coletados no 
visualizador de regras 
do FIS desenvolvido 
e, para pesquisas 
futuras, pode ser 
aplicado em qualquer 
organização de cadeia 
de fornecimento de 
serviços ou 
fabricação para 
selecionar os 
fornecedores mais 
adequados. 

O principal objetivo deste 
trabalho foi desenvolver 
um modelo simples e 
direto de seleção de 
fornecedores, 
considerando critérios 
relevantes para o 
gerenciamento de riscos 
de suprimento. Ambos os 
critérios qualitativos e 
quantitativos foram 
levados em consideração 
durante o 
desenvolvimento do 
modelo e 18 diferentes 
critérios de seleção 
utilizados para determinar 
o índice de classificação 
do fornecedor. 

8
7 

Designing 
and 

managing 
manufacturi
ng networks-
a survey of 

Swedish 
plants 

Feldmann, 
A.; 

Olhager, 
J.; 

Persson, F. 

PRODUC
TION 

PLANNIN
G & 

CONTRO
L  

2009 11 

A concepção e gestão da 
rede de produção de uma 
empresa é um fator 
importante para a sua 
posição competitiva. Por 
rede de manufatura 
entendemos a planta ou 
fábrica de uma empresa de 
manufatura e as relações 
com fornecedores externos. 

Este estudo pretende 
fornecedor uma 
ampla análise das 
redes de manufatura 
nas quais as fábricas 
suecas operam e os 
papéis dessas plantas. 

survey 

106 
empresas 
Suecas de 
manufatur
a e sua 
cadeia de 
supriment
os. 

Este artigo apresenta os 
resultados de uma 
pesquisa com 106 fábricas 
suecas. Descobrimos que 
os mercados e as redes de 
fornecimento das fábricas 
suecas são globais, mas há 
um foco na Europa. A 
principal razão para 
localizar uma fábrica na 

Este estudo encoraja 
outros pesquisadores 
a fazer pesquisas 
semelhantes em 
outros países, para 
poder entender 
semelhanças e 
diferenças entre os 
países. 

As empresas que têm uma 
boa capacidade de 
gerenciar riscos percebem 
que os riscos são menores 
do que as empresas que 
têm pouca capacidade de 
gerenciar riscos. Isso 
sugere que o 
gerenciamento de riscos 
tem um impacto positivo 
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A maneira como estas 
operam juntas é crucial para 
apoiar a concorrência dos 
produtos no mercado. 

Suécia é a proximidade de 
habilidades e 
conhecimento 

na presença de riscos em 
geral. O melhor 
gerenciamento de risco 
provavelmente melhorará 
o desempenho para as 
empresas que percebem 
riscos significativos e 
exibem habilidades de 
gerenciamento de risco 
insatisfatórias. 

8
9 

Integrated 
supply, 

production 
and 

distribution 
scheduling 

under 
disruption 

risks 

Sawik, 
Tadeusz 

OMEGA-
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
MANAGE

MENT 
SCIENCE  

2016 9 

Este artigo apresenta uma 
abordagem de programação 
inteira mista bi fatorial 
estocástica para uma seleção 
conjunta de fornecedores e 
agendamento de produção e 
distribuição em uma cadeia 
de fornecimento de vários 
níveis sujeita a riscos de 
ruptura locais e regionais. 

Dois objetivos 
conflitantes do 
problema são a 
minimização do custo 
e a maximização do 
nível de serviço. Os 
três métodos de envio 
são considerados para 
distribuição de 
produtos: remessa de 
lotes com uma única 
remessa de pedidos 
de clientes diferentes, 
remessa de lotes com 
várias remessas de 
pedidos de clientes 
diferentes e remessa 
individual de cada 
pedido do cliente 
imediatamente após 
sua conclusão. O 
problema de 
otimização 
combinatória 
estocástica é 
formulado como um 
programa inteiro 
misto indexado ao 
tempo com a 
agregação de soma 
ponderada das duas 
funções objetivas. 

uma 
abordagem de 
programação 
inteira mista bi 
fatorial 
estocástica 

seleção 
conjunta 
de 
fornecedor
es 

Os resultados indicam 
que, para todos os 
métodos de embarque, o 
portfólio de suprimentos 
orientado a serviços é 
mais diversificado do que 
o portfólio orientado a 
custos e a tomada de 
decisão mais orientada 
para os custos, mais 
atrasados os cronogramas 
de fornecimento, 
produção e distribuição 
esperados. 

A pesquisa futura 
deve concentrar-se 
em relaxamentos das 
várias hipóteses 
simplificadas usadas 
para formular o 
problema. Por 
exemplo, vários 
suprimentos de peças 
para o produtor, por 
exemplo, suprimentos 
parcialmente 
interrompidos e 
várias entregas de 
produtos acabados de 
centros de 
distribuição para 
clientes, juntamente 
com uma atribuição 
de clientes a centros 
de distribuição devem 
ser considerados. 

O esforço computacional 
necessário para encontrar 
soluções não dominadas 
usando o otimizador 
comercial MIP pode ser 
considerado razoável para 
a prática. Os resultados da 
solução obtidos para 
exemplos numéricos 
modelados a partir de 
problemas realistas na 
cadeia de suprimentos 
eletrônica estão em linha 
com outras abordagens 
utilizadas na área de 
gerenciamento de risco da 
cadeia de suprimentos. As 
principais conclusões são: 
quanto mais orientada 
para os custos a tomada 
de decisões, mais 
atrasados os 
planejamentos previstos 
de fornecimento, 
produção e distribuição. 
Os horários são melhor 
nivelados para um único 
lote 
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9
0 

Developing 
a resilient 

supply chain 
through 
supplier 

flexibility 
and 

reliability 
assessment 

Kamalahm
adi, 

Masoud; 
Mellat-
Parast, 
Mahour 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH    

2016 11 

O modelo integra seleção de 
fornecedores e alocação de 
demanda com seleção de 
canal de transporte e fornece 
planos de contingência para 
mitigar os impactos 
negativos de interrupções e 
minimizar os custos totais 
da rede. 

O objetivo deste 
estudo é examinar a 
alocação ótima de 
demanda em um 
conjunto de 
fornecedores em uma 
cadeia de 
fornecimento que está 
exposta ao risco de 
fornecimento e ao 
risco ambiental. 

Um modelo de 
programação 
de número 
inteiro misto 
de dois 
estágios é 
usado para 
desenvolver 
uma estratégia 
flexível de 
fornecimento 
sob 
interrupções 

Industria e 
sua cadeia 
de 
supriment
os. 

Para as empresas que não 
incorporam o 
gerenciamento de riscos 
na seleção e alocação de 
fornecedores, a 
recomendação é buscar 
fornecedores menos 
confiáveis e com menor 
risco de interrupção. Os 
resultados também 
enfatizam que o tipo de 
ruptura tem implicações 
importantes para a seleção 
de fornecedores e a 
alocação de demanda. 
Este estudo destaca a 
estratégia de gestão do 
risco da cadeia de 
suprimentos de 
regionalizar como um 
meio de minimizar o 
impacto 

Estudos futuros 
devem considerar os 
ciclos dependentes do 
tempo e examinar o 
impacto das rupturas 
em vários ciclos. 

Este estudo examinou 
uma abordagem integrada 
para a seleção de 
fornecedores, alocação de 
demanda e seleção de 
canais de transporte em 
um ambiente envolvendo 
confiabilidade de entrega 
e riscos de ruptura 
regional e de 
fornecedores. O modelo 
proposto aprimorou nossa 
compreensão do uso do 
gerenciamento de risco da 
cadeia de suprimentos de 
seleção de base de 
fornecimento, alocação de 
demanda e seleção de 
canal de transporte para 
melhorar a resposta a 
diferentes tipos de 
interrupção. 

9
1 

Risk averse 
supply 

portfolio 
selection 

with supply, 
demand and 
spot market 

volatility 

Merzifonl
uoglu, 

Yasemin 

OMEGA-
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
MANAGE

MENT 
SCIENCE   

2015 9 

Enterprise Risk 
Management (ERM) tornou-
se um dos assuntos mais 
essenciais no gerenciamento 
de negócios. Este artigo 
estabelece como a 
modelagem de risco pode 
ser aplicada ao 
gerenciamento da cadeia de 
suprimentos, 
especificamente para suprir 
as decisões de aquisição de 
portfólio de uma empresa. 

Este artigo tem como 
objetivo analisar 
vários cenários em 
que o mercado à vista 
não está disponível, 
disponível apenas 
para compra e 
disponível para 
compra e venda. Este 
artigo desenvolve e 
resolve modelos 
matemáticos 
considerando os 
objetivos de risco 
neutro e aversão ao 
risco (CVaR) de 
forma independente 
ou simultânea. 

Modelagem 
matemática 

Empresas 
e sua 
cadeia de 
supriment
os 

 Para o caso especial de 
variáveis aleatórias 
normalmente distribuídas 
e um objetivo neutro ao 
risco, as propriedades de 
otimização foram 
desenvolvidas. Um amplo 
estudo numérico examina 
a sensibilidade das 
estratégias de aquisição 
aos principais parâmetros 
do problema, tais como, 
atitude de risco, demanda 
e volatilidade de preço à 
vista, correlação entre 
demanda e preços spot e 
termos de contratos de 
opção. 

Os modelos sugeridos 
de risco médio e o 
método de solução 
fornecem às empresas 
uma ferramenta 
prática para 
selecionar um 
portfólio de 
suprimentos resiliente 
de acordo com suas 
preferências de risco. 

Este documento 
desenvolveu modelos de 
otimização onde a carteira 
de compras de uma 
empresa é caracterizada 
maximizando o lucro 
esperado ou minimizando 
o risco quando o CVaR é 
utilizado como uma 
medida de risco. Para o 
caso especial de variáveis 
aleatórias normalmente 
distribuídas e um decisor 
neutro ao risco, os 
modelos de programação 
não linear são formulados 
e as condições de 
otimalidade determinadas. 
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9
3 

MANAGIN
G 

FINANCIA
LLY 

DISTRESSE
D 

SUPPLIERS
: AN 

EXPLORAT
ORY 

STUDY 

Bode, 
Christoph; 
Huebner, 

Denis; 
Wagner, 
Stephan 

M. 

JOURNA
L OF 

SUPPLY 
CHAIN 

MANAGE
MENT    

2014 9 

A antecipação antecipada e 
o gerenciamento proativo de 
fornecedores com 
dificuldades financeiras 
tornaram-se cruciais para a 
compra de empresas para se 
protegerem contra o risco de 
inadimplência do 
fornecedor. Para este fim, as 
empresas precisam ser 
capazes de ler os primeiros 
sinais de alerta de 
fornecedores que estão 
passando por dificuldades 
financeiras, de tomar 
medidas corretivas 
apropriadas e de reunir tais 
experiências em repositórios 
de conhecimento 
organizacional para ações 
futuras. 

O objetivo deste 
estudo é explorar 
como e por que as 
empresas diferem 
nesses 
comportamentos e 
capacidades. Utiliza-
se a perspectiva de 
processamento de 
informações 
organizacionais como 
um referencial teórico 
orientador e 
analisamos dados 
qualitativos obtidos a 
partir de entrevistas 
conduzidas com 14 
empresas globais de 
manufatura de estudo 
de caso. 

estrutura 
teórica e 
analisar dados 
qualitativos 
obtidos a partir 
de entrevistas 
conduzidas  

14 firmas 
de 
fabricação 
de estudo 
de caso 
global 

Ao comparar essas 
empresas, 
comportamentos em 
termos de varredura e 
interpretação de sinais de 
alerta, reagindo a 
fornecedores em 
dificuldades ou 
inadimplentes e 
aprendendo com essas 
experiências, podemos 
isolar vários arquétipos de 
gerenciamento de risco e 
desenvolver quatro 
conjuntos de proposições 
que descrevem a 
ocorrência desses 
arquétipos. . 

A tipologia proposta 
de arquétipos fornece 
uma base sólida para 
pesquisas futuras e 
ajuda os gerentes a 
classificar e avaliar 
seus processos de 
gerenciamento de 
risco. 

Usando um projeto de 
pesquisa exploratória e 
desenho de insights da 
literatura de 
processamento de 
informações 
organizacionais, o estudo 
delineia vários conjuntos 
de comportamentos 
arquetípicos para os três 
estágios sequenciais de 
processamento de 
informações de varredura 
e interpretação, ação e 
aprendizado. Em suma, 
esses achados propõem 
uma tipologia do 
comportamento de 
gerenciamento de risco 
para a literatura de 
gerenciamento de risco da 
cadeia de suprimentos, 
que também pode ser 
aplicável a outras fontes 
de risco da cadeia de 
suprimentos. 

9
4 

The effects 
of a trust 

mechanism 
on a 

dynamic 
supply chain 

network 

Hou, 
Yunzhang; 

Xiong, 
Yu; Wang, 
Xiaoling; 

et al. 

EXPERT 
SYSTEM
S WITH 

APPLICA
TIONS  

2014 9 

Reconhecendo a confiança 
como base para a 
cooperação da empresa, 
investiga-se como um 
mecanismo de confiança 
afeta uma rede de cadeia de 
suprimentos usando um 
modelo dinâmico de 
múltiplos agentes e 
múltiplos estágios que 
incorpora três regras de 
seleção de fornecedor: uma 
regra de preço preferencial, 
uma regra de confiança 
preferida e uma regra 
aleatória preferida. 

O objetivo deste 
artigo é utilizar um 
modelo para explorar 
o impacto das três 
regras sobre o 
desempenho da 
cadeia de 
suprimentos e a 
propagação de 
falências sob as 
condições de 
interrupção externa, 
taxa bancária e novas 
empresas que entram 
no mercado. 

um modelo 
multi-agente e 
multi-estágio 
dinâmico que 
incorpora três 
fornecedores 
regras de 
seleção: uma 
regra de preço 
preferencial, 
uma regra de 
confiança 
preferencial e 
uma regra 
aleatória 
preferencial 

Industria e 
sua cadeia 
de 
supriment
os. 

 Os resultados identificam 
a regra de confiança 
preferida como o método 
de seleção de fornecedor 
que, na maioria dos casos, 
pode melhorar a receita 
total de toda a rede da 
cadeia de suprimentos. 
Em termos de falência 
firme, por outro lado, é a 
regra aleatória preferida 
que tem o menor impacto 
e a regra de preço 
preferencial que mais tem. 

Este estudo tem suas 
limitações. Em 
primeiro lugar, os 
agentes no modelo só 
têm comportamentos 
simples. Pesquisas 
futuras devem 
estender essa 
limitação adotando 
comportamentos mais 
complicados, como 
competição entre 
agentes, 
comportamento de 
manada dos agentes, 
etc. 

Os resultados desta 
pesquisa também 
fornecem diretrizes para 
práticas gerenciais em 
relação à seleção de 
fornecedores. As 
empresas devem 
desenvolver confiança 
mútua e colaborar de 
perto, especialmente 
quando a taxa de juros dos 
bancos é maior, o que 
significa sacrifício em 
pouco tempo. Além disso, 
uma ampla colaboração 
baseada na confiança 
pode diminuir 
moderadamente a 
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propagação da falência, 
melhorando notavelmente 
os benefícios de toda a 
indústria. 

9
6 

A supply 
chain 

network 
equilibrium 
model for 

operational 
and 

opportunism 
risk 

mitigation 

Daultani, 
Yash; 

Kumar, 
Sushil; 
Vaidya, 

Omkarpras
ad S.; et 

al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH   

2015 8 

A gestão de riscos 
desempenha um papel 
crucial na garantia de 
eficiência, previsibilidade e 
coerência nas operações da 
cadeia de suprimentos de 
uma empresa. Os riscos 
estão associados a todos os 
membros de uma rede da 
cadeia de suprimentos. 
Assim, uma abordagem de 
gerenciamento de risco de 
ponta a ponta é essencial 
para fortalecer toda a rede 
da cadeia de suprimentos. 

Neste artigo, 
considera-se uma 
rede de cadeia de 
fornecimento 
composta por 
fornecedores, 
fabricantes, 
distribuidores e 
varejistas, como os 
stakeholders 
representativos.  
 
O objetivo é 
investigar os papéis 
de flexibilidade e 
relacionamento 
social, 
respectivamente, 
como uma 
abordagem de 
mitigação. 

formulações de 
desigualdades 
variacionais de 
dimensão finita 

Uma 
organizaçã
o e sua 
cadeia de 
supriment
os 

Desenvolve-se um 
modelo de equilíbrio de 
rede de vários períodos, 
considerando os objetivos 
das partes interessadas de 
maximizar o lucro e 
minimizar o risco.  

A formulação 
matemática pode ser 
estendida para incluir 
muitas outras 
considerações da vida 
real, como a de um 
OEM global, que é 
caracterizado por 
segmentos de 
mercado de vários 
componentes, 
multiprodutos, 
múltiplos locais e 
múltiplos. 

Neste trabalho, é 
apresentado um novo 
modelo de equilíbrio de 
rede multi-período para 
mitigação de risco 
operacional e 
oportunismo da cadeia de 
suprimentos. O modelo 
permite que os tomadores 
de decisões estratégicas 
investiguem a interação 
de partes interessadas 
heterogêneas da cadeia de 
suprimentos em um 
cenário dinâmico e 
formulem as políticas de 
acordo. 

9
7 

Responsive 
contingency 
planning in 
supply risk 

management 
by 

considering 
congestion 

effects 

Nejad, 
Alireza 

Ebrahim; 
Nirooman
d, Iman; 

Kuzgunka
ya, Onur 

OMEGA-
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
MANAGE

MENT 
SCIENCE  

2014 8 

O reencaminhamento de 
contingência é conhecido 
como uma estratégia de 
gerenciamento de risco com 
boa relação custo-benefício 
para grandes interrupções, 
como terremotos e desastres 
naturais. 

O objetivo deste 
documento é 
desenvolver uma 
ferramenta de tomada 
de decisão para 
determinar a 
velocidade de 
resposta apropriada 
de um fornecedor de 
backup flexível em 
volume para melhorar 
a capacidade de 
resposta da cadeia de 
fornecimento. 

ferramenta de 
planejamento 
de capacidade 
baseada em 
programação 
inteira mista 
(MIP) 

cadeia de 
supriment
os 

Os resultados mostram 
que considerar o 
congestionamento é 
especialmente crítico para 
tomadores de decisão 
neutros ao risco na 
mitigação de rupturas. 

Neste documento, o 
reencaminhamento de 
contingência através 
de um fornecedor de 
backup com uma 
instalação de RMS é 
aplicado para 
melhorar a 
capacidade de 
resposta da cadeia de 
fornecimento a 
grandes interrupções. 
Além disso, essa 
abordagem poderia 
ser empregada junto 
com outras 
estratégias, como o 
estoque de segurança, 

A contribuição do modelo 
de MIP proposto é a 
estimativa precisa da 
capacidade disponível 
dentro de um período de 
resposta, empregando a 
função de compensação. 
Essa função permite 
incorporar o impacto do 
congestionamento no 
modelo de planejamento 
de capacidade. 
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para projetar uma 
cadeia de 
suprimentos robusta. 

9
9 

Assessing 
disaster risks 

in supply 
chains 

Lockamy, 
Archie, III 

INDUSTR
IAL 

MANAGE
MENT & 

DATA 
SYSTEM

S   

2014 8 

À medida que as 
organizações aumentam sua 
dependência das redes da 
cadeia de suprimentos, elas 
se tornam mais suscetíveis 
aos perfis de risco de 
desastre de seus 
fornecedores, bem como a 
outras categorias de risco 
associadas às cadeias de 
suprimentos. Portanto, é 
imperativo que os 
participantes da rede da 
cadeia de suprimentos sejam 
capazes de avaliar os riscos 
de desastres associados à 
sua base de fornecedores. 

O objetivo deste 
artigo é avaliar os 
riscos de desastre do 
fornecedor, que são 
um elemento-chave 
do risco externo nas 
cadeias de 
suprimentos. 

Redes 
Bayesianas 

15 
fornecedor
es 
automotiv
os 

Os resultados deste estudo 
mostram que as redes 
bayesianas podem ser 
efetivamente usadas para 
auxiliar os gerentes na 
tomada de decisões em 
relação aos fornecedores 
atuais e potenciais em 
relação ao seu potencial 
impacto na receita, 
conforme ilustrado por 
seus perfis de risco de 
desastre correspondentes. 

Estudos de pesquisa 
que exploram os 
perfis de risco para 
fornecedores e redes 
de fornecimento em 
outras indústrias 
devem ser 
examinados usando 
redes bayesianas para 
determinar se a 
dinâmica da indústria 
influencia 
significativamente os 
riscos da cadeia de 
suprimentos. Futuros 
pesquisadores 
também podem 
investigar como os 
riscos de desastres 
podem ser mitigados 
dentro das cadeias de 
suprimentos. 

Este estudo examinou 
quinze fornecedores de 
fundição automotiva que 
exibem um grau 
significativo de riscos de 
desastre para uma grande 
empresa automotiva nos 
EUA. Todos os 
fornecedores são capazes 
de produzir os mesmos 
itens para a empresa. 
Conforme ilustrado pela 
análise de sensibilidade, 
os aumentos potenciais no 
VAR devido aos perfis de 
risco de desastre dos 
fornecedores são 
significativamente 
maiores do que os 
possíveis decréscimos 
com base em um exame 
dos valores individuais de 
VAR 

1
0
1 

Do Suppliers 
Applaud 

Corporate 
Social 

Performance
? 

Zhang, 
Min; Ma, 
Lijun; Su, 
Jun; et al. 

JOURNA
L OF 

BUSINES
S ETHICS   

2014 8 

A influência do desempenho 
social corporativo (CSP) nas 
partes interessadas é uma 
das questões centrais da 
pesquisa em 
responsabilidade social 
corporativa (RSC). 

Usando dados de 
empresas listadas na 
China, este artigo tem 
como objetivo 
examinar se o 
comportamento de 
RSE na forma de 
doações beneficentes 
recebe uma reação 
positiva dos 
fornecedores. 

Estudo de caso 
e modelagem 
matemática 

Empresas 
da China e 
sua cadeia 
de 
supriment
os 

Os resultados derivados 
de regressões de modelos 
de nível e de mudança 
mostram que o CSP 
superior torna mais fácil 
para uma empresa obter 
crédito comercial de 
fornecedores, embora o 
efeito seja significativo 
apenas em empresas não 
estatais (não SOEs). 

Como futuras 
recomendações de 
estudo, é para 
investigar ainda mais 
o efeito de CSP em 
partes interessadas no 
contexto da China 
usando dados de 
empresas privadas em 
pesquisas futuras. 

Nos últimos anos, o valor 
estratégico das atividades 
de RSE tornou-se cada 
vez mais evidente, e o 
assunto também atraiu 
considerável atenção de 
pesquisa. Embora a visão 
filantrópica estratégica 
reconheça que todas as 
partes interessadas são 
objetos da estratégia de 
RSE, a maioria dos 
estudos enfatiza apenas a 
influência da RSE nos 
acionistas e credores. 
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1
0
3 

Product 
decompositi

on using 
design 

structure 
matrix for 
intellectual 

property 
protection in 
supply chain 
outsourcing 

Deng, 
Xiaoguang

; Huet, 
Greg; Tan, 
Suo; et al. 

COMPUT
ERS IN 

INDUSTR
Y  

2012 8 

Na recessão global, a 
terceirização se torna uma 
questão de sobrevivência 
para a maioria dos 
executivos que precisam 
restaurar a lucratividade e o 
crescimento. Um dos 
desafios críticos enfrentados 
por tais decisões é o risco 
potencial de vazamento de 
informações confidenciais 
por meio de fornecedores e 
parceiros compartilhados. 

Neste artigo, uma 
nova abordagem é 
proposta para 
decompor um 
produto em vários 
subcomponentes para 
mitigar o risco de 
vazamento de 
Propriedade 
Intelectual (PI) 
causado por 
inferências em 
cadeias de 
suprimento. 

Uma matriz de 
estrutura de 
design 

Cadeia de 
supriment
os de uma 
indústria e 
sua 
propriedad
e 
intelectual 

Uma matriz de estrutura 
de projeto é empregada 
para estudar o risco 
potencial de vazamento de 
IP considerando 
diferentes tipos de 
interações entre os 
componentes do produto. 
Com base nessa matriz, 
um algoritmo de 
clustering é desenvolvido 
para decompor e alocar os 
componentes do produto 
em relação à proteção de 
IP. Essa metodologia 
pode ser considerada 
como uma ferramenta de 
suporte à decisão para 
ajudar o fabricante a 
selecionar um conjunto de 
fornecedores ideais, 
minimizando o risco de 
vazamento de 
informações e o custo de 
fabricação. 

mais trabalho precisa 
ser feito para estender 
o modelo de 
capacidade do 
fornecedor, que 
levaria em conta as 
capacidades de 
inovação do 
concorrente. 
Finalmente, a 
metodologia será 
testada e validada 
através de estudos de 
caso mais reais em 
projetos de pesquisa 
futuros. 

Neste artigo, uma 
abordagem original foi 
proposta para decompor 
estruturas de produtos 
com o objetivo de 
controlar o risco de 
vazamento de propriedade 
intelectual (IP) em cadeias 
de suprimento usando a 
Matriz da Estrutura de 
Projeto, essa abordagem 
permite levar em conta os 
diferentes efeitos das 
interações entre os 
componentes do produto. 
Com base no DSM 
obtido, podemos gerar a 
decomposição adequada 
do produto em relação à 
proteção da propriedade 
intelectual e às questões 
de redução de custos de 
fabricação. Portanto, um 
conjunto ideal de 
fornecedores é obtido para 
mitigar o risco de 
vazamento de 
informações confidenciais 
e minimizar os custos de 
fabricação. 

1
0
5 

Compound 
mechanism 
design of 
supplier 
selection 
based on 

multi-
attribute 

auction and 
risk 

management 
of supply 

chain 

Rao, 
Congjun; 

Xiao, 
Xinping; 

Goh, 
Mark; et 

al. 

COMPUT
ERS & 

INDUSTR
IAL 

ENGINEE
RING  

2017 7 

A qualidade da base de 
fornecedores afeta a 
competitividade das 
empresas e a cadeia de 
suprimentos. A decisão de 
seleção de fornecedores é 
fundamental para o 
gerenciamento eficaz da 
cadeia de suprimentos. 

Este artigo investiga 
o problema da 
seleção de 
fornecedores sob 
aquisição de 
múltiplas fontes para 
um tipo de bens 
divisíveis (como 
carvão, petróleo e gás 
natural). Ao 
considerar os 
atributos de risco e os 
atributos sob um 
critério comercial, 

método de 
classificação 
baseado no 
grau de 
correlação 
cinza da 
sequência 
mista 

Industria e 
sua cadeia 
de 
supriment
os. 

Na primeira etapa, um 
mecanismo de multi-
leilão é estabelecido para 
determinar a lista final 
entre todos os 
fornecedores qualificados 
com base em quatro 
atributos (qualidade, 
preço, flexibilidade de 
quantidade e 
confiabilidade do tempo 
de entrega) sob um 
critério comercial. No 
segundo estágio, sete 

Em trabalhos futuros, 
recomenda-se 
projetar um sistema 
interativo de 
multiprocessamento e 
fornecimento 
eletrônico de bens 
divisíveis baseado no 
mecanismo composto 
de duas etapas 
proposto neste 
documento. 

Enfocando o problema de 
seleção de fornecedores 
em aquisição de bens 
divisíveis com múltiplas 
fontes, este documento 
projeta um mecanismo 
composto de dois estágios 
de seleção de 
fornecedores com base em 
leilões de multibanco e 
gestão de riscos da cadeia 
de suprimentos. Este 
artigo efetivamente 
melhora o método com o 
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projetamos um novo 
mecanismo composto 
de dois estágios para 
a seleção de 
fornecedores com 
base em leilões de 
atributos múltiplos e 
gerenciamento de 
riscos da cadeia de 
suprimentos. 

atributos de risco em 
relação aos fornecedores 
pré-selecionados são 
ainda considerados, e um 
novo método de 
classificação baseado no 
grau de correlação cinza 
de sequência mista é 
proposto para classificar 
os finalistas e selecionar 
os vencedores finais. 

licitante vencedor ao 
considerar fatores além 
dos critérios comerciais 
(como qualidade, preço, 
prazo de entrega), para 
incluir sete atributos de 
risco. 

1
1
1 

Decision 
making in 

advance of a 
supply chain 

crisis 

Hittle, 
Brad; 

Leonard, 
Karen 

Moustafa 

MANAGE
MENT 

DECISIO
N   

2011 7 

 A falta de análise dos 
eventos de crise nas cadeias 
de suprimentos e suas 
causas subjacentes deve ser 
abordada. 

O objetivo deste 
artigo é desenvolver 
um método 
qualitativo para 
examinar por que 
ocorrem crises 
complexas na cadeia 
de suprimento, para 
auxiliar no 
desenvolvimento 
futuro de um modelo 
e teoria de 
gerenciamento de 
crises na cadeia de 
suprimentos. 

Análise 
qualitativa 

vários 
tipos de 
cadeia de 
supriment
os 

A análise qualitativa 
revela características-
chave nas crises da cadeia 
de suprimentos. O mais 
comum é a dependência 
de um único fornecedor, 
enquanto os 
relacionamentos ruins 
com os fornecedores 
também são contributivos, 
assim como o 
gerenciamento de riscos. 
Várias características 
comuns de gestão bem-
sucedida foram 
encontradas, 
principalmente a 
flexibilidade de 
capacidade, mas também 
vários fornecedores e 
gerenciamento de risco 
proativo. 

pesquisas futuras 
devem examinar uma 
amostra maior de 
exemplos para 
determinar se o que 
este estudo encontrou 
foi de fato indicativo 
de uma amostra 
maior. Os casos 
podem ser avaliados 
em um escopo muito 
mais restrito, como 
para uma indústria 
específica ou em uma 
única cadeia de 
suprimentos. 

A análise de dados 
estabelece vários temas 
importantes para a tomada 
de decisões para mitigar 
uma crise na cadeia de 
suprimentos. O método 
mais eficaz é distribuir a 
cadeia de suprimentos 
entre vários fornecedores 
e locais. Ao fazê-lo, a 
tomada de decisão em 
tempo de crise pode ser 
focada em como mudar as 
ordens e a capacidade, em 
vez de aceitar as 
paralisações de produção 
em larga escala e a 
insatisfação das partes 
interessadas. 

1
1
4 

  
Bridging and 

buffering: 
Strategies 

for 
mitigating 
supply risk 

and 
improving 

supply chain 
performance 

Mishra, 
Deepa; 
Sharma, 
R. R. K.; 
Kumar, 

Sameer; et 
al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
ECONOM

ICS  

2016 6 

A área de gestão de risco 
comprador-fornecedor está 
cada vez mais chamando a 
atenção de acadêmicos e 
profissionais. No entanto, 
menos foco foi dado para 
identificar a estratégia de 
mitigação correta 
(especificamente, ponte e 
buffering) para empresas 
com diferentes orientações 

O objetivo deste 
artigo é apresentar 
um modelo teórico 
fundamentado na 
teoria da escolha 
estratégica, que 
explora como as 
empresas que operam 
em diferentes 
ambientes de 
negócios respondem 

Revisão da 
literatura e 
modelo teórico 

Empresas 
indianas 

Os resultados revelam que 
a decisão das empresas de 
adotar uma estratégia de 
mitigação específica varia 
com o ambiente em que a 
empresa opera e essa 
decisão é 
majoritariamente 
influenciada por fatores 
motivacionais. Outra 
descoberta interessante 

Recomenda-se 
pesquisas futuras em 
torno do 
comportamento 
estratégico e 
interrupções na 
cadeia de 
suprimentos podem 
ser amplamente 
beneficiadas por uma 
maior exploração do 

o estudo descobriu que 
garimpeiros e 
analisadores estão 
negativamente 
relacionados ao buffering, 
mas sua relação com a 
ponte é positiva. Em 
contraste, os defensores 
estão positivamente 
relacionados ao buffering 
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estratégicas (tais como, 
prospector, defensor e 
analisador). 

ao risco do 
fornecedor 
comprador, adotando 
estratégias de 
mitigação 
apropriadas.  

mostra que essas 
estratégias de mitigação 
ajudam as empresas a 
gerenciar o risco do 
fornecedor comprador e 
melhorar o desempenho 
da cadeia de suprimentos. 

comportamento de 
ruptura da cadeia de 
suprimentos 
fundamentado na 
teoria da contingência 

e têm uma relação 
negativa com a ponte. 

1
2
4 

Dual 
sourcing and 

backup 
production: 
Coexistence 

versus 
exclusivity 

Huang He; 
Xu 

Hongyan 

OMEGA-
INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
MANAGE

MENT 
SCIENCE  

2015 5 

O risco de suprimento é um 
dos riscos corporativos mais 
importantes. O fornecimento 
duplo e a produção de 
backup são as duas 
estratégias operacionais que 
as empresas mais utilizam 
para mitigar o risco de 
fornecimento.  

O objetivo é 
examinar o uso 
estratégico de opções 
de fornecimento dual 
e de fornecimento de 
backup em um 
modelo de 
programação 
dinâmica de dois 
estágios para um 
período. No primeiro 
estágio, a empresa 
decide se emprega o 
fornecimento único 
ou duplo para 
fornecimento 
primário e se reserva 
a opção de backup. 
No segundo estágio, 
se a opção de backup 
foi reservada, a 
empresa decide a 
quantidade de 
produção de backup 
depois de observar a 
entrega primária 
realizada.  

Revisão da 
literatura e 
Abordagem 
bayesiana 

Industrias 
de grande 
porte 

Os resultados mostram 
que a terceirização 
simultânea coexiste com a 
produção de backup 
quando os dois principais 
fornecedores têm 
confiabilidade semelhante 
e moderada, e o custo de 
reserva de backup é 
relativamente pequeno. 
Quando as confiabilidades 
dos dois principais 
fornecedores diferem 
significativamente, o 
fornecimento duplo e o 
backup podem se tornar 
estratégias mutuamente 
exclusivas. 

Aplicar a modelagem 
em diferentes 
empresas, validando a 
teoria apresentada. 

Aplicando uma 
abordagem Bayesiana de 
atualização de previsão, o 
estudo conclui que, em 
seguida, as decisões de 
fornecimento nos dois 
períodos permanecem 
inalteradas, 
independentemente do 
resultado do aprendizado 
de confiabilidade, a 
decisão da empresa no 
período 1 é idêntica 
àquela do modelo de 
período único. Quando as 
decisões de fornecimento 
no período 2 não são 
independentes do 
resultado de aprendizado, 
o aprendizado de 
confiabilidade sempre faz 
com que a empresa prefira 
a terceirização do 
fornecedor com 
confiabilidade incerta. 

1
4
4 

Supply 
Chain Risk 

Management 
Using 

Software 
Tool 

Marija, 
Matotek; 

Ivan, 
Barac; 
Dusan, 

Regodic; 
et al. 

ACTA 
POLYTE
CHNICA 
HUNGAR

ICA    

2015 3 

O gerenciamento de riscos é 
uma parte integrante de 
todos os aspectos da cadeia 
de suprimentos. O 
gerenciamento de risco 
malsucedido pode ter 
consequências econômicas e 
ecológicas negativas e 
causar perda total ou parcial 
dos negócios de uma 

Neste artigo, sugere-
se um modelo de 
gerenciamento de 
risco na cadeia de 
suprimentos, de 
acordo com a norma 
internacional ISO 
31000: 2009. Uma 
avaliação de risco 
automática foi 

Revisão da 
literatura e 
estudo de caso. 

Organizaç
ão e sua 
cadeia de 
supriment
os 

Neste estudo de caso, os 
níveis de fatores de risco 
obtidos pelo tratamento de 
risco foram aceitos. Para 
diminuir a subjetividade 
dos analistas é necessário 
usar a mesma 
metodologia para 
avaliação de risco por 
mais de um analista de 

Outros projetos de 
pesquisa serão 
ampliados com a 
criação de novos 
aplicativos da Web 
para avaliação de 
risco no SCM, com 
base nas experiências 
e nos resultados de 

O manuseio ou 
gerenciamento do risco 
está se tornando uma 
suposição necessária e 
objetiva do sucesso do 
negócio e do sucesso, o 
gerenciamento de riscos 
deve fornecer a existência 
contínua do sistema. A 
documentação resultante 
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empresa. A tecnologia 
SCRM (Supply Chain Risk 
Management) ajuda os 
gerentes a planejar e lidar 
com interrupções na cadeia 
de suprimentos. As 
empresas que investem no 
campo emergente da 
tecnologia SCRM têm 
menos probabilidade de 
sustentar interrupções de 
fornecimento dispendiosas 
ou impressoras negativas 
por causa das ações de seus 
fornecedores. 

realizada por 
aplicativo de software 
e, como resultado, 
foram obtidas 2393 
avaliações de risco 
individuais. 

risco e então comparar 
seus resultados para 
fornecer uma avaliação de 
risco objetiva, uma fase 
chave no gerenciamento 
de risco. 

estudos de caso 
realizados. 

do processo de 
gerenciamento de riscos 
permite o processo de 
credenciamento e 
autorização do processo 
de gerenciamento de 
riscos. O gerenciamento 
de riscos não deve estar 
vinculado apenas a 
organizações, mas deve se 
aplicar a todas as 
atividades individuais de 
natureza de curto ou 
longo prazo. 

1
5
0 

Assessing 
social risks 
of global 
supply 

chains: A 
quantitative 
analytical 
approach 

and its 
application 
to supplier 
selection in 
the German 
automotive 

industry 

Zimmer, 
Konrad; 

Froehling, 
Magnus; 
Breun, 

Patrick; et 
al. 

JOURNA
L OF 

CLEANE
R 

PRODUC
TION   

2017 2 

A gestão de riscos nas 
cadeias de suprimento tem 
ganhado cada vez mais 
atenção nos últimos anos. 
Ao mesmo tempo, a pressão 
para considerar as questões 
sociais nas cadeias de 
fornecimento globais e 
interconectadas também 
aumentou. Estas questões 
representam um risco para 
as cadeias de fornecimento, 
uma vez que a sua 
ocorrência pode causar uma 
reação adversa das partes 
interessadas através, e. 
perdas de reputação. 

o objetivo deste 
artigo é desenvolver 
um modelo para 
estimar e avaliar 
eficientemente os 
riscos sociais ao 
longo das cadeias de 
suprimentos globais. 
Para este propósito, o 
modelo de Input 
Output de Leontief é 
combinado com os 
riscos do país e as 
intensidades de 
trabalho específicas 
do setor. Além disso, 
um processo de 
hierarquia analítica 
difusa é usado para 
ponderar os vários 
riscos sociais 
considerados. 

processo de 
hierarquia 
analítica difusa 

Indústria 
automobilí
stica 
alemã 

Os resultados mostram 
que existem enormes 
diferenças nos riscos 
sociais associados a 
diferentes fornecedores, 
bem como diferentes 
estruturas de risco ao 
longo da cadeia de n-
camadas. Isso ajuda a 
priorizar quaisquer 
projetos com o objetivo 
de melhorar as condições 
de vida e de trabalho. Em 
resumo, o modelo tem um 
grande benefício para os 
profissionais na compra 
de funções de empresas 
focais e pode ser uma 
ferramenta útil para apoiar 
o tratamento eficiente de 
questões sociais ao longo 
das cadeias de 
suprimentos. 

trabalhos futuros 
devem investigar esse 
contexto com mais 
precisão, uma vez 
que os riscos da 
cadeia de 
suprimentos social se 
materializam em 
reações prejudiciais 
às partes interessadas, 
a determinação dos 
pesos dos critérios 
também pode ser 
realizada com outras 
partes interessadas, 
como organizações 
não-governamentais, 
clientes ou 
investidores. 

A aplicação prática 
mostra como a abordagem 
SRA desenvolvida para 
cadeias de suprimentos 
pode ser usada para a 
avaliação de fornecedores 
e suas cadeias de 
suprimento a montante. É 
possível chegar a uma 
avaliação quantitativa dos 
riscos sociais associados a 
cada fornecedor. Ao 
mesmo tempo, os usuários 
não dependem de 
informações detalhadas de 
todos os participantes da 
cadeia de n-camadas, o 
que é muito difícil de 
obter. 
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1
5
6 

Proposal of a 
method for 
selecting 
suppliers 

considering 
risk 

management 
An 

application 
at the 

automotive 
industry 

Cagnin, 
Fernanda; 

de 
Oliveira, 

Maria 
Celia; 
Simon, 

Alexandre 
Tadeu; et 

al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
QUALIT

Y & 
RELIABI

LITY 
MANAGE

MENT   

2016 2 

Devido ao aquecimento do 
mercado automotivo nos 
últimos anos e 
consequentemente o 
crescimento da produção de 
veículos foi movimentado e 
deu ênfase ao segmento. 
Nos últimos anos, alguns 
souberam, por exemplo, que 
o terremoto que atingiu o 
Japão em 2011 foi capaz de 
atrapalhar os fornecedores 
do país. Devido a esses 
eventos, o gerenciamento de 
riscos da cadeia de 
suprimentos tornou-se 
essencial para o sucesso das 
operações da cadeia de 
suprimentos. 

O objetivo deste 
trabalho é avaliar a 
seleção sistemática 
do fornecedor na 
indústria automotiva 
em comparação com 
os modelos 
identificados na 
literatura. 
Um estudo de caso 
aplicado no setor 
automotivo para 
propor um método de 
seleção de 
fornecedores 
considerando o 
gerenciamento de 
riscos. 

Estudo de caso 

Empresas 
automotiv
as e sua 
cadeia de 
supriment
os 

Estes resultados indicam 
que a organização 
estabeleceu critérios para 
seleção de fornecedores, 
esta sistemática visa 
identificar os riscos 
potenciais na cadeia de 
suprimentos antes que o 
fornecedor adjudique o 
projeto, mas também é a 
prática atual pode ser 
melhorada usando como 
referência o método 
comparativo aplicado. 

Este estudo sugere 
como a pesquisa 
futura: as 
necessidades de 
compreensão sobre 
como diferentes 
empresas trabalham 
para avaliar os riscos 
na gestão da cadeia 
de suprimentos. 

De acordo com o trabalho 
pretende-se avaliar a 
sistemática de seleção do 
fornecedor na indústria 
automobilística 
comparando com os 
modelos identificados na 
literatura, pode-se 
concluir que: a 
organização estabeleceu 
critérios para seleção de 
fornecedores, esta 
sistemática visa 
identificar os riscos 
potenciais na cadeia de 
suprimentos antes de o 
fornecedor conceder o 
projeto, mas também é a 
prática atual pode ser 
melhorada usando como 
referência o método 
comparativo aplicado 
neste estudo. 

1
6
0 

Comparing 
supply chain 

risks for 
multiple 
product 

categories 
with 

cognitive 
mapping and 

Analytic 
Hierarchy 
Process 

Mital, 
Monika; 

Del 
Giudice, 
Manlio; 
Papa, 

Armando 

TECHNO
LOGICAL 
FORECA

STING 
AND 

SOCIAL 
CHANGE   

2018 1 

A estrutura de 
gerenciamento de riscos 
inclui a prática de manter 
estoques de segurança e 
buffers de lead time de 
segurança. No entanto, no 
mundo altamente 
tecnológico e altamente 
globalizado de hoje, onde a 
competição é tão feroz e 
primordial que o 
gerenciamento e a mitigação 
do risco através da criação 
de uma cadeia de 
suprimentos mais resiliente 
se tornou indispensável para 
qualquer organização. 

O objetivo deste 
trabalho é identificar 
e avaliar o risco da 
cadeia de 
suprimentos em 
várias categorias de 
produtos usando 
mapas cognitivos e a 
metodologia Analytic 
Hierarchy Process 
(AHP). 

Mapeamento 
cognitivo e 
AHP 

cadeia de 
supriment
os para 
várias 
categorias 
de 
produtos 

A principal contribuição 
do estudo é criar uma 
estrutura abrangente de 
riscos e testá-la em quatro 
diferentes cadeias de 
fornecimento de produtos, 
levando a um resultado 
importante que o risco da 
cadeia de suprimentos é 
diferente para diferentes 
cadeias de fornecimento 
de produtos. 

Este estudo pode ser 
estendido ainda mais 
para várias categorias 
que estão presentes 
no mercado. Esse tipo 
de pesquisa pode ser 
feito para outras 
categorias e 
subcategorias de 
diferentes mercados. 
Isso não só levará à 
identificação de 
vários riscos da 
cadeia de 
suprimentos que um 
varejista pode 
identificar em seus 
fornecedores, mas 
também dará aos 
profissionais de 
marketing vários 

A avaliação e o 
gerenciamento dos riscos 
da cadeia de suprimentos 
tornam-se muito 
importantes e uma das 
ferramentas de avaliação 
de risco é o Analytic 
Hierarchy Process (AHP), 
conforme mostrado neste 
estudo. No estudo, 
começou por extrair os 
fatores de risco da cadeia 
de suprimentos em quatro 
cadeias de suprimentos e 
criar uma árvore de 
critérios de tomada de 
decisão. Com base nesses 
critérios de tomada de 
decisão, a técnica AHP foi 
aplicada para quantificar o 
risco. Descobriu-se que o 
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atributos que 
poderiam ser 
incluídos em seus 
produtos e ajudá-los a 
penetrar no mercado 
ainda mais. 

risco varia entre as 
cadeias de suprimentos. 

1
8
5 

Purchasing 
management 
and the role 

of 
uncertainty 

Gadde, 
Lars-Erik; 
Wynstra, 

Finn 

IMP 
JOURNA

L 
2018 0 

Existem muitas incertezas 
no gerenciamento de 
compras e suprimentos, 
assim como ocorre 
mudanças significativas 
dessa função ao longo do 
tempo. 

O artigo baseia-se em 
uma revisão da 
literatura sobre o 
desenvolvimento da 
gestão de compras e 
suprimentos ao longo 
do tempo e como 
essas questões foram 
relacionadas à 
incerteza e à 
dependência. Esse 
exame também exigiu 
a análise do impacto 
de outros conceitos 
das ciências 
comportamentais: 
interdependência, 
poder e controle. 

Revisão da 
literatura 

Indústria 
de grande 
porte 

O artigo mostra que a 
relação entre a gestão de 
compras e a incerteza 
mudou substancialmente 
ao longo do tempo. 
Tradicionalmente, a 
incerteza foi evitada, 
enquanto as empresas 
hoje estão empenhadas 
em lidar com as 
consequências da 
incerteza. Essa 
modificação afetou as 
características das 
relações comprador-
fornecedor, bem como as 
perspectivas e a 
exploração do poder, 
controle e dependência. 

Aplicar a teoria 
abordada em 
diferentes industrias. 

A análise da incerteza em 
relação à estratégia de 
compras apontou alguns 
importantes inter-
relacionamentos. A 
discussão revelou que 
diferentes opções em 
relação a decisões 
estratégicas relativas a 
fazer ou comprar, 
envolvimento de 
relacionamento e 
configuração da base de 
fornecedores afetam a 
incerteza de duas 
maneiras. Primeiro, a ação 
estratégica que é 
empregada determina 
quais dimensões e 
aspectos da incerteza 
parecerão mais 
significativos. Em 
segundo lugar, o nível 
resultante de incerteza é 
afetado pela estratégia de 
compra particular 
aplicada. 

1
8
9 

Models for 
supplier 

selection and 
risk 

mitigation: a 
holistic 

approach 

Yoon, 
Jiho; 

Talluri, 
Srinivas; 
Yildiz, 

Hakan; et 
al. 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH  

2018 0 

De acordo com um estudo 
conduzido pela PwC e pelo 
Business Continuity 
Institute em 2013, 75% das 
empresas experimentaram 
pelo menos uma grande 
interrupção na cadeia de 
suprimentos por ano e a 
maioria das interrupções 
foram causadas por 

Embora estudos 
anteriores tenham 
proposto diferentes 
métodos e 
ferramentas para a 
seleção eficaz e 
eficiente de 
fornecedores, apenas 
algumas abordagens 
tentaram incorporar 

Modelagem 
matemática 

Industrias 
americana
s e sua 
cadeia de 
supriment
os 

Sugere-se que as 
estratégias de upstream e 
downstream devem ser 
utilizadas 
simultaneamente, em vez 
de depender de um único 
tipo de estratégia. É 
essencial alinhar as 
estratégias de mitigação 
de risco a montante e a 

uma extensão deste 
estudo poderia 
investigar estratégias 
combinadas mais 
eficazes 
considerando 
combinações de 
outras estratégias de 
mitigação. 

Usando otimização e 
análise multiobjetivo, o 
estudo mostra que 
diferentes estratégias de 
mitigação de risco são 
mais adequadas para 
empresas com 
preferências diferentes em 
relação a compensações 
de custo e confiabilidade, 
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problemas relacionados à 
oferta. Com uma ênfase 
crescente no risco a 
montante, a gestão de riscos 
na seleção de fornecedores 
tornou-se uma questão 
crítica enfrentada pelas 
empresas.  

estratégias de 
mitigação de risco 
nas decisões de 
seleção de 
fornecedores. 
Este estudo visa 
preencher essa lacuna 
considerando uma 
ampla gama de 
fatores de risco 
quantitativos e 
qualitativos na 
seleção de 
fornecedores e avalia 
a eficácia de 
estratégias 
alternativas de 
mitigação de risco 
nesse contexto. 

jusante para reduzir o 
risco. Emprega-se a 
simulação baseada em 
otimização multiobjetivo 
no desenvolvimento de 
um modelo de decisão e 
consideramos dados de 
um fabricante de peças 
automotivas para 
demonstrar a aplicação de 
nossa abordagem. 

ou seja, foco no custo 
versus confiabilidade. 
Além disso, aborda 
simultaneamente a 
questão da seleção de 
fornecedores com seleção 
de estratégias de 
mitigação de risco. Sugere 
que uma combinação de 
estratégias de mitigação 
de riscos a montante e a 
jusante deve ser 
considerada em conjunto 
com a seleção de 
fornecedores, em vez de 
considerar essas decisões 
separadamente e focar na 
aplicação de uma única 
estratégia. Os resultados 
mostram que a 
consideração simultânea 
de estratégias de 
mitigação de risco a 
montante e a jusante tem 
o potencial para um 
melhor desempenho do 
que usando apenas cada 
estratégia. 

2
0
2 

DESIGNIN
G 

EVALUATI
ON AND 

RANKING 
MODEL 

FOR 
SUPPLY 
CHAIN 

RISK WITH 
MULTI-

CRITERIA 
DECISION 
APPROAC

H 

Parsa, Kia; 
Torfi, 

Fatemeh 

QUID-
INVESTI
GACION 
CIENCIA 

Y 
TECNOL

OGIA 

2017 0 

 Este estudo procura 
identificações e descrições 
com amostras apropriadas 
de sete tipos principais de 
riscos de cadeia de 
suprimentos (riscos 
domésticos, consistem em: 
risco de gestão, riscos 
contratuais, fatores da 
indústria, riscos políticos e 
econômicos, riscos 
operacionais e riscos 
externos). : fornecedores e 
distribuidores. 

O objetivo desta 
pesquisa é avaliar e 
classificar os riscos 
na cadeia de 
suprimentos na 
empresa "Trabalho e 
Iniciativa de Naghshe 
Jahan", a fim de 
determinar e priorizar 
o crítico que é 
medido com base em 
determinados índices. 

Revisão da 
literatura e 
FMEA 

Modelage
m de 
cadeia de 
supriment
os 

 Os riscos conhecidos e 
mais importantes que são 
propostos aos gestores 
são: Inflações, falta de 
recursos financeiros, 
atrasos no cronograma, 
falha de maquinário. 

Aplicar a abordagem 
deste artigo para 
diferentes segmentos 
de indústria. 

Neste documento, é 
apresentada uma estrutura 
abrangente para 
desempenho baseado em 
valor e gerenciamento de 
risco na cadeia de 
suprimentos. Os riscos da 
cadeia de suprimentos são 
classificados e o modelo 
de risco da cadeia de 
suprimentos é 
estabelecido. O estudo do 
papel impulsionará o 
desenvolvimento do 
gerenciamento de riscos 
da cadeia de suprimentos 
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mais profundamente. 
Também é útil colocar o 
gerenciamento de risco na 
cadeia de suprimentos e 
construir o sistema de 
gerenciamento de risco. 

2
0
6 

A note on 
supply chain 

risk 
classification
: discussion 
and proposal 

Parsa, Kia; 
Torfi, 

Fatemeh 

INTERNA
TIONAL 
JOURNA

L OF 
PRODUC

TION 
RESEAR

CH   

2016 0 

Este trabalho é 
complementar ao trabalho 
sobre classificação de risco 
da cadeia de suprimentos 
por Rangel et al. 
[International Journal of 
Production Research, vol. 
52 (7), 2014]. 

consideramos o uso 
das normas da ISO / 
IEC (Organização 
Internacional de 
Padronização / 
Comissão 
Eletrotécnica 
Internacional) para 
apoiar a classificação 
de risco da cadeia de 
fornecimento. Sua 
finalidade é 
desenvolver, manter e 
promover padrões nas 
áreas de tecnologia da 
informação e 
tecnologia da 
informação. Portanto, 
para melhorar o 
trabalho de Rangel et 
al. (2014), 

Revisão da 
literatura 

Cadeia de 
supriment
os 

 A ISO 27036 (Segurança 
da Informação para 
Relacionamento com 
Fornecedores) e ISO 
28000 (Especificação para 
Sistemas de 
Gerenciamento de 
Segurança para a Cadeia 
de Suprimento) estão 
alinhados com a ISO 
31000 (Técnicas de 
Avaliação de Risco - 
Gerenciamento de Risco). 
 
Além disso, como o 
gerenciamento de riscos 
da cadeia de suprimentos 
não possui um processo 
padronizado, essas 
normas, particularmente a 
ISO 31000, podem servir 
como um guia para 
melhorar sua 
implementação. 

Aprofundar estudo 
sobre a norma ISO 
31000. 

Considerando o fato de 
que as definições dos 
tipos de risco da cadeia de 
suprimentos podem variar 
com o tempo e a mudança 
do mercado global, o uso 
de normas ISO como uma 
ferramenta é um requisito 
mínimo para garantir a 
conformidade 
internacional e garantir a 
segurança da cadeia de 
fornecimento. 

 

 

 

 

 

 



Apêndice B – Formulário 1 do Delphi 
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Apêndice C– Formulário 2 do Delphi 
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Apêndice D – Matrizes AHP  

Critério “Identificação” 
Comparação Paritária – “IDENTIFICAÇÃO” 

            

E1 
Matriz de  

P. e C. 
FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/7  1/5 1     1     

FMEA 7     1     1     3     3     

SWIFT 5     1     1     3     3     

Análise de Imp. No Neg. 1      1/3  1/3 1     1     

Análise de C. C. 1      1/3  1/3 1     1     

            

E2 Matriz de  
P. e C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3 1     3     3     

FMEA 3     1     3     5     7     

SWIFT 1      1/3 1     1     1     

Análise de Imp. No Neg.  1/3  1/5 1     1      1/3 

Análise de C. C.  1/3  1/7 1     3     1     

            

E3 Matriz de  
P. e C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/7  1/5  1/3  1/3 

FMEA 7     1     3     5     7     

SWIFT 5      1/3 1     3     3     

Análise de Imp. No Neg. 3      1/5  1/3 1     1     

Análise de C. C. 3      1/7  1/3 1     1     

            

E4 
Matriz de  

P. e C. 
FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/5 3     3     

FMEA 5     1     1     3     3     

SWIFT 5     1     1     3     5     

Análise de Imp. No Neg.  1/3  1/3  1/3 1     1     

Análise de C. C.  1/3  1/3  1/5 1     1     
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E5 
Matriz de  

P. e C. 
FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/3 1     1     

FMEA 5     1     3     5     5     

SWIFT 3      1/3 1     3     1     

Análise de Imp. No Neg. 1      1/5  1/3 1     1     

Análise de C. C. 1      1/5 1     1     1     

            

E6 
Matriz de  

P. e C. 
FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/7 1     1     

FMEA 5     1     3     7     7     

SWIFT 7      1/3 1     3     3     

Análise de Imp. No Neg. 1      1/7  1/3 1     1     

Análise de C. C. 1      1/7  1/3 1     1     

            

E7 Matriz de  
P. e C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 

Neg. 

Análise 
de C. C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/3 3     1     

FMEA 3     1      1/3 5     5     

SWIFT 3     1     1     3     3     

Análise de Imp. No Neg.  1/3  1/5  1/3 1      1/3 

Análise de C. C. 1      1/5  1/3 3     1     
 

 

Matrizes Normalizada – “IDENTIFICAÇÃO”   
              

E1 Matriz de  
P. e C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 

Imp. No Neg. 
Análise de 

C. C. 
Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0,07 0,05 0,07 0,11 0,11 0,082 
FMEA 0,47 0,36 0,35 0,33 0,33 0,368 
SWIFT 0,33 0,36 0,35 0,33 0,33 0,341 
Análise de Imp. No Neg. 0,07 0,12 0,12 0,11 0,11 0,105 
Análise de C. C. 0,07 0,12 0,12 0,11 0,11 0,105 
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E2 
Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de 
C. C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0,18 0,17 0,14 0,23 0,24 0,192 
FMEA 0,53 0,50 0,43 0,38 0,57 0,482 
SWIFT 0,18 0,17 0,14 0,08 0,08 0,129 
Análise de Imp. No Neg. 0,06 0,10 0,14 0,08 0,03 0,081 
Análise de C. C. 0,06 0,07 0,14 0,23 0,08 0,117 
              

E3 
Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de 
C. C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0     0     0     0     0     0,046 
FMEA 0,37 0,55 0,62 0,48 0,57 0,517 
SWIFT 0,26 0,18 0,21 0,29 0,24 0,237 
Análise de Imp. No Neg. 0,16 0,11 0,07 0,10 0,08 0,103 
Análise de C. C. 0,16 0,08 0,07 0,10 0,08 0,097 
              

E4 
Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de 
C. C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0,09 0,07 0,07 0,27 0,23 0,146 
FMEA 0,43 0,35 0,37 0,27 0,23 0,329 
SWIFT 0,43 0,35 0,37 0,27 0,38 0,360 
Análise de Imp. No Neg. 0,03 0,12 0,12 0,09 0,08 0,087 
Análise de C. C. 0,03 0,12 0,07 0,09 0,08 0,077 
              

E5 
Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de 
C. C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0,09 0,10 0,06 0,09 0,11 0,091 
FMEA 0,45 0,52 0,53 0,45 0,56 0,502 
SWIFT 0,27 0,17 0,18 0,27 0,11 0,201 
Análise de Imp. No Neg. 0,09 0,10 0,06 0,09 0,11 0,091 
Análise de C. C. 0,09 0,10 0,18 0,09 0,11 0,115 
              

E6 
Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de 
C. C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0,07 0,11 0,03 0,08 0,08 0,072 
FMEA 0,33 0,55 0,62 0,54 0,54 0,517 
SWIFT 0,47 0,18 0,21 0,23 0,23 0,264 
Análise de Imp. No Neg. 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,074 
Análise de C. C. 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,074 
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E7 
Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de 
C. C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0,12 0,12 0,14 0,20 0,10 0,136 
FMEA 0,36 0,37 0,14 0,33 0,48 0,337 
SWIFT 0,36 0,37 0,43 0,20 0,29 0,329 
Análise de Imp. No Neg. 0,04 0,07 0,14 0,07 0,03 0,071 
Análise de C. C. 0,12 0,07 0,14 0,20 0,10 0,127 

 

 

Vetor Consistência – “Identificação” 
                      

E1 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,08 0,05 0,07 0,10 0,10 0,41 5,03 

   
5,08  

  
0,02  

2% 

FMEA 0,57 0,37 0,34 0,31 0,31 1,91 5,20 

SWIFT 0,41 0,37 0,34 0,31 0,31 1,75 5,12 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,08 0,12 0,11 0,10 0,10 0,53 5,04 

Análise de 
C. C. 

0,08 0,12 0,11 0,10 0,10 0,53 5,04 

                      

E2 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,19 0,16 0,13 0,24 0,35 1,07 5,60 

   
5,36  

  
0,09  

8% 

FMEA 0,58 0,48 0,39 0,41 0,82 2,67 5,54 

SWIFT 0,19 0,16 0,13 0,08 0,12 0,68 5,28 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,06 0,10 0,13 0,08 0,04 0,41 5,05 

Análise de 
C. C. 

0,06 0,07 0,13 0,24 0,12 0,62 5,31 
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E3 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,05 0,07 0,05 0,03 0,03 0,23 5,05 

   
5,15  

  
0,04  

3% 

FMEA 0,32 0,52 0,71 0,51 0,68 2,74 5,30 

SWIFT 0,23 0,17 0,24 0,31 0,29 1,24 5,23 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,14 0,10 0,08 0,10 0,10 0,52 5,06 

Análise de 
C. C. 

0,14 0,07 0,08 0,10 0,10 0,49 5,09 

                      

E4 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,15 0,07 0,07 0,26 0,23 0,78 5,30 

   
5,41  

  
0,10  

9% 

FMEA 0,73 0,33 0,36 0,26 0,23 1,91 5,81 

SWIFT 0,73 0,33 0,36 0,26 0,39 2,07 5,74 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,05 0,11 0,12 0,09 0,08 0,44 5,09 

Análise de 
C. C. 

0,05 0,11 0,07 0,09 0,08 0,39 5,11 

                      

E5 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,09 0,10 0,07 0,09 0,11 0,46 5,10 

   
5,14  

  
0,03  

3% 

FMEA 0,46 0,50 0,60 0,46 0,57 2,59 5,15 

SWIFT 0,27 0,17 0,20 0,27 0,11 1,03 5,12 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,09 0,10 0,07 0,09 0,11 0,46 5,10 

Análise de 
C. C. 

0,09 0,10 0,20 0,09 0,11 0,60 5,22 
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E6 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,07 0,10 0,04 0,07 0,07 0,36 5,00 

   
5,16  

  
0,04  

4% 

FMEA 0,36 0,52 0,79 0,52 0,52 2,70 5,22 

SWIFT 0,50 0,17 0,26 0,22 0,22 1,38 5,24 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,38 5,17 

Análise de 
C. C. 

0,07 0,07 0,09 0,07 0,07 0,38 5,17 

                      

E7 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,14 0,11 0,11 0,21 0,13 0,70 5,12 

   
5,11  

  
0,03  

2% 

FMEA 0,41 0,34 0,11 0,35 0,63 1,84 5,47 

SWIFT 0,41 0,34 0,33 0,21 0,38 1,67 5,07 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,05 0,07 0,11 0,07 0,04 0,34 4,73 

Análise de 
C. C. 

0,14 0,07 0,11 0,21 0,13 0,65 5,16 

 

 

CRITÉRIO ANÁLISE 

Comparação Paritária – “ANÁLISE” 

            

E1 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/3  1/3  1/3 

FMEA 5     1     3      1/3  1/3 

SWIFT 3      1/3 1      1/3  1/3 

Análise de Imp. No Neg. 3     3     3     1     1     

Análise de C. C. 3     3     3     1     1     
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E2 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/3  1/5  1/5 

FMEA 3     1     3      1/3  1/3 

SWIFT 3      1/3 1      1/3  1/3 

Análise de Imp. No Neg. 5     3     3     1      1/3 

Análise de C. C. 5     3     3     3     1     

            

E3 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1     1     1     1     1     

FMEA 1     1     1      1/3  1/3 

SWIFT 1     1     1      1/3  1/3 

Análise de Imp. No Neg. 1     3     3     1      1/3 

Análise de C. C. 1     3     3     3     1     

            

E4 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/3  1/3  1/5 

FMEA 5     1      1/3  1/3  1/3 

SWIFT 3     3     1     1     1     

Análise de Imp. No Neg. 3     3     1     1     1     

Análise de C. C. 5     3     1     1     1     

            

E5 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/7  1/3  1/3  1/3 

FMEA 7     1     7     3     3     

SWIFT 3      1/7 1     3     1     

Análise de Imp. No Neg. 3      1/3  1/3 1     1     

Análise de C. C. 3      1/3 1     1     1     

            

E6 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/7 1     1     

FMEA 5     1     3     9     9     

SWIFT 7      1/3 1     3     3     

Análise de Imp. No Neg. 1      1/9  1/3 1     1     

Análise de C. C. 1      1/9  1/3 1     1     
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E7 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/3 3     1     

FMEA 3     1     1     5     7     

SWIFT 3     1     1     3     7     

Análise de Imp. No Neg.  1/3  1/5  1/3 1      1/3 

Análise de C. C. 1      1/7  1/7 3     1     

 

 

Matrizes Normalizadas – “ANÁLISE”   

              

E1 
Matriz de P. e 
C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

Análise 
de C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C. 0     0     0      1/9  1/9 0,070 

FMEA 0,33 0,13 0,29 0,11 0,11 0,196 

SWIFT 0,20 0,04 0,10 0,11 0,11 0,113 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,20 0,40 0,29 0,33 0,33 
0,311 

Análise de C. C. 0,20 0,40 0,29 0,33 0,33 0,311 

              

E2 
Matriz de P. e 
C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

Análise 
de C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C. 0     0     0     0     0     0,053 

FMEA 0,18 0,13 0,29 0,07 0,15 0,163 

SWIFT 0,18 0,04 0,10 0,07 0,15 0,107 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,29 0,39 0,29 0,21 0,15 
0,267 

Análise de C. C. 0,29 0,39 0,29 0,62 0,45 0,409 

              

E3 
Matriz de P. e 
C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

Análise 
de C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C.  1/5  1/9  1/9  1/6  1/3 0,186 

FMEA 0,20 0,11 0,11 0,06 0,11 0,118 

SWIFT 0,20 0,11 0,11 0,06 0,11 0,118 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,20 0,33 0,33 0,18 0,11 
0,231 

Análise de C. C. 0,20 0,33 0,33 0,53 0,33 0,346 
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E4 
Matriz de P. e 
C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

Análise 
de C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C. 0     0     0     0     0     0,063 

FMEA 0,29 0,10 0,09 0,09 0,09 0,134 

SWIFT 0,18 0,29 0,27 0,27 0,28 0,260 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,18 0,29 0,27 0,27 0,28 
0,260 

Análise de C. C. 0,29 0,29 0,27 0,27 0,28 0,283 

              

E5 
Matriz de P. e 
C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

Análise 
de C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C. 0     0     0     0     0     0,052 

FMEA 0,41 0,51 0,72 0,36 0,47 0,496 

SWIFT 0,18 0,07 0,10 0,36 0,16 0,174 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,18 0,17 0,03 0,12 0,16 
0,132 

Análise de C. C. 0,18 0,17 0,10 0,12 0,16 0,146 

              

E6 
Matriz de P. e 
C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

Análise 
de C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C. 0      1/9 0     0     0     0,069 

FMEA 0,33 0,57 0,62 0,60 0,60 0,545 

SWIFT 0,47 0,19 0,21 0,20 0,20 0,253 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 
0,067 

Análise de C. C. 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,067 
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E7 
Matriz de P. e 
C. 

FMEA SWIFT 
Análise de 
Imp. No 
Neg. 

Análise 
de C. C. 

Prioridade Relativa 

Matriz de P. e C.  1/8  1/8  1/8  1/5 0     0,125 

FMEA 0,36 0,37 0,36 0,33 0,43 0,370 

SWIFT 0,36 0,37 0,36 0,20 0,43 0,344 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,04 0,07 0,12 0,07 0,02 
0,064 

Análise de C. C. 0,12 0,05 0,05 0,20 0,06 0,097 

 

 

Vetor Consistência - "ANÀLISE" 

                      

E1 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,07 0,04 0,04 0,10 0,10 0,35 5,08 

  
5,44  

  
0,11  

10% 

FMEA 0,35 0,20 0,34 0,10 0,10 1,09 5,56 

SWIFT 0,21 0,07 0,11 0,10 0,10 0,59 5,27 

Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,21 0,59 0,34 0,31 0,31 1,76 5,64 

Análise de 
C. C. 

0,21 0,59 0,34 0,31 0,31 1,76 5,64 

                      

E2 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,05 0,05 0,04 0,05 0,08 0,28 5,23 

  
5,36  

  
0,09  

8% 

FMEA 0,16 0,16 0,32 0,09 0,14 0,87 5,33 

SWIFT 0,16 0,05 0,11 0,09 0,14 0,55 5,10 

Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,27 0,49 0,32 0,27 0,14 1,48 5,56 

Análise de 
C. C. 

0,27 0,49 0,32 0,80 0,41 2,29 5,59 
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E3 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,19 0,12 0,12 0,23 0,35 1,00 5,36 

  
5,35  

  
0,09  

8% 

FMEA 0,19 0,12 0,12 0,08 0,12 0,62 5,20 

SWIFT 0,19 0,12 0,12 0,08 0,12 0,62 5,20 

Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,19 0,36 0,36 0,23 0,12 1,24 5,39 

Análise de 
C. C. 

0,19 0,36 0,36 0,69 0,35 1,94 5,60 

                      

E4 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,06 0,03 0,09 0,09 0,06 0,32 5,05 

  
5,30  

  
0,08  

7% 

FMEA 0,32 0,13 0,09 0,09 0,09 0,72 5,37 

SWIFT 0,19 0,40 0,26 0,26 0,28 1,39 5,37 

Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,19 0,40 0,26 0,26 0,28 1,39 5,37 

Análise de 
C. C. 

0,32 0,40 0,26 0,26 0,28 1,52 5,37 

                      

E5 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,05 0,07 0,06 0,04 0,05 0,27 5,27 

  
5,37  

  
0,09  

8% 

FMEA 0,36 0,50 1,22 0,40 0,44 2,91 5,87 

SWIFT 0,16 0,07 0,17 0,40 0,15 0,94 5,41 

Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,16 0,17 0,06 0,13 0,15 0,66 4,98 

Análise de 
C. C. 

0,16 0,17 0,17 0,13 0,15 0,77 5,30 
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E6 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,07 0,11 0,04 0,07 0,07 0,35 5,05 

  
5,18  

  
0,04  

4% 

FMEA 0,34 0,55 0,76 0,60 0,60 2,84 5,22 

SWIFT 0,48 0,18 0,25 0,20 0,20 1,31 5,20 

Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,07 0,06 0,08 0,07 0,07 0,35 5,21 

Análise de 
C. C. 

0,07 0,06 0,08 0,07 0,07 0,35 5,21 

                      

E7 

Matriz 
de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de 
P. e C. 

0,12 0,12 0,11 0,19 0,10 0,65 5,22 

  
5,40  

  
0,10  

9% 

FMEA 0,37 0,37 0,34 0,32 0,68 2,09 5,64 

SWIFT 0,37 0,37 0,34 0,19 0,68 1,96 5,71 

Análise de 
Imp. No 
Neg. 

0,04 0,07 0,11 0,06 0,03 0,33 5,10 

Análise de 
C. C. 

0,12 0,05 0,05 0,19 0,10 0,52 5,32 

 

 

CRITÉRIO AVALIAÇÃO 

Comparação Paritária – “AVALIAÇÃO” 

            

E1 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/3 1     1     

FMEA 5     1     3     5     5     

SWIFT 3      1/3 1     1     1     

Análise de Imp. No Neg. 
1      1/5 1     1     1     

Análise de C. C. 1      1/5 1     1     1     
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E2 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/3 3     3     

FMEA 3     1     1     3     3     

SWIFT 3     1     1     3     3     

Análise de Imp. No Neg. 
 1/3  1/3  1/3 1     1     

Análise de C. C.  1/3  1/3  1/3 1     1     

            

E3 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/3 1     1     

FMEA 3     1     1     5     3     

SWIFT 3     1     1     5     3     

Análise de Imp. No Neg. 
1      1/5  1/5 1     3     

Análise de C. C. 1      1/3  1/3  1/3 1     

            

E4 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/3 5     5     

FMEA 3     1     1     3     3     

SWIFT 3     1     1     5     5     

Análise de Imp. No Neg. 
 1/5  1/3  1/5 1     1     

Análise de C. C.  1/5  1/3  1/5 1     1     
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E5 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/5  1/3 1     1     

FMEA 5     1     3     5     5     

SWIFT 3      1/3 1     1     1     

Análise de Imp. No Neg. 
1      1/5 1     1     3     

Análise de C. C. 1      1/5 1      1/3 1     

            

E6 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/5  1/3  1/3 

FMEA 3     1      1/3 1     1     

SWIFT 5     3     1     5     3     

Análise de Imp. No Neg. 
3     1      1/5 1     3     

Análise de C. C. 3     1      1/3  1/3 1     

            

E7 

Matriz de P. 
e C. FMEA SWIFT 

Análise de 
Imp. No Neg. 

Análise de C. 
C. 

Matriz de P. e C. 1      1/3  1/5 3     3     

FMEA 3     1      1/3 3     3     

SWIFT 5     3     1     5     7     

Análise de Imp. No Neg. 
 1/3  1/3  1/5 1     1     

Análise de C. C.  1/3  1/3  1/7 1     1     
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Matrizes Normalizadas – “AVALIAÇÃO”   

              

E1 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0      1/9 0      1/9  1/9 0,094 

FMEA 0,45 0,52 0,47 0,56 0,56 0,511 

SWIFT 0,27 0,17 0,16 0,11 0,11 0,165 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,09 0,10 0,16 0,11 0,11 
0,115 

Análise de C. C. 0,09 0,10 0,16 0,11 0,11 0,115 

              

E2 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C.  1/8  1/9  1/9  1/4  1/4 0,180 

FMEA 0,39 0,33 0,33 0,27 0,27 0,321 

SWIFT 0,39 0,33 0,33 0,27 0,27 0,321 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,04 0,11 0,11 0,09 0,09 
0,090 

Análise de C. C. 0,04 0,11 0,11 0,09 0,09 0,090 

              

E3 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C.  1/9  1/9  1/9 0     0     0,103 

FMEA 0,33 0,35 0,35 0,41 0,27 0,342 

SWIFT 0,33 0,35 0,35 0,41 0,27 0,342 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,11 0,07 0,07 0,08 0,27 
0,121 

Análise de C. C. 0,11 0,12 0,12 0,03 0,09 0,092 
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E4 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C.  1/7  1/9  1/8  1/3  1/3 0,207 

FMEA 0,41 0,33 0,37 0,20 0,20 0,301 

SWIFT 0,41 0,33 0,37 0,33 0,33 0,354 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,03 0,11 0,07 0,07 0,07 
0,069 

Análise de C. C. 0,03 0,11 0,07 0,07 0,07 0,069 

              

E5 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0      1/9 0      1/8 0     0,092 

FMEA 0,45 0,52 0,47 0,60 0,45 0,500 

SWIFT 0,27 0,17 0,16 0,12 0,09 0,163 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,09 0,10 0,16 0,12 0,27 
0,149 

Análise de C. C. 0,09 0,10 0,16 0,04 0,09 0,097 

              

E6 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C. 0     0     0     0     0     0,060 

FMEA 0,20 0,16 0,16 0,13 0,12 0,154 

SWIFT 0,33 0,47 0,48 0,65 0,36 0,461 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,20 0,16 0,10 0,13 0,36 
0,189 

Análise de C. C. 0,20 0,16 0,16 0,04 0,12 0,137 
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E7 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Prioridade 
Relativa 

Matriz de P. e C.  1/9 0      1/9  1/4  1/5 0,141 

FMEA 0,31 0,20 0,18 0,23 0,20 0,224 

SWIFT 0,52 0,60 0,53 0,38 0,47 0,500 

Análise de Imp. No 
Neg. 

0,03 0,07 0,11 0,08 0,07 
0,070 

Análise de C. C. 0,03 0,07 0,08 0,08 0,07 0,064 

 

 

Vetor Consistência – “AVALIAÇÃO” 

                      

E1 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de P. e C. 0,09 0,10 0,06 0,11 0,11 0,48 5,12 

   
5,14  

  
0,03  

3% 

FMEA 0,47 0,51 0,50 0,57 0,57 2,62 5,13 

SWIFT 0,28 0,17 0,17 0,11 0,11 0,85 5,13 

Análise de Imp. 
No Neg. 

0,09 0,10 0,17 0,11 0,11 0,59 5,14 

Análise de C. C. 0,09 0,10 0,17 0,11 0,11 0,59 5,14 

                      

E2 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de P. e C. 0,18 0,11 0,11 0,27 0,27 0,93 5,18 

   
5,20  

  
0,05  

4% 

FMEA 0,54 0,32 0,32 0,27 0,27 1,72 5,35 

SWIFT 0,54 0,32 0,32 0,27 0,27 1,72 5,35 

Análise de Imp. 
No Neg. 

0,06 0,11 0,11 0,09 0,09 0,45 5,06 

Análise de C. C. 0,06 0,11 0,11 0,09 0,09 0,45 5,06 
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E3 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de P. e C. 0,10 0,11 0,11 0,12 0,09 0,54 5,28 

   
5,31  

  
0,08  

7% 

FMEA 0,31 0,34 0,34 0,60 0,28 1,87 5,48 

SWIFT 0,31 0,34 0,34 0,60 0,28 1,87 5,48 

Análise de Imp. 
No Neg. 

0,10 0,07 0,07 0,12 0,28 0,64 5,28 

Análise de C. C. 0,10 0,11 0,11 0,04 0,09 0,46 5,02 

                      

E4 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de P. e C. 0,21 0,10 0,12 0,34 0,34 1,11 5,39 

   
5,34  

  
0,09  

8% 

FMEA 0,62 0,30 0,35 0,21 0,21 1,69 5,62 

SWIFT 0,62 0,30 0,35 0,34 0,34 1,97 5,55 

Análise de Imp. 
No Neg. 

0,04 0,10 0,07 0,07 0,07 0,35 5,08 

Análise de C. C. 0,04 0,10 0,07 0,07 0,07 0,35 5,08 

                      

E5 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de P. e C. 0,09 0,10 0,05 0,15 0,10 0,49 5,37 

   
5,29  

  
0,07  

6% 

FMEA 0,46 0,50 0,49 0,74 0,48 2,67 5,35 

SWIFT 0,27 0,17 0,16 0,15 0,10 0,85 5,22 

Análise de Imp. 
No Neg. 

0,09 0,10 0,16 0,15 0,29 0,79 5,32 

Análise de C. C. 0,09 0,10 0,16 0,05 0,10 0,50 5,18 
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E6 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de P. e C. 0,06 0,05 0,09 0,06 0,05 0,31 5,21 

   
5,31  

  
0,08  

7% 

FMEA 0,18 0,15 0,15 0,19 0,14 0,81 5,28 

SWIFT 0,30 0,46 0,46 0,95 0,41 2,58 5,59 

Análise de Imp. 
No Neg. 

0,18 0,15 0,09 0,19 0,41 1,02 5,42 

Análise de C. C. 0,18 0,15 0,15 0,06 0,14 0,69 5,03 

                       

E7 

Matriz 
de P. e 
C. FMEA SWIFT 

Análise 
de 
Imp. 
No 
Neg. 

Análise 
de C. 
C. 

Vetor 
Peso 

Vetor 
Consistência λmax CI CR 

Matriz de P. e C. 0,14 0,07 0,10 0,21 0,19 0,72 5,08 

   
5,21  

  
0,05  

5% 

FMEA 0,42 0,22 0,17 0,21 0,19 1,22 5,44 

SWIFT 0,71 0,67 0,50 0,35 0,45 2,68 5,36 

Análise de Imp. 
No Neg. 

0,05 0,07 0,10 0,07 0,06 0,36 5,07 

Análise de C. C. 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06 0,33 5,11 

 

 

 

 

 



Apêndice E – Aplicação do FMEA 

Área da 
Empresa: Aquisições Responsável: Compras Número do FMEA:001 

Processo: Recebimento de produtos do fornecedor Equipe: 
Compras / Engenharia / Recebimento / 

Qualidade / Logística DATA:09/07/2019 

Processo Função do 
Processo Falha Potencial do Processo Efeito Potencial da Falha 

Se
ve

ri
da

de
 

Causas Potenciais da Falha 

  

Ações recomendadas  

O
co

rr
ên

ci
a 

Controles 
atuais 

D
et

ec
çã

o 

N 
P 
R 

Recebimen
to de 

produtos 
do 

fornecedor 

Abastecer 
processo 

produtivo 

Produto recebido com 
embalagem danificada, 
quebrada ou molhada. 

Gerar distúrbio no processo de 
abastecimento produtivo, gerando 

ineficiência na linha produtiva 
interna. 

5 
Falha no processo de 

embalamento do fornecedor 
ou transporte do produto. 

3 
Inspeção visual 
no recebimento. 

5 75 

  

Embalagem com identificação 
errada. 

Gerar distúrbio no processo de 
recebimento, ao identificar a 

falha. 
5 

Falha na identificação da 
embalagem por parte do 

fornecedor. 
5 

Inspeção visual 
no recebimento. 

5 125 

  

 
Produto com defeito de 
Qualidade (deformado, 

oxidado ou fora do 
especificado em desenho). 

Falha na montabilidade interna, 
gerando retrabalho ou devolução 

do produto não conforme. 
6 

Falha no processo produtivo 
do fornecedor. 

7 

Inspeção visual 
no recebimento. 

5 210 

1) Elaborar dispositivos de controle 
geométricos para controle do 
dimensional de produtos críticos. 
2) Implementar controle interno 
visual e de geometria para produtos 
que possuem características críticas. 

Envio de produto não conforme 
ao cliente final. 

10 6 5 300 
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Área da 
Empresa: Aquisições Responsável: Compras Número do FMEA:001 

Processo: Recebimento de produtos do fornecedor Equipe: 
Compras / Engenharia / Recebimento / 

Qualidade / Logística DATA:09/07/2019 

Processo Função do 
Processo Falha Potencial do Processo Efeito Potencial da Falha 

Se
ve

ri
da

de
 

Causas Potenciais da Falha 

  

Ações recomendadas  

O
co

rr
ên

ci
a 

Controles 
atuais 

D
et

ec
çã

o 

N 
P 
R 

Produto com características 
fora do especificado em atual 

desenho do produto. 

Falha de montabilidade interna ou 
afetação no cliente final. 

9 

Produto modificado com falta 
de comunicação e 
desdobramento de 
informações com o 

fornecedor. 

6 

Inspeção visual 
no recebimento. 

5 270 

Elaborar processo interno de 
modificações, estabelecendo um 
fluxo para modificações com os 
respectivos responsáveis. 

Não cumprimento do FIFO 
interno. 

4 5 180 

Implementar auditorias mensais para 
avaliação do cumprimento do FIFO. 
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Área da 
Empresa: Aquisições Responsável: Compras Número do FMEA:001 

Processo: Recebimento de produtos do fornecedor Equipe: 
Compras / Engenharia / Recebimento / 

Qualidade / Logística DATA:09/07/2019 

Processo Função do 
Processo Falha Potencial do Processo Efeito Potencial da Falha 

Se
ve

ri
da

de
 

Causas Potenciais da Falha 

  

Ações recomendadas  

O
co

rr
ên

ci
a 

Controles 
atuais 

D
et

ec
çã

o 

N 
P 
R 

Quantidade de produtos na 
carga enviada pelo fornecedor 

diferente do que consta na 
nota fiscal de envio. 

Gerar desabastecimento na linha 
de produção. 

8 
Falha no controle interno do 

fornecedor. 
3 

Inspeção de 
recebimento. 

5 120 

  

Quantidade de produtos 
enviado pelo fornecedor 
diferente do programado. 

Gerar desabastecimento na linha 
de produção. 

8 

Variação da demanda maior 
do que a absorção interna do 

fornecedor. 
5 

Inspeção de 
recebimento. 

5 200 

Estipular procedimento interno com 
prazo mínimo de 3 meses para 
informar ao fornecedor variações de 
demanda, permitindo um tempo 
hábil para alteração de programa 
interno. 

Falta de flexibilidade por 
parte do fornecedor em 

absorção interna de variações 
de volume programado. 

4 5 160 

Implementar avaliação de cadência 
do fornecedor no momento da 
qualificação processo de novos 
produtos. 
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Área da 
Empresa: Aquisições Responsável: Compras Número do FMEA:001 

Processo: Recebimento de produtos do fornecedor Equipe: 
Compras / Engenharia / Recebimento / 

Qualidade / Logística DATA:09/07/2019 

Processo Função do 
Processo Falha Potencial do Processo Efeito Potencial da Falha 

Se
ve

ri
da

de
 

Causas Potenciais da Falha 

  

Ações recomendadas  

O
co

rr
ên

ci
a 

Controles 
atuais 

D
et

ec
çã

o 

N 
P 
R 

Falha de comunicação entre o 
departamento de programação 

e o fornecedor. 
6 5 240 

Implementar sistema eletrônico EDI 
para programação dos fornecedores, 
de forma a evitar falhas nas 
programações por e-mail. 

Entrega atrasada. Atrasar o processo interno  5 
Atrasos no sistema de entrega 

do fornecedor. 
4 

Controle de 
Recebimento 

3 60 

Implementar procedimento interno 
para garantir o mantenimento de 
estoque de segurança de 1 dia. 

Recusa de fornecedor para 
entregar produto devido pleito 

de aumento de preço. 

Desembolso de perda financeira 
não reconhecida pelo cliente final. 

4 

Pleito de fornecedor devido 
aumento de matéria prima, 

não reconhecido pelo cliente 
final. 

5 Não há. 10 200 

Avaliar casos críticos onde possa 
haver a necessidade de 
desenvolvimento de uma segunda 
forte de fornecimento (dual 

sourcing). 
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Área da 
Empresa: Aquisições Responsável: Compras Número do FMEA:001 

Processo: Recebimento de produtos do fornecedor Equipe: 
Compras / Engenharia / Recebimento / 

Qualidade / Logística DATA:09/07/2019 

Processo Função do 
Processo Falha Potencial do Processo Efeito Potencial da Falha 

Se
ve

ri
da

de
 

Causas Potenciais da Falha 

  

Ações recomendadas  

O
co

rr
ên

ci
a 

Controles 
atuais 

D
et

ec
çã

o 

N 
P 
R 

Ausência de entrega por parte 
do fornecedor. 

Parada de linha do cliente final, 
gerando grande perda financeira a 

organização. 
10 

Falência ou dificuldades 
financeiras do Fornecedor. 

3 
Avaliação 

anual de Serasa 
de fornecedor. 

6 180 

Implementar avaliação trimestral de 
SERASA para monitoramento da 
condição financeira do fornecedor. 

Greve de funcionários 1 Não há. 10 100 

Garantir em auditorias anuais ao 
fornecedor que o mesmo possui 
planos de contingência para os 

principais desastres naturais 
(incêndio, inundação, etc.), greve de 

funcionários, etc. 

Desastre natural no 
fornecedor 

1 Não há. 10 100 

 


