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RESUMO 

 

O nível de complexidade atual das cadeias de suprimentos exige hoje que seus gestores não 

mais somente se foquem em ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa e ao custo correto. 

Identificar e mensurar as vulnerabilidades e riscos à que as cadeias de suprimentos estão 

expostas se tornaram um fator crucial para a competitividade das organizações. Nos dias atuais 

as organizações que sejam capazes de implementar um sistema de gestão de risco em suas 

cadeias de suprimentos se fortalecem frente à sua concorrência, se preparando de forma clara e 

precisa nas ações necessárias para enfrentar as adversidades uma vez que a pergunta não é mais 

se elas vão acontecer e sim quando elas acontecerão. A proposta deste trabalho aplicado é 

implementar um modelo de gestão de risco na cadeia de suprimento de uma distribuidora de 

produtos químicos atuante no mercado brasileiro. Uma pesquisa-ação foi conduzida na empresa 

a partir da definição de um modelo de gestão de risco a ser implementado que identificou, por 

meio de um levantamento com os gestores da empresa, os principais riscos à que a cadeia de 

suprimentos da empresa estava exposta; em seguida foram mensurados os principais riscos e 

um plano de mitigação foi sugerido à empresa, também foram avaliados os impactos 

organizacionais que a implementação deste plano de mitigação de risco trará a empresa em 

termos de necessidade investimentos e também no desenvolvimento de novas competências 

gerenciais. 
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ABSTRACT 

 

The complexity of supply chains today requires that their managers no longer focus solely on 

having the right product, at the right place, at the right time, and at the right cost. Identifying 

and measuring the vulnerabilities and risks to which supply chains are exposed have become a 

crucial factor in the competitiveness of organizations. Nowadays organizations that are able to 

implement a risk management system in their supply chains are strengthened against their 

competition by preparing themselves clearly and accurately in the actions necessary to face 

adversities since the question is no longer if they will happen but when they will happen. The 

proposal of this work is to implement a model of risk management in the supply chain of a 

chemical distributor in the Brazilian market. An action research was conducted in the company 

from the definition of a risk management model to be implemented that identified, through a 

survey with the managers of the company, the main risks to which the supply chain of the 

company was exposed; then the main risks were measured and a mitigation plan was suggested 

to the company. The organizational impacts that the implementation of this risk mitigation plan 

will bring to the company in terms of the need for investments and also the development of new 

managerial competencies were also evaluated. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As cadeias de suprimentos se tornaram redes complexas e globalizadas onde atuam 

diversos atores localizados em diferentes regiões geográficas, neste novo cenário o modelo 

clássico de gestão de Supply Chain que se focava em ter o produto certo, no lugar certo, na hora 

certo e a um custo competitivo já não é mais suficiente para garantir o sucesso de uma 

organização e o genciamento destas complexas cadeias de suprimento passaram a exigir o 

conhecimento dos riscos à que suas operações estão expostas no dia a dia.  

Este conhecimento pode ser obtido por meio de uma metodologia de gerencimaento de 

riscos que são conhecidos pela sigla SCRM (Supply Chain Risk Management), eles são capazes 

de identificar, avaliar e criar planos de mitigação para os principais riscos da cadeia de 

suprimentos contribuindo assim para aumentar a competitividade da organização.  

Jütner et al. (2003, p. 202) define SCRM como “a identificação e o gerenciamento de 

riscos da cadeia de suprimentos através de uma abordagem coordenada entre todos os membros 

da cadeia para reduzir as vulnerabilidades de forma ampla”. 

Da mesma forma, Norma and Jansen (2004, p. 436) entendem Supply Chain Risk 

Management (SCRM) como ações de colaboração conjuntas entre os entes da cadeia de forma 

a gerenciar riscos e incertezas que podem ser causadas ou impactadas pelas atividades ligadas 

a logística ou a disponibilidade de recursos. 

As empresas que se dedicam à distribuição de produtos químicos operam num ambiente 

cuja complexidade de suas cadeias de suprimentos aumentam dia a dia. Conectando 

fornecedores localizados em diveras regiões do planeta e clientes de diferentes tamanhos no 

Brasil as cadeias de suprimentos destes distribuidores estão expostos a riscos internos e externos 

que precisam ser gereciados de forma eficiente no dia a dia. 

Sendo estas distribuidoras empresas de caráter comercial onde a eficiência na sua cadeia 

de suprimentos é fator decisivo na sua competitividade qualquer distúrbio pode gerar um grande 

impacto nos resultados de sua operação e a gestão de riscos não deveria ser uma área 

negligenciada, portanto, a implementação de um sistema de gerenciamento de riscos para sua 

cadeia de suprimentos é um exercício que permitirá aumentar sua competitividade frente aos 

seus concorrentes.  

Considerando este cenário o trabalho aplicado propôs a implementação de um sistema 

de gestão de risco na cadeia de suprimentos de uma distribuidora de produtos químicos 

localizada no Brasil. A empresa movimenta mais de 30.000 ton de produtos anualmente e seu 
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faturamento gira em torno dos 120 milhões de dólares com uma carteira de mais de 3.000 

clientes distribuídos por todo o território nacional. 

Apesar de sua cadeia de suprimentos já possuir um grau de complexidade elevado, uma 

vez que 60% de seus produtos são oriundos de países como China, EUA, Coréia do Sul  e União 

Européia, esta empresa não possuía uma sistemática de gestão capaz de identificar, avaliar e 

controlar os riscos à que sua cadeia de suprimentos estava exposta ficando assim vulnerável aos 

eventos que poderiam trazer prejuízos, financeiros ou não, à organização. 

 

 

1.1 Objetivo do Trabalho Aplicado 

 

 

No mercado de distribuição química as empresas que se dedicam a esta atividade no 

Brasil possuem cadeias de suprimentos normalmente complexas, negociando com um número 

diversos de clientes e fornecedores em diferentes regiões do país e do mundo.  

Como grandes importadores estas empresas também estão expostas aos mais diversos 

eventos relacionados à logística internacional ou a eventos climáticos além dos riscos de 

variação cambial, flutuações de demanda, quebras de acordo com fornecedores, etc.  

Esta diversidade de fatores de risco que torna interessante, em termos de 

competitividade, que a empresa identifique os principais riscos a que sua cadeia de suprimentos 

está exposta e também as ações mitigadoras que podem ser implementadas para minimizar o 

impacto que estes riscos podem causar à operação da empresa. 

 O objetivo deste trabalho aplicado foi implementar um sistema de gestão de riscos que 

fosse capaz de identificar os principais riscos à que está exposta a cadeia de suprimentos da 

empresa e propor um plano de mitigação para os mesmos. Além disso este trabalho também 

identificou os impactos organizacionais advindos da implementação do plano de mitigação de 

riscos sugerido e também quais seriam as capacidades em Supply Chain que a empresa necessita 

desenvolver para implementar o plano de mitigação de riscos.  

Desta forma foi possível responder as seguintes questões de pesquisa: 

 Quais são os principais riscos à que a cadeia de suprimentos desta empresa está 

exposta? 

 Qual seria um plano de mitigação adequado para aqueles riscos à que a empresa não 

quer ficar vulnerável? 
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 Como o objetivo deste trabalho foi, de forma colaborativa entre pesquisador e 

profissionais da empresa, encontrar uma solução para um problema e assim mudar o contexto 

de operação de uma organização a pesquisa-ação foi a metodologia empregada neste trabalho 

aplicado. 

 De acordo com Riccio e Holanda (2001), a pesquisa-ação é aquela em que 

profissionais de uma organização e pesquisadores planejam, atuam e avaliam resultados de 

ações realizadas e monitoram estas atividades até que se alcancem resultados satisfatórios. 

Este trabalho é composto por cinco seções: a primeira seção contempla o referencial 

teórico utilizado como base para o desenvolvimento do trabalho aplicado; na segunda seção 

estão descritas a metodologia aplicada para a execução do trabalho; em seguida são 

apresentados os resultados obtidos na coleta de dados com a discussão dos mesmos e também 

o plano de mitigação sugerido para ser implementado pela empresa e a discussão dos resultados; 

a última seção traz a conclusão do trabalho com seus achados, limitações e sugestões para 

estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A Gestão de risco na cadeia de suprimentos  

 

 

A busca incessante por uma cadeia de suprimentos mais eficiente em termos de custos 

onde empresas cada dia mais buscam implementar métodos como o just in time, lean inventory, 

terceirização da produção em países low-cost (FIKSEL et al, 2015) contribuíram para que as 

cadeias de suprimento mais do que nunca estejam sujeitas a eventos que trazem distúrbios e 

podem causar interrupções no seu fluxo com impactos consideráveis seja no abastecimento de 

seus clientes ou mesmo no resultado financeiros das organizações.  

De acordo com Wieland e Wallenburg (2012), neste cenário a gestão de riscos nas 

cadeias de suprimentos como fator de continuidade dos negócios e na mitigação da 

vulnerabilidade das organizações e dos impactos nos seus resultados tem tomado cada vez mais 

espaço nas agendas da indústria e da academia.  

Tomas e Alcântara (2012, p. 3) afirmam que: 
 

Pesquisas realizadas pelo Centro de Logística e Gestão da Cadeia de 

Suprimentos, da Universidade de Cranfield (CRANFIELD..., 2002) 

mostraram que, devido à complexidade e maior interdependência das 

empresas, ocorrida em todo o mundo nos últimos anos, o risco é um elemento 

constantemente presente nas cadeias de suprimentos, seja por meio de 

perturbações, de incertezas ou de interrupções (Tomas e Alcântara, 2012, p. 

3) 

 

De acordo com Wagner et al. (2006), rupturas na cadeia de suprimentos são situações 

indesejadas e involuntárias que levam riscos à cadeia. Estas situações são excepcionais à 

situação normal do dia a dia da operação da cadeia de suprimentos e podem ser classificadas de 

acordo com sua severidade em níveis tais como: falha, distúrbio ou crise e são disparadas por 

um ou uma série de eventos subjacentes. 

 O reconhecimento de que as cadeias de suprimentos estão sob a pressão de diversos 

tipos de riscos de forma constante e crescente faz com que as organizações tenham de buscar 

maneiras de gerenciá-los (CHRISTOPHER; LEE, 2004).   



18 
 

Aguiar (2010) defende que a gestão de risco em cadeias de suprimentos (SCRM) deriva 

do resultado de uma intersecção entre os campos de estudo da gestão de risco e da gestão da 

cadeia de suprimentos conforme ilustrado na figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Supply Chain Risk Management 

Fonte: Aguiar (2010) 

  

Ainda segundo Aguiar (2010):  

 

O objetivo de SCRM é detectar incertezas para entender como elas 

afetarão as cadeias de suprimentos, aprender novas maneiras de lidar 

com a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos (KOUVELIS et al, 

2006) e minimizar o impacto negativo das mesmas sobre os resultados 

(WAGNER; BODE, 2008) 

 

Diversas definições do conceito de Supply Chain Risk Management (SCRM) podem ser 

encontradas na literatura visto que o tema tem sido foco de estudos ao redor do mundo em razão 

de sua relevância no gerenciamento de qualquer negócio.  

Jütner et al. (2003, p. 202) define SCRM como “a identificação e o gerenciamento de 

riscos da cadeia de suprimentos através de uma abordagem coordenada entre todos os membros 

da cadeia, para reduzir as vulnerabilidades de forma ampla”.  

Da mesma forma, Norma and Jansen (2004, p. 436), Wieland e Wallenburg (2012, p. 

890) e Tang (2006, p. 453) entendem a gestão de risco como ações de colaboração conjuntas 

entre os entes da cadeia de forma a gerenciar riscos e incertezas que podem ser causadas ou 

impactadas pelas atividades ligadas à logística ou à disponibilidade de recursos com o objetivo 

de reduzir as vulnerabilidades e assegurar a continuidade das operações assegurando assim sua 

lucratividade. 

A vulnerabilidade dos negócios frente a adversidades internas ou externas e os impactos 

advindos da ocorrência de um evento fazem com que a gestão de risco nas organizações tenha 
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se tornado um fator crítico de sucesso e esteja associada à capacidade de uma organização de 

proteger a sua geração de resultados frente às adversidades sejam estas previsíveis ou não.  

A gestão de risco também contribui para a perenidade dos negócios e deve, portanto, ser 

gerenciada como uma estratégia de médio e longo prazo. Lavastre et al. (2012, p. 830) define 

gestão de risco em cadeias de suprimentos como o gerenciamento de riscos estratégicos e 

operacionais implicados nos horizontes de operações tanto de longo como de curto prazo. 

Considerando os diversos aspectos que envolvem a gestão de riscos em uma organização 

é possível considerar que dois pontos cruciais na gestão de um negócio estão intimamente 

relacionados com a gestão de risco na cadeia de suprimentos: continuidade das operações frente 

aos eventos adversos e manutenção da sua capacidade de gerar lucratividade.  

 

 

2.2 A Cadeia de suprimentos e os riscos inerentes à sua operação 

 

 

Existem diversas formas de se conceituar risco, Mitchell (1995) expressou em seu 

trabalho uma fórmula matemática para o cálculo do risco que combina a probabilidade de perda 

“P” (loss n) com a significância do valor da perda “l” (loss n) para um determinado evento (n):  

 

Risco n = P (loss n) x l (loss n) 

 

Já Harland et al. (2003) define risco de uma forma mais ampla como sendo a chance de 

um perigo, prejuízo, perda, dano ou qualquer outra consequência indesejada acontecer. 

Podemos entender que todos os processos de uma organização onde exista a 

probabilidade de um evento ocorrer, seja ele grande ou pequeno, e que traga algum tipo de 

prejuízo à sua operação possui um risco associado que pode ser calculado pela equação definida 

por Mitchell (1995). 

 

 

2.3 A construção de um modelo de gestão de risco em cadeias de suprimentos 

 

 

Tomás e Alcântara (2013) apresentaram um estudo de seis modelos de Gestão de Risco 

em Cadeias de Suprimentos pesquisados na literatura e identificaram ser possível perceber um 
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padrão na construção destes modelos:  a criação de um sistema de gestão de risco é baseada em 

4 etapas que consistem em: Identificação dos Riscos, Avaliação dos Riscos, Controle dos 

Riscos e Monitoramento dos Riscos.  

Os mesmos autores resumiram esquematicamente as 4 etapas que compõem a 

construção de um modelo de gestão de risco em cadeias de suprimentos (SCRM) que pode ser 

visto na figura 2: 

 

 

Figura 2 – Etapas Para a Construção de um Sistema de Gestão de Risco 

Fonte: Tomás e Alcântara (2013) 

 

 

2.3.1 Etapa I: Identificação dos riscos 

 

 

Nesta etapa são realizados os levantamentos de dados que indiquem quais são as fontes 

de riscos a que uma organização está exposta e tem como objetivo identificar os riscos a que a 

cadeia de suprimentos está exposta.  

Deve ser conduzido de forma ampla e com visão holística pois nesta etapa além de 

identificar todos os riscos relevantes da cadeia de suprimentos é necessário que também seja 

conduzida uma avaliação precoce da relevância dos riscos identificados.  

De acordo com Tomás e Alcântara (2013; p. 700) “Cabe lembra que a identificação de 

riscos deve seguir uma abordagem holística (BUHMAN; KEKRE; SINGHAL, 2005), com 

observação ampla da cadeia de abastecimento para identificar pontos fracos, ameaças 

potenciais e todas as vulnerabilidades relevantes” 
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Para que se tenha uma etapa de identificação de riscos eficiente algumas competências 

devem estar presentes na organização entre elas a capacidade de efetuar análises de processos, 

identificar e avaliar riscos (CRAIGHEAD et al, 2007), conhecimento da organização sobre os 

pontos críticos e dos elos da cadeia no que se refere aos meios de produção, clientes, 

fornecedores, etc.  (HALLIKAS; VIROLAINEN; TOUMINEN, 2002).  

O domínio destas ou de partes destas competências irão auxiliar a organização no 

reconhecimento antecipado dos riscos e na concentração de esforços nas áreas mais vulneráveis 

de sua operação (TOMÁS; ALCÂNTARA, 2013). 

 

 

2.3.1.1 As fontes de riscos em uma cadeia de suprimentos e seus gatilhos 

 

 

Tummala e Schoenherr (2011) apresentam uma lista dos riscos mais comuns em uma 

cadeia de suprimentos apresentada no quadro 1. 
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Quadro 1 - Categorias de Risco em Supply Chain e seus Gatilhos 

Fonte: Adaptado de Tummala & Schoenherr (2011) 

  

As categorias de riscos apresentadas no Quadro 1, adaptados do trabalho de Tummala e 

Schoenherr (2011), cobrem de uma forma ampla os principais fatores de risco que estão 

presentes em uma cadeia de suprimento e podem também ser classificadas de acordo 

Christopher e Lee (2004) em: Riscos de Processo, Riscos de Controle, Riscos de Demanda, 

Riscos de Suprimentos e Riscos Ambientais Externos à Organização. 

 

Categoria de Risco Gatilho

Falta/excesso de estoque em razão de variação da demanda por parte dos clientes

Falta/excesso de estoque em razão de sazonalidade de vendas

Falta de produto em razão de shortage no mercado / falha do produtor

Falta de produto em razão de variação no lead time de suprimentos

Falta/Excesso de produto que são exclusivos para atendimento a um único cliente

Variação anormal no lead time de ressuprimento 

Atrasos no processo de importação por canal vermelho

Atrasos no processo de importação por indisponibilidade de recursos de transporte na origem ou no destino

Atrasos gerados em razão de erros do fornecedor ou não cumprimento de acordo por parte do fornecedor

Atrasos gerados em razão de falhas no processo de planejamento de demanda

Desastres Naturais

Guerras e Ataques Terroristas

Força Maior de Fornecedores Exclusivos

Greves ou Outras Disputas Trabalhistas

Variações Cambiais

Inconsistências entre o inventário físico e o contábil

Alto índice de obsolescência em razão de baixo giro de inventário

Alto índice de avarias de inventário nas nossas operações

Falta de capacidade do fornecedor para atender a flutuações na demanda em um curto espaço de tempo

Falta de capacidade interna para atender a flutuações na demanda em um curto espaço de tempo

Problemas de Qualidade apresentados pelos produtos - Produtos fora de Especificação

Erros cometidos em razão da falta de robustez dos processos operacionais

Aumento dos custos em razão de retrabalhos

Falta de capacidade interna para atender demandas excepcionais

Falta de controle/comunicação nas mudanças dos processos operacionais

Baixa qualidade de atendimento prestados pelos nossos fornecedores e parceiros

Falhas estratégicas na seleção de fornecedores e formação do portfólio de produtos

Número elevado de produtos com fornecedores exclusivos

Variações nas condições comerciais negociadas com os fornecedores

Erros no processamento de ordens de compras ou no recebimento de materiais

Incidência de problemas de infra-estrutura com impacto nas operações

Falta de disponibilidade de informações gerenciais

Falta de integração entre as diversas ferramentas de TI

Falhas na Segurança da Informação

Baixo nível de investimentos em ferramentas de TI

Instabilidade regional

Dificuldades de comunicação entre os diversos stakeholders

Mudanças na regulação local

Falta / Excesso de controle governamental

Regras de Proteção intelectual

Disponibilidade de transporte para atendimento da demanda

Elevação de custos de fretes

Aumento do índice de roubos de cargas

Baixa oferta de opções de transporte

Baixa eficiência de entrega dos transportadores contratados

Compras

TI

Legal

Transportes

Fonte: Adaptado de Tummala & Schoenherr (2011)

Quadro 1: Categorias de Risco em Supply Chain e seus Gatilhos

Operações

Demanda

Processo

Riscos Externos

Inventário
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Riscos de Processo: 

São os riscos que estão relacionados aos processos executados por uma empresa 

utilizando os seus ativos físicos e humanos. Devem ser consideradas a confiabilidade que a 

empresa tem em seus ativos bem como a manutenção das condições ideais que mantém a 

confiabilidade nos mesmos. As categorias Processo, Inventário e Operações e TI apresentadas 

no Quadro 1 podem ser classificadas como riscos de processo. 

 

Riscos de Controle: 

São os riscos relacionados a como a empresa governa suas regras, procedimentos e 

políticas. Na gestão da cadeia de suprimentos podem estar relacionados à itens como: tamanho 

do lote de produção, políticas de estoques e de estoque de segurança, procedimento para 

autorização de compras, dentre outros. Os riscos de controle emergem da forma com que a 

empresa gerencia a aplicação das políticas e procedimentos definidos como ideia para o bom 

funcionamento da cadeia. As categorias Compras e Transporte, sugeridas no Quadro 1 podem 

ser classificadas como riscos de controle. 

 

Riscos de Demanda 

Apesar de externo à organização é considerado no modelo dos autores como interno à 

luz da cadeia de suprimentos pois, apesar de a empresa não ter controle sobre o acontecimento 

de um evento relacionado ao risco de demanda, uma boa gestão deve monitorar os sinais de 

mercado e estar preparada para reagir da melhor maneira possível.  

O risco de demanda está relacionado aos distúrbios que pode ocorrer nos fluxos de 

produto, de informação e financeiro entre a empresa e o mercado, ou seja, em como as variações 

da demanda podem causar risco de perdas financeiras para a empresa. Naturalmente a categoria 

Demanda sugerida no Quadro 1 pode ser classificada aqui. 

 

Riscos de Suprimentos 

Com as mesmas características do risco de demanda, o risco de suprimento está 

relacionado aos eventos que podem ocorrer à montante da cadeia de suprimentos, com seus 

fornecedores, e que podem causar distúrbios no fluxo de produtos ou informações e que em 

última instância causam prejuízos financeiros ou de imagem à empresa. As categorias de risco 

Compras e Transporte apresentam esta característica 
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Riscos Ambientais Externos à Organização 

São aqueles riscos a que a empresa está exposta, porém, não existem mecanismos de 

controle ou de prevenção que a mesma possa atuar de forma preventiva ou de forma a 

influenciar uma certa situação. São exemplos greves de órgãos públicos, desastres naturais, 

catástrofes, contaminação de produtos, sabotagens, etc. A categoria Riscos Externos do Quadro 

1 se encaixa perfeitamente nesta classificação. 

 

 

2.3.2 Etapa II: Avaliação dos riscos 

 

 

Nesta etapa a organização deve fazer uma seleção dos riscos mais importantes para a 

cadeia de suprimentos e avaliar o impacto destes riscos e a probabilidade de ocorrência, ou seja, 

é necessário estimar a probabilidade de ocorrência de cada risco e avaliar as perdas potenciais 

(RICE; CAINATO, 2003). 

Para Zsidisin et al. (2004), esta etapa tem como objetivo principal compreender os 

fatores que levam à ocorrência de um risco específico, fornecendo informações sobre os 

impactos que estes riscos podem trazer à organização e desta forma identificar esforços afim de 

evitar ou reduzir os seus efeitos. Esta etapa também permite a organização compreender de 

forma clara quais são os riscos mais relevantes à que estão expostas permitindo que se construa 

uma ordem de priorização no desenvolvimento dos trabalhos de gestão de risco (TOMÁS; 

ALCÃNTARA, 2013).  

 

 

2.3.3 Etapa III: Controle/Mitigação dos riscos 

 

 

Nesta etapa busca-se o desenvolvimento de propostas ou estratégias que permitam a 

mitigação dos riscos avaliados na etapa anterior (RICE; CAINATO, 2003).  

As ações estratégicas de mitigação de riscos são definidas a partir dos dados coletados 

na etapa anterior e podem ser definidas em duas dimensões: mitigação – que definem ações 

antes que o evento ocorra; ou contingência – que definem planos para a pós ocorrência de um 

evento. (TOMÁS; ALCÂNTARA, 2013).  
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Wagner e Bode (2006) entende ser necessário desenvolver e executar, para cada risco 

relevante identificado, uma estratégia apropriada de mitigação de risco, pois, como 

argumentado por Kleindorf e Saad (2005, p. 15) “em se tratando de gestão de risco, é melhor a 

prevenção do que a cura” e complementam que uma estreita colaboração entre os diversos entes 

da cadeia de suprimentos é fundamental para uma estratégia de mitigação de risco eficaz. 

De acordo com Jütner et al. (2003) a mitigação de riscos na cadeia de suprimentos pode 

se utilizar de 4 estratégias (quadro 2) e devem ser investigadas em conjunto com os demais 

direcionadores de riscos dos negócios.  

Ao final as estratégias de mitigação de riscos em Supply Chain vão se definir em um 

trade-off entre “gerenciar riscos e entregar valor” versus os custos extras relacionados à 

implementação das estratégias de mitigação dos riscos na cadeia de suprimentos.  

Este trade-off é hoje um dos princípios da gestão contemporânea de riscos em Supply 

Chain (JÜTNER et al., 2003). 

 

 

Quadro 2 – Estratégias de Mitigação de Risco 

Fonte: Adaptado de Jütner et al. (2003) 

 

Segundo Vishal Gaur (2013) nas últimas décadas as cadeias de suprimentos têm se 

tornado mais eficientes usando as teorias de manufatura enxuta e especialização de tarefas 

porém, este ganho de eficiência também fez aumentar a vulnerabilidade destas mesmas cadeias.  

Estratégia de Mitigação Tipos de Ação

Integração vertical

Aumento de nível de inventário/estoque de segurança

Instalar/manter excesso de capacidade produtiva, capacidade de armazenagem, transporte e mão de obra

Impor obrigações contratuais a fornecedores

Unir esforços para compartilhar informações relacionadas ao risco da cadeia

Unir esforços para preparar planos de continuidade da cadeia de suprimentos  com todos os entes 

Unir esforços entre os entes da cadeia para de suprimentos para aumentar visibilidade e entendimento

Ativar multiplas fontes de fornecimento

Diversificar fontes de fornecimento localizadas em diferentes regiões

Postergar

Fonte: Adaptado de JÜTNER, et all, 2003

Saida de mercados específicos/ localizações geográficas/ fornecedores/clientes e ou organizações

Quadro 2: Estratégias de Mitigação de Risco

Evitar

Controlar

Cooperar

Flexibilizar
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 Esta busca por eficiência, ainda de acordo com Vishal Gaur (2013), fez com que as 

organizações diminuissem suas redundâncias e buscassem estratégias para minimizar sua 

exposição ao risco através de ações que contemplem: 

 

a) Reduzir a dependência de single sourcing construindo redundância e 

flexiblizando suas cadeias de suprimentos como por exemplo construir 

inventários de segurança para materias primas principais e desenvolvendo 

fornecedores alternativos.  

b) Reforçar a natureza do relacionamento com seus fornecedores e clientes com o 

intuito de desenvolver capacidade de recuperação rápida em caso de ocorrência 

de evento de disrupção. 

c) Reduzir a complexidade de suas cadeias de suprimentos para ganhar agilidade 

na introdução de novos produtos ou na execução das atividades que garantam a 

eficiência da cadeia. 

 

 

2.3.4 Etapa IV: Monitoramento dos riscos 

 

 

Nesta etapa busca-se a identificação de ferramentas que permitam à organização 

monitorar os impactos que as implementações dos planos de mitigação trazem à organização 

(ZSIDISIN; RITCHIE, 2009). Este monitoramento, de acordo com Mullai (2009) 

 

[...]destaca duas possibilidades, de medidas: i) eficácia, que é o resultado da 

eliminação ou mitigação dos riscos em relação às ações propostas na terceira 

etapa, e ii) eficiência das ações propostas, que pode ser medida pela perda 

financeira (caso nenhuma ação fosse tomada) em relação ao gasto financeiro 

evitado pela contenção do risco. (Mullai, 2009) 
 

 

 

2.4 Alguns Modelos de gestão de risco em cadeia de suprimentos  

 

 

A gestão de risco em cadeias de suprimentos pode ser considerada um processo de alta 

complexidade e de difícil quantificação (SVENSSON, 2000) por ser permeado por diversas 

variáveis. 
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Assim não é possível definir um único modelo universalmente aplicável que possa ser 

considerado completo e que seja confiável para a análise de gestão de riscos (AGUIAR, 2010).  

 A definição de um modelo de gestão de risco deve considerar a complexidade da cadeia 

de suprimento em análise bem como os objetivos finais a que se propõe a gestão de risco desta 

cadeia.  

A pesquisa bibliográfica conduzida por Tomás e Alcântara (2013) identificou seis 

modelos de gestão de risco na literatura e os analisou de acordo com a proposta de construção 

de modelos apresentada anteriormente, o resultado é mostrado na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Etapas Elementares para a gestão de Risco  

Fonte: Tomás e Alcântara (2013) 

 

Os modelos apresentados na tabela acima possuem características de construção 

bastante semelhantes na sua essência.  

Todos são capazes de auxiliar o processo de gestão de riscos nos pilares básicos que 

compreendem a identificação, avaliação e controle dos riscos de uma cadeia de suprimentos.  

Enquanto os modelos de Harland e Kleindorf apresentam construções que encampam 

as 3 fases principais da gestão de risco a abordagem que os autores utilizam na construção 

destes modelos pode ser considerada mais simples se comparada ao modelo de Peck.  

A amplitude do modelo proposto por Peck quando comparada aos demais modelos se 

mostra mais completa em razão da forma estruturada que o modelo busca na abordagem do 

risco.  

O desenvolvimento da análise de riscos por níveis, seguindo a direção interna – externa 

da organização permite uma pormenorização e um nível de detalhe que os outros modelos 

podem não apresentar. Porém, da mesma forma que os modelos de Harland e Kleindorf, o 
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modelo de Peck também não contempla a última fase da construção de modelos de gestão de 

risco, a fase de monitoramento da eficácia dos controles de riscos implementados.  

Não contemplar esta fase traz ao modelo algo de frágil uma vez que se não há um 

seguimento que permita à organização acompanhar se as ações de controle implementados na 

gestão de riscos. Quando se utiliza um dos modelos isto pode criar dificuldades para os 

responsáveis pela gestão para comprovar a real eficiência de um modelo de gestão. 

A complexidade atual das cadeias de suprimentos e a dinâmica dos mercados exigem 

que a gestão de risco possua instrumentos capazes de mensurar a eficiência dos seus planos de 

mitigação bem como permitir que a organização identifique necessidades de revisões e 

mudanças nos mesmos tratando a gestão de risco com um processo contínuo de melhoria de 

gestão. 

 

 

2.5 A proposição de um modelo de gestão de risco baseado nesta revisão de literatura 

 

 

Como destacado por Tomás e Alcântara (2013) os modelos de gestão de risco têm em 

comum a sua estruturação baseada nas etapas de Identificação, Avaliação, Controle e 

Monitoramento dos Riscos assim, independente de qual modelo seja aplicado é imperativo que 

sejam definidos quais serão os parâmetros e conceitos utilizados em cada etapa da 

implementação. 

Com base neste referencial, para este trabalho aplicado foi proposto um modelo de 

gestão de risco na cadeia de suprimentos baseado no conceito de etapas proposto por Tomás e 

Alcântara (2013) ilustrado na figura 4: 
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Figura 4 – Esquema proposto de SCRM  

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Na etapa de identificação dos riscos foi utilizado como base para identificação dos riscos 

os gatilhos apresentados por Tummala e Schoenherr (2011). 

Foi utilizado, para etapa de avaliação e mensuração dos riscos, a definição de risco 

proposta por Mitchell (1995) que considera risco como sendo o produto entre probabilidade e 

impacto de um dado evento. 

Já para a etapa de mitigação dos riscos foram trabalhados fatores contemplados no 

trabalho de Jütner et al. (2003) que elenca 4 diferentes estratégias de mitigação de riscos:  

Evitar, Controlar, Cooperar e Flexibilizar.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

A base metodológica relatada neste trabalho aplicado é a pesquisa-ação que é um 

método de pesquisa que busca a construção do conhecimento enquanto modifica a realidade de 

uma situação ocorrendo ambas as ações de modo simultâneo. O termo pesquisa está ligado a 

geração de conhecimento enquanto que o termo ação trata da modificação intencional da 

referida realidade (MELLO et al., 2012). 

Segundo Mello et al. (2012)  a pesquisa ação  “é uma estratégia de pesquisa [...] que 

visa produzir um conhecimento e resolver um problema prático. A relação entre essas duas 

preocupações é variável, porém, um equilíbrio entre as duas seria desejável”.  

Ainda de acordo com  Mello et al. (2012), a pesquisa ação tem dois objetivos: técnico e 

científico. O objetivo técnico busca as melhores opções de soluções para o problema central de 

forma a tornar possível a transformação da realidade e o objetivo científico persegue o aumento 

do conhecimento das situações pela coleta de dados e informações por meio de procedimento 

reconhecidamente científicos.  

Na pesquisa-ação investigadores e sujeitos envolvidos na situação problema trabalham 

juntos na busca por soluções em forma de ações conjuntas definidas por ambas as partes, ou 

seja, existe a interação entre o investigador e a parte interessada na pesquisa (VERGARA, 

2012).  

Para que a uma pesquisa-ação seja qualificada como tal, Mello et al. (2012) lista alguns 

aspectos importantes que precisam estar presentes no trabalho: 

a) Pessoas ou grupos envolvidos no problema em estudo têm que implementar 

ações que transformem esta realidade. 

b) As ações implementadas têm de ter sua origem em uma investigação profunda 

conduzida de forma elaborada e científica e não baseadas em argumentos 

triviais. 

c) Os pesquisadores têm de desempenhar um papel ativo na busca por soluções do 

problema em análise e também na implementação, acompanhamento e avaliação 

das ações implementadas. 

De acordo com Coughlan e Coghlan (2002) a pesquisa-ação é composta por 5 etapas de 

trabalho, onde o resultado obtido com a finalização da etapa anterior permite que a próxima 

etapa se inicie como mostrado na figura 5: 
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Figura 5 - Etapas da Pesquisa-Ação 

Fonte: Mello et al. (2012) 

 

a) Planejamento da pesquisa-ação: nesta etapa são definidos o contexto e o 

propósito do trabalho a partir de um problema a ser resolvido. São discutidos os 

objetivos e as limitações do trabalho; a coleta de informações é planejada bem 

como o tempo necessário para a realização da pesquisa e também são definidos 

os indivíduos que integrarão o time de trabalho.  

b) Coleta de dados: a coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras e não 

somente através de observações mas também por meio das intervenções que o 

time do projeto venha a realizar durante a condução da pesquisa. 

(COUGHLAN;COGHLAN, 2002). 

c) Análise dos dados e coleta de informações: a análise de dados ocorre de forma 

colaborativa entre pesquisador e membros do time de trabalho uma vez que é o 

time de trabalho que conhece a organização e vivencia o problema no seu dia a 

dia (COUGHLAN;COGHLAN, 2002).  Segundo Mello et all (2012), uma vez 

que o objetivo da pesquisa-ação é a resolução de um problema, a etapa de análise 

de dados normalmente é finalizada com a elaboração de um plano de ação. 

d) Implementação do plano de ação: esta etapa contempla a efetiva adoção pela 

organização dos planos de ações sugeridos. Estes planos devem ser 

implementados de forma colaborativa com os membros chaves da organização 

(MELLO et al., 2012). 

e) Avaliação dos resultados e geração do relatório final:  a avaliação dos resultados 

da pesquisa ação requer uma reflexão sobre os resultados obtidos, sejam eles 
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intencionais ou não e também um revisão do processo que possa ser utilizado no 

próximo ciclo de planejamento (COUGHLAN;COGHLAN, 2002). Segundo 

Mello et al. (2012) ela é a chave do aprendizado e sem ela o plano não passa de 

um conjunto de ações ao acaso. 

Por estas características a metodologia de pesquisa-ação se mostra a mais aderente a 

este trabalho aplicado que tem como objetivo a implementação de um sistema de gestão de 

risco na cadeia de suprimentos de uma distribuidora de produtos químicos que não possui 

atualmente nenhum sistema deste tipo dentre as suas ferramenta de gestão. 

 

 

3.1 A estruturação para a condução da pesquisa-ação 

 

 

A pesquisa-ação foi estruturada de forma a contemplar as fases de desenvolvimento de 

um sistema de gestão de riscos definidos a partir da revisão de literatura e alinhadas com as 

etapas que compõem a metodologia da pesquisa-ação. 

Assim o trabalho de pesquisa foi conduzido em 4 etapas que compreenderam:  

 

1. Identificação dos principais riscos a que a cadeia de suprimentos da empresa está 

exposta por meio de um questionário baseado nos principais fatores de riscos na cadeia de 

suprimentos proposto no trabalho de Tummala e Schoenherr (2011) ao corpo gerencial da 

empresa. 

 

2. Avaliação e priorização dos riscos da cadeia identificados na etapa 1, com a aplicação 

do enunciado teórico proposto por Mitchell (1995). 

 

3. Definição de um plano de mitigação dos riscos mais priorizados na etapa 2 baseado 

no conceito de estratégias de mitigação de Jütner (2003). 

 

4. Identificação dos impactos gerenciais e das capacidades a serem desenvolvidas pela 

organização  
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A pesquisa-ação conduzida neste trabalho aplicado, em razão do tempo disponível para 

a realização do mesmo, se dedicou a cumprir as 3 primeiras etapas que compõe uma pesquisa-

ação completa. 

Este trabalho aplicado teve como foco a execução das etapas de planejamento, coleta de 

dados e análise de dados e coleta de informações tendo como principal objetivo propor um 

plano de mitigação de risco a ser implementado pela organização. 

As duas últimas etapas da pesquisa-ação: implementação do plano de ação e avaliação 

dos resultados não foram objeto de estudo deste trabalho aplicado. 

 

 

3.2 A unidade de análise 

 

 

A indústria química é um ramo da economia comandado 100% por transações do tipo 

B2B (Business to business), ou seja, empresas se relacionando entre si na compra e venda de 

insumos básicos e matérias-primas ofertadas por uma ponta e demandadas pela outra.  

No Brasil, esta indústria responde por aproximadamente 3,0% do PIB nacional sendo o 

quarto maior setor industrial brasileiro e figurando entre as dez maiores indústrias químicas 

mundiais (ABIQUIM, 2018).  

O mercado de distribuição na indústria química brasileiro está estimado em 12% das 

vendas totais, o que representa algo em torno de USD 7 bilhões de dólares por ano (ABIQUIM, 

2018). Quando comparado com países mais desenvolvidos, onde o mercado de distribuição 

representa algo em torno de 20% das vendas totais, pode-se evidenciar que há ainda um espaço 

grande de crescimento neste ramo de negócios no país.  

Algumas características estruturais da indústria química no Brasil fazem com que o 

papel do distribuidor seja cada vez mais preponderante no sucesso dos negócios da cadeia e na 

criação de valor neste mercado: 

 Mercado capilarizado com clientes distribuídos por todas as regiões do país; 

 Grande diversidade de perfil de clientes que demandam difenciações no atendimento 

tais como: 

 Embalagens diferenciadas, transações de compras repetitivas e de pequenos volumes, 

necessidades de condições de pagamento diferenciadas, logística ágil com atendimento 

personalizado 
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 Apoio ao desenvolvimento técnico de formulações 

 

Do ponto de vista da indústria local o distribuidor é o canal de acesso a tecnologias 

desenvolvidas ao redor do mundo e também a mercados onde os preços são mais competitivos 

que o local. Este movimento exige que a indústria local se desenvolva em termos de oferta de 

soluções e competitividade de custos para que não sejam suplantadas, ainda mais, pelas ofertas 

de empresas concorrentes instaladas em outros países. 

Neste contexto este trabalho aplicado se dedicou à proposição de um sistema de gestão 

de riscos na cadeia de suprimentos (SCRM) em uma distribuídora americana de produtos 

químcos instalada no Brasil desde 2012 – quando entrou no mercado via aquisição de uma 

empresa familiar local – e que hoje ocupa o posto de quinta maior empresa do ramo no país em 

termos de faturamento.  

Esta distribuidora tem faturamento atual em torno de USD 120 milhões e movimenta 

em torno de 30.000 ton de produtos químicos anualmente atendendo a uma carteira de mais de 

3.000 clientes em todo o território nacional. 

Sua estrutura física é composta por 03 unidades localizadas em São Paulo, Recife e Itajaí 

e a empresa atualmente conta com um portfólio de aproximadamente 2.000 produtos químicos 

sendo que 60% destes são adquiridos no exterior em fornecedores localizados na Asia, Europa 

e América do Norte e 40% são de fornecedores cuja produção é local. 

Apesar da complexidade de sua cadeia de suprimentos, a empresa não tinha estudos ou 

análises que indicavam quais os principais riscos à que sua cadeia de suprimentos estava 

exposta. 

Esta lacuna foi identificada pela alta liderança da empresa e suscitou o interesse na 

aplicação do modelo de gestão de risco em suprimentos na empresa pelos participantes da 

pesquisa-ação. 

 

 

3.3 A coleta de dados 

 

Para identificar os principais riscos a que a cadeia de suprimentos estava exposta e 

também o impacto dos mesmas sobre os resultados da empresa foi desenvolvido um 

questionário com 45 perguntas baseadas nos gatilhos de riscos sugeridos no trabalho de 

Tummala e Schoenherr (2011). O questionário (Quadro 3) foi elaborado contendo 9 construtos 

com 5 fatores de risco para cada um dos construtos uma escala tipo Likert com as opções de: 
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Muito Baixo, Baixo, Moderado, Alto e Muito Alto, a pergunta do questionário foi: “Avalie a 

probabilidade e o impacto dos eventos abaixo afetarem a disponibilidade de produtos para 

nossos cliente”. 

 

Quadro 3 – Questionário de Identificação de Risco com seus construtos e fatores de Risco 

Fonte: elaborador pelo autor (2018) 

Construto

P1 Falta/excesso de estoque em razão de variação da demanda por parte dos clientes

P2 Falta/excesso de estoque em razão de sazonalidade de vendas

P3 Falta de produto em razão de shortage no mercado / falha do produtor

P4 Falta de produto em razão de variação no lead time de suprimentos

P5 Falta/Excesso de produto que são exclusivos para atendimento a um único cliente

P6 Variação anormal no lead time de ressuprimento 

P7 Atrasos no processo de importação por canal vermelho

P8 Atrasos no processo de importação por indisponibilidade de recursos de transporte na origem ou no destino

P9 Atrasos gerados em razão de erros do fornecedor ou não cumprimento de acordo por parte do fornecedor

P10 Atrasos gerados em razão de falhas no processo de planejamento de demanda

P11 Desastres Naturais

P12 Guerras e Ataques Terroristas

P13 Força Maior de Fornecedores Exclusivos

P14 Greves ou Outras Disputas Trabalhistas

P15 Variações Cambiais

P16 Inconsistências entre o inventário físico e o contábil

P17 Alto índice de obsolescência em razão de baixo giro de inventário

P18 Alto índice de avarias de inventário nas nossas operações

P19 Falta de capacidade do fornecedor para atender a flutuações na demanda em um curto espaço de tempo

P20 Falta de capacidade interna para atender a flutuações na demanda em um curto espaço de tempo

P21 Problemas de Qualidade apresentados pelos produtos - Produtos fora de Especificação

P22 Erros cometidos em razão da falta de robustez dos processos operacionais

P23 Aumento dos custos em razão de retrabalhos

P24 Falta de capacidade interna para atender demandas excepcionais

P25 Falta de controle/comunicação nas mudanças dos processos operacionais

P26 Baixa qualidade de atendimento prestados pelos nossos fornecedores e parceiros

P27 Falhas estratégicas na seleção de fornecedores e formação do portfólio de produtos

P28 Número elevado de produtos com fornecedores exclusivos

P29 Variações nas condições comerciais negociadas com os fornecedores

P30 Erros no processamento de ordens de compras ou no recebimento de materiais

P31 Incidência de problemas de infra-estrutura com impacto nas operações

P32 Falta de disponibilidade de informações gerenciais

P33 Falta de integração entre as diversas ferramentas de TI

P34 Falhas na Segurança da Informação

P35 Baixo nível de investimentos em ferramentas de TI

P36 Instabilidade regional

P37 Dificuldades de comunicação entre os diversos stakeholders

P38 Mudanças na regulação local

P39 Falta / Excesso de controle governamental

P40 Regras de Proteção intelectual

P41 Disponibilidade de transporte para atendimento da demanda

P42 Elevação de custos de fretes

P43 Aumento do índice de roubos de cargas

P44 Baixa oferta de opções de transporte

P45 Baixa eficiência de entrega dos transportadores contratados

Quadro 3: Questionário de Identificação de Risco com seus construtos e fatores de risco

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)
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Antes de ser enviado ao grupo de respondentes, o questionário foi revisado e testado por 

2 pessoas internas da organização (Gerente de Suprimentos e Comprador) e por 01 pessoa 

externa à organização (Diretor de Suprimentos).  

Neste processo não foram apontadas necessidade de revisão de nenhuma pergunta e o 

questionário foi enviado a 30 colaboradores da empresa que fazem parte dos times de gestão 

comercial e operacional e também da equipe de gestão de suprimentos da empresa utilizando 

como ferramenta de captura de informações o site SurveyMonkey no período de 01 a 15 de 

agosto de 2018. 

 

 

3.4 Identificação dos riscos 

 

 

A identiticação dos riscos foi executada com base na análise estatística das respostas do 

questionário aplicado.  

 Para cada construto foram avaliadas as médias dos quesitos probabilidade e impacto de 

cada um dos fatores de risco, identificando aqueles que possuem maior média na escala Likert 

para ambos os quesitos. 

 

 

3.5 Priorização dos construtos com maiores índices de risco 

 

 

Analisados os 9 construtos de riscos, calculou-se a média para os quesitos probabilidade 

e impacto de cada um deles e em seguida foi calculado o Índice de Risco, que é o produto da 

probabilidade pelo impacto de cada um dos construtos. 

 A partir destes dados analisou-se a média e o desvio padrão do Índice de Risco e foram 

priorizados os construtos cujo Índice de Risco estava acima da média calculada para o conjunto 

de 9 construtos. 
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3.6 Elaboração do plano de mitigação de riscos 

 

De posse do resultado das etapas anteriores foi elaborado um plano de mitigação para 

os maiores riscos identificados nas etapas anteriores. 

Foram conduzidas duas sessões de brainstorming ao longo mês de outubro e novembro 

de 2018 com o time de Supply Chain da empresa composto por: 

 Gerente de Supply Chain 

 Analista de Planejamento 

 Comprador 

 Gerente de Produto 

 Gerente Comercial 

As seções de brainstorming foram conduzidas pelo pequisador e buscaram para cada 

um dos riscos identificados com maior índice uma ou mais ações de mitigação que fossem 

possíveis de ser implementadas.  

Ao final das duas seções de brainstorming 5 ações – dentre as várias ações sugeridas – 

foram elegidas como as que deveriam compor o plano de mitigação de risco da empresa estas 

ações foram definidas de acordo com estratégias de mitigação definidas por Jütner et al. (2003), 

foi sugerido para cada um dos construtos a melhor estratégia de mitigação a ser implementada 

e as ações que a organização deveria implementar para mitigar os riscos identificados. 

 

 

3.7 Impactos gerenciais e capacidades a serem desenvolvidas 

 

 

O trabalho aplicado finaliza apontando implicações gerenciais para organização na 

implementação do plano de mitigação de riscos e também as capacidades em supply chain 

necessárias para sua implementação. 

A identificação destes fatores também foi resultado de um trabalho realizado em duas 

sessões de brainstorming realizadas ao longo do mês de novembro/18. 

Na primeira sessão o mesmo time de Supply Chain que definiu as ações de mitigação 

de riscos avaliou quais seriam os impactos gerenciais – financeiros e não-financeiros – que 

seriam resultado da implementação do plano de mitigação sugerido. 
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A segunda sessão de brainstorming teve como objetivo identificar as capacidades em 

Supply Chain que a empresa necessitava desenvolver para ter sucesso na gestão dos riscos 

identificados. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados neste capítulo visam responder a questão de pesquisa através de 

uma análise dos dados coletados pelo questionário utilizado pelo pesquisador  e que foram 

respondido por 30 colaboradores que fazem parte do corpo de liderança e da equipe de 

suprimentos da empresa. 

Dos 30 colaboradores convidados a responder o questionário 26 o fizeram, foram 

descartados 5 questionários por não estarem completos e desta foram tomou-se como base para 

análise os 21 questionários completos. 

 

 

4.1 Identificação dos riscos por construto 

 

 

4.1.1 Construto Demanda 

 

 

O construto demanda é composto por 5 perguntas que avaliam os fatores de risco que 

estão diretamente ligados ao planejamento da demanda e os fatores que afetam esta disciplina 

da cadeia de suprimentos.  

As questões cotemplam os aspectos de variação de demanda, sazonalidade de vendas, 

falta/excesso de produto no mercado, variação de lead times de entrega e gerenciamento de 

ítens exclusivos.  

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

 

P1 Falta/excesso de estoque em razão de variação da demanda por parte dos clientes 

P2 Falta/excesso de estoque em razão de sazonalidade de vendas 

P3 Falta de produto em razão de shortage no mercado / falha do produtor 

P4 Falta de produto em razão de variação no lead time de suprimentos 

P5 Falta/Excesso de produto que são exclusivos para atendimento a um único cliente 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto Demanda estão apresentados na 

tabela 1. 
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Construto Media Desvio Padrão

P1 3,73                0,54                  

P2 2,88                0,75                  

P3 3,08                0,88                  

P4 2,79                0,88                  

P5 3,25                1,22                  

Construto Media Desvio Padrão

P1 4,16                0,66                  

P2 3,81                1,02                  

P3 4,35                0,75                  

P4 3,69                0,79                  

P5 4,08                0,89                  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir de dados de pesquisa (2018)
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Tabela 1 – Estatística Descritiva Construto Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Nota-se que na opinião dos respondentes o construto Demanda apresenta valores de 

probabilidade entre 2,79 e 3,73, ou seja, considerando a escala de Likert que foi utilizada no 

questionário, os fatores de riscos que compõem este construto podem ser classificados entre 

moderado e alto, com destaque para o fator P1 – Falta/Excesso de estoque em razão da variação 

da demanda por parte dos clientes – que possui a maior média e o menor desvio padrão. 

Já no quesito impacto podemos notar valores mais altos, com médias variando entre 

3,69 e 4,16, ou seja, os fatores de riscos que compõem este construto, na visão dos respondentes, 

possuí impactos considerados Altos. Novamente aqui com destaque para o fator P1 que 

apresenta a média (4,16) e o menor desvio padrão (0,66). Também vale destacar no quesito 

impacto o fator P3 – Falta de produto em razão de shortage no mercado/falha do produtor, que 

teve a maior média (4,35) com desvio padrão de 0,75. 

 

 

4.1.2 Construto Processo 

 

 

O construto processo é composto por 5 perguntas que avaliam os fatores de risco que 

estão diretamente ligados ao processo logístico e suprimentos e os fatores que afetam o dia a 

dia da operação de abastecimento de produtos da empresa. 
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As questões contemplam os aspectos de atrasos no tempo de ressuprimento originados 

por fatores tais como atraso do fornecedor, canal vermelho nos processos de importação, 

indisponibilidade de recursos de transporte, erros cometidos pelos diversos entes envolvidos no 

processo e falhas de planejamento. 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

 

P6 Variação anormal no lead time de ressuprimento  

P7 Atrasos no processo de importação por canal vermelho 

P8 Atrasos no processo de importação por indisponibilidade de recursos de transporte  

P9 Atrasos gerados em razão de erros do fornecedor  

P10 Atrasos gerados em razão de falhas no processo de planejamento de demanda 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto Processo estão apresentados na 

tabela 2. 

Tabela 2 – Estatística Descritiva Construto Processo 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Neste construto as respostas mostraram uma probabilidade moderada para estes fatores 

de riscos, com todos os fatores com média em torno de 3,0 e desvio padrão próximo a 1,0. 

As respostas apontam que o construto possui um potencial de impacto alto nas operações 

com médias em torno de 4,0, com destaque para o fator P9 – Atrasos gerados por erro do 

fornecedor – com média 4,12 e desvio padrão de 0,77. 

  

Construto Media Desvio Padrão

P6 2,79                0,90                  

P7 2,57                0,99                  

P8 2,17                0,83                  

P9 3,00                0,95                  

P10 2,64                0,85                  

Construto Media Desvio Padrão

P6 3,80                0,90                  

P7 3,72                0,89                  

P8 3,28                0,99                  

P9 4,12                0,77                  

P10 3,96                0,64                  
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4.1.3 Construto Riscos Externos 

 

 

Este construto é constituído por fatores de riscos que são externos à organização e sob 

os quais a mesma não tem nenhum/quase nenhum tipo de ingerência.  

As questões cotemplam os riscos de desastres naturais (furacões, terremotos, etc), 

guerras, ataques terroristas, força maior por parte de fornecedores, greves, disputas trabalhistas 

e riscos de variações cambiais. 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

P11 Desastres Naturais 

P12 Guerras e Ataques Terroristas 

P13 Força Maior de Fornecedores Exclusivos 

P14 Greves ou Outras Disputas Trabalhistas 

P15 Variações Cambiais 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto Processo estão apresentados na 

tabela 3. 

Tabela 3 – Estatística Descritiva Construto Externo 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Os resultados mostram que os respondentes consideram para a maioria dos fatores que 

compõem este construto uma probabilidade entre baixa e muito baixa, com excessão para o 

Construto Media Desvio Padrão

P11 1,83                1,07                  

P12 1,35                0,57                  

P13 2,26                0,86                  

P14 2,57                0,99                  

P15 3,87                0,91                  

Construto Media Desvio Padrão

P11 3,68                1,21                  

P12 3,48                1,34                  

P13 4,04                1,21                  

P14 3,88                0,88                  

P15 3,76                1,10                  
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quesito P15 – Variação Cambial -  cujas respostas apontam para uma probabilidade Alta, com 

valor médio de 3,87 com desvio padrão de 0,91.  

Entretando em relação ao impacto nota-se que as médias de todos os fatores  próximo a 

4 – Alto, com desvio padrão acima de 1,0 na maioria dos casos. 

Portanto, para este construto, apesar da baixa probabilidade da ocorrência de eventos é 

esperado que o impacto causado por um evento sejam significativos para a operação. 

 

 

4.1.4 Construto Inventários 

 

 

Este construto é constituído por fatores de riscos ligados à gestão do inventário físico e 

contábil, avaliando a probabilidade e o potencial impacto que falhas na gestão possam trazer a 

cadeia de suprimentos. 

As questões cotemplam os fatores de risco ligados a inconsistências entre o inventário 

físico e contábil, obsolescência do inventário, capacidade de reação à flutuações da demanda 

dentre outros. 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

 

P16 Inconsistências entre o inventário físico e o contábil 

P17 Alto índice de obsolescência em razão de baixo giro de inventário 

P18 Alto índice de avarias de inventário nas nossas operações 

P19 Falta de capacidade do fornecedor para atender a flutuações na demanda em tempo 

P20 

Falta de capacidade interna para atender a flutuações na demanda em um curto espaço 

de tempo 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto Processo estão apresentados na 

tabela 4. 
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Tabela 4 – Estatística Descritiva Construto Inventários 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Em relação à probabilidade a média das respostas encontradas para este construto 

mostra resultado Moderado na escala de Likert com destaque para o fator P19 – Falta de 

capacidade do produtor de atender flutuações na demanda em tempo adequado – que apresentou 

média superior aos demais quesitos. 

Analisando o quesito impacto nota-se que os respondentes consideram como sendo Alto 

na escala Likert, sem grandes variações nas médias dos fatores com desvios padrões também 

semelhantes. 

 

 

4.1.5 Construto Operações 

 

 

Este construto é constituído por fatores de riscos operacionais que contemplam a gestão 

da qualidade dos produtos, aumento de custos em razão de erros operacionais e retrabalhos, 

capacidade de operação para atender eventos de maior demanda dentro outros. 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

 

P21 

Problemas de Qualidade apresentados pelos produtos - Produtos fora de 

Especificação 

P22 Erros cometidos em razão da falta de robustez dos processos operacionais 

P23 Aumento dos custos em razão de retrabalhos 

Construto Media Desvio Padrão

P16 2,68                0,95                  

P17 3,00                0,73                  

P18 2,50                0,67                  

P19 3,36                0,66                  

P20 2,91                0,87                  

Construto Media Desvio Padrão

P16 3,50                0,98                  

P17 3,58                0,78                  

P18 3,29                1,04                  

P19 3,75                0,80                  

P20 3,67                0,92                  
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P24 Falta de capacidade interna para atender demandas excepcionais 

P25 Falta de controle/comunicação nas mudanças dos processos operacionais 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto Processo estão apresentados na 

tabela 5. 

 

Tabela 5 – Estatística Descritiva Construto Operações 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

A média das respostas mostra que o construto Operações apresenta um probabilidade 

entre baixa e moderada de que algum evento venha  a criar distúrbios na cadeia de suprimentos 

da empresa, porém, caso ocorra um evento os respondentes consideram que o impacto causado 

seja entre moderado e alto com destaque para os fatores de risco P21 – problemas de qualidade 

e especificação de produtos e P22 – erros operacionais por falta de robustez nos processos. 

 

4.1.6 Construto Compras 

 

 

O construto Compras buscou avaliar os fatores de riscos ligados ao processo de 

aquisição de mercadorias e relacionamento com os fornecedores.  

Os fatores de riscos elencados neste construto estão relacionados ao nível de 

atendimento e relacionamento com os fornecedores da empresa, avaliação das estratégias de 

Construto Media Desvio Padrão

P21 2,27                0,70                  

P22 2,77                0,75                  

P23 3,09                0,75                  

P24 2,91                0,81                  

P25 3,00                0,82                  

Construto Media Desvio Padrão

P21 3,83                1,17                  

P22 3,71                1,16                  

P23 3,46                0,93                  

P24 3,21                0,83                  

P25 3,42                0,88                  
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Construto Media Desvio Padrão

P26 2,71                0,90                  

P27 2,43                0,81                  

P28 3,43                0,67                  

P29 3,33                0,73                  

P30 2,76                0,77                  

Construto Media Desvio Padrão

P26 3,30                1,02                  

P27 3,43                0,95                  

P28 3,87                0,76                  

P29 3,78                0,80                  

P30 3,52                0,99                  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir de dados de pesquisa (2018)

Tabela 6: Estatística Descritiva Construto Compras
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definição de portfólio de produtos e fornecedores, dependência com relação à fornecedores 

exclusivos e poder em negociações comerciais. 

 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

P26 Baixa qualidade de atendimento prestados pelos nossos fornecedores e parceiros 

P27 Falhas estratégicas na seleção de fornecedores e formação do portfólio de produtos 

P28 Número elevado de produtos com fornecedores exclusivos 

P29 Variações nas condições comerciais negociadas com os fornecedores 

P30 Erros no processamento de ordens de compras ou no recebimento de materiais 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto Compras estão apresentados na 

tabela 6. 

 

Tabela 6 – Estatística Descritiva Construto Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Destaca-se nos resultados do construto compras os fatores de riscos P28 -  Número 

elevado de fornecedores exclusivos e P29 – Variações nas condições comerciais negociadas 

com fornecedores, que apresentarm resultados médios superiores a 3,0 e podem ser 

considerados com potencial de probabilidade entre moderado e alto. 

Com relação ao impacto, o construto Compras também apresenta para todos os fatores 

médias acima de 3,0, com destaque para os fatores de risco P28 e P29 com médias próximas a 

4,0. 
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4.1.7 Construto TI (Tecnologia da Informação) 

 

 

O construto TI avaliou os fatores de riscos relacionado à área de tecnologia da 

informação que podem impactar na eficiência da cadeia de suprimentos da organização. 

Neste construto foram avaliados os fatores de riscos cujas fontes são os problemas de 

infra-estrutura de informática, de segurança da informação, de integração de ferramentes de TI 

e também resultantes do nível de investimento nesta área pela organização. 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

 

P31 Incidência de problemas de infra-estrutura com impacto nas operações 

P32 Falta de disponibilidade de informações gerenciais 

P33 Falta de integração entre as diversas ferramentas de TI 

P34 Falhas na Segurança da Informação 

P35 Baixo nível de investimentos em ferramentas de TI 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto TI estão apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Estatística Descritiva Construto TI 

 

Fonte: elarborado pelo autor (2018) 

 

Dois fatores de riscos se destacam em relação á probabilidade neste construto: P33 – 

Falta de integração entre as diversas ferramentas de TI e P35 – Baixo nível de investimento em 

TI. 

Construto Media Desvio Padrão

P31 2,58                1,12                  

P32 2,37                0,60                  

P33 3,21                1,23                  

P34 2,42                0,77                  

P35 3,32                0,75                  

Construto Media Desvio Padrão

P31 3,48                0,92                  

P32 3,24                1,04                  

P33 3,48                1,03                  

P34 3,52                1,12                  

P35 3,48                1,03                  
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Já com relação ao impacto as médias encontradas apontam um potencial moderado para 

os fatores de riscos deste construto com médias em torno de 3,0 e desvio padrão próximo a 1,0. 

 

 

4.1.8 Construto Riscos Legais 

 

 

O construto Riscos Legais avaliou os fatores de riscos relacionado à área jurídica e de 

regulação governamental, tais como: instabilidade regional, mudanças de regras na legislação 

local, controle governamental etc. 

 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

 

P36 Instabilidade regional 

P37 Dificuldades de comunicação entre os diversos stakeholders 

P38 Mudanças na regulação local 

P39 Falta / Excesso de controle governamental 

P40 Regras de Proteção intelectual 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto TI estão apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Estatística Descritiva Construto Legal 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Construto Media Desvio Padrão

P36 2,53                0,90                  

P37 2,84                0,83                  

P38 2,68                1,00                  

P39 2,94                1,10                  

P40 2,32                0,75                  

Construto Media Desvio Padrão

P36 3,19                0,87                  

P37 3,29                1,10                  

P38 3,24                0,94                  

P39 3,58                1,21                  

P40 2,86                0,79                  
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A probabilidade dos fatores de riscos deste construto foi entre Baixa e Moderada  com 

impactos considerados Moderados. 

 

 

4.1.9 Construto Transporte 

 

 

O construto Transporte é composto pelos fatores de riscos ligados a atividade de 

movimentação de mercadorias e avaliou aspectos relacionados à disponibilidade e qualidade de 

serviços, segurança na movimentação de materiais e custos relacionados a esta atividade. 

 

Os 5 fatores de riscos avaliados neste construto foram: 

 

P41 Disponibilidade de transporte para atendimento da demanda 

P42 Elevação de custos de fretes 

P43 Aumento do índice de roubos de cargas 

P44 Baixa oferta de opções de transporte 

P45 Baixa eficiência de entrega dos transportadores contratados 

 

Os resultados estatísticos das respostas do construto Transporte estão apresentados na 

tabela 9. 

Tabela 9 – Estatística Descritiva Construto Transporte 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Construto Media Desvio Padrão

P41 2,89                0,81                         

P42 3,26                0,87                         

P43 2,63                1,12                         

P44 2,89                1,05                         

P45 2,58                0,96                         

Construto Media Desvio Padrão

P41 3,48                0,98                         

P42 3,76                0,94                         

P43 3,62                0,80                         

P44 3,48                0,89                         

P45 4,00                0,95                         
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Neste construto destaca-se o fator de risco P42 – Elevação dos custos de frete – que 

apresentou a maior média na escala Likert – 3,26, ou seja, um fator de risco cuja probabilidade 

pode ser consdiderada como sendo entre Moderada e Alta. Os outros fatores apresentaram 

média inferior a 3,0 com probabilidade classificada entre Baixa e Moderada na escala Likert. 

Com relação ao quesito impacto todos os fatores de risco avaliados apresentaram média 

acima 3,0, portanto com impacto considerado entre Moderado e Alto.  

 

 

4.2 Avaliação dos riscos por construto 

 

 

O objetivo desta etapa foi identficar os construtos de maiores riscos para a cadeia de 

surpimentos da unidade em análise. 

Na tabela 10 encontramos os valores das médias de Likert para os quesitos probabilidade 

e impacto de cada construto. 

 

 

Tabela 10  Médias e Desvio Padrão por Construto 

  

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Com relação à probabilidade, comparando as médias de entre cada construto verifica-se 

que os respondentes consideraram que a probabilidade para praticamente todos os construtos 

estão em Moderado com uma média geral em 2,79 e desvio padrão de 0,22.  

Probabilidade Impacto

Média Média

Demanda 3,15                                             4,02                                        

Processo 2,63                                             3,78                                        

Externos 2,38                                             3,77                                        

Inventário 2,89                                             3,56                                        

Operações 2,81                                             3,53                                        

Compras 2,93                                             3,58                                        

TI 2,78                                             3,44                                        

Legal 2,66                                             3,23                                        

Transporte 2,85                                             3,67                                        

Média 2,79                                             3,62                                        

Desvio Padrão 0,22                                             0,23                                        
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Na visão dos respondentes nenhum dos construtos apresenta probabilidade Alta ou 

Muita Alta de ocorrência, todos os construtos apresentarma média acima de 2 (Baixo na escala 

de Likert) e 3 (Moderado na escala de Likert).  

Fazendo a comparação entre os 9 construtos nota-se que a média de probabilidade é de 

2,79, ou seja, podemos considerar que a probabilidade dos fatores riscos avaliados ocorrer é 

Moderada e como  desvio padrão entre os construtos é bastante baixo – de 0,22. 

Considerando  quesito Impacto vemos que a média entre os construtos de 3,62 na escala 

Likert com desvio padrão de 0,23 indicando assim que, na opinião dos respondentes, o impacto 

dos fatores de riscos de cada construto é entre Moderado e Alto. Podemos destacar aqui o 

construto Demanda que apresenta uma média acima de 4,0, ou seja, Alto para o impacto.  

 

 

4.3 Avaliação dos construtos com maiores riscos 

 

 

Considerando os valores médios das respostas obtidas para cada construto nos quesitos 

probabilidade e impacto e considerando um Índice de Risco com o produto a probabilidade 

versus o impacto (Mitchell, 1995) a tabela 11 mostra em destaque os construtos que apresetaram 

Índice de Risco superior a média para a cadeia de suprimentos da empresa: 

 

Tabela 11 – Maiores Médias por Construto 

 

Fonte: elaborado conforme dados coletador pelo autor (2018) 

 

Probabilidade Impacto Indice de 

Média Média Risco (Mitchel 1995)

Demanda 3,15              4,02    12,66                        

Processo 2,63              3,78    9,94                          

Externos 2,38              3,77    8,97                          

Inventário 2,89              3,56    10,29                        

Operações 2,81              3,53    9,92                          

Compras 2,93              3,58    10,49                        

TI 2,78              3,44    9,56                          

Legal 2,66              3,23    8,59                          

Transporte 2,85              3,67    10,46                        

Média 2,79              3,62    10,10                        

Desvio Padrão 0,22              0,23    1,16                          

Tabela 11 - Maiores Médias por Construto
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Analisando a tabela 11 podemos verificar que o construto Demanda é aquele que 

apresenta o maior Índice de Risco, seguido pelos construtos Compras, Transporte e Inventário, 

todos eles com Índice de Risco acima da média encontrada para o conjunto de construtos. 

Por outro lado, os construtos Riscos Externos e  Legal apresentam o menor Índice de 

Risco. 

 

4.4 Identificação dos Maiores Riscos da Cadeia de Suprimentos 

 

 

Para cada um dos 4 construtos priorizados: Demanda, Inventário, Compras e Transporte, 

foram identfiicados os fatores de riscos dentro de cada construto com maior índice de risco 

conforme tabela 12. 
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Tabela 12 – Classificação dos Fatores de Risco por Índice de Risco 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018)

Dimensão N.o Risco Probabilidade Impacto Indice de Risco

Demanda P1 Falta/excesso de estoque em razão de variação da demanda por parte dos clientes 3,22                  4,40        14,17                  

Demanda P3 Falta de produto em razão de shortage no mercado / falha do produtor 3,11                  4,38        13,62                  

Compras P28 Número elevado de produtos com fornecedores exclusivos 3,37                  3,86        13,01                  

Demanda P5 Falta/Excesso de produto que são exclusivos para atendimento a um único cliente 3,11                  4,14        12,88                  

Inventário P19 Falta de capacidade do fornecedor para atender a flutuações na demanda em um curto espaço de tempo 3,37                  3,76        12,67                  

Compras P29 Variações nas condições comerciais negociadas com os fornecedores 3,26                  3,81        12,42                  

Transporte P42 Elevação de custos de fretes 3,26                  3,76        12,26                  

Demanda P2 Falta/excesso de estoque em razão de sazonalidade de vendas 2,89                  3,81        11,01                  

Inventário P17 Alto índice de obsolescência em razão de baixo giro de inventário 3,00                  3,57        10,71                  

Transporte P45 Baixa eficiência de entrega dos transportadores contratados 2,58                  4,00        10,32                  

Inventário P20 Falta de capacidade interna para atender a flutuações na demanda em um curto espaço de tempo 2,84                  3,62        10,28                  

Transporte P41 Disponibilidade de transporte para atendimento da demanda 2,89                  3,48        10,06                  

Transporte P44 Baixa oferta de opções de transporte 2,89                  3,48        10,06                  

Demanda P4 Falta de produto em razão de variação no lead time de suprimentos 2,68                  3,71        9,94                    

Transporte P43 Aumento do índice de roubos de cargas 2,63                  3,62        9,52                    

Compras P30 Erros no processamento de ordens de compras ou no recebimento de materiais 2,68                  3,48        9,33                    

Inventário P16 Inconsistências entre o inventário físico e o contábil 2,63                  3,43        9,02                    

Compras P26 Baixa qualidade de atendimento prestados pelos nossos fornecedores e parceiros 2,58                  3,29        8,49                    

Inventário P18 Alto índice de avarias de inventário nas nossas operações 2,42                  3,33        8,06                    

Compras P27 Falhas estratégicas na seleção de fornecedores e formação do portfólio de produtos 2,32                  3,43        7,96                    
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4.5 Análise dos principais riscos identificados 

 

 

Com relação à classificação dos fatores de risco nota-se que relacionados à dimensão da 

Demanda, ou seja, dizem respeito com relação à disponibilidade do produto para atender os 

clientes e também á gestão do capital de giro da empresa foram identificados dentro do grupo 

dos dez fatores de risco mais importantes e que devem ser trabalhado no plano de mitigação. 

Considerando a natureza do negócio de distribuição, que basicamente consiste na 

compra e revenda de produtos químicos, faz sentido que os maiores riscos da cadeia de 

suprimentos estejam ligados à capacidade do distribuidor de gerir bem seus níveis de estoque 

tanto para garantir a satisfação do cliente como para ter uma saúde financeira saudável e 

também esteja relacionado ao nível de colaboração que a empresa consegue desenvolver seja 

com seus fornecedores, seja com seus clientes. 

Como o distribuidor é um canal de vendas para os produtores também é necessário que 

o relacionamento e o alinhamento com estes seja gerenciado de uma forma pró-ativa o que 

demonstra que os riscos envolvidos neste relacionamentos têm de ser controlados. 

O mesmo perfil de fator de risco pode ser observado dentro do construto Inventário. Os 

dois fatores de risco com maiores índices estão relacionados com a capacidade do fornecedor 

de atender as variações de demanda e o índice de obsolescência do inventário em estoque. 

Dentro do construto Compras os principais riscos a serem controlados também foram 

identificados aqueles relacionados à produtos com uma única fonte de fornecimento aprovada, 

seja por contrato ou por características técnicas. Esta condição retira da empresa o poder de 

negociação frente ao seu fornecedor e, pode colocar a mesma em desvantagem no momento de 

negociar as condições comerciais ou ainda ser preterida num momento de alocação ou falta de 

produto no mercado.  

O outro risco classificado dentro deste construto também está relacionado ao poder de 

negociação da empresa junto a seus fornecedores, uma vez mais aqui sobressai a questão do 

poder de relacionamento que a empresa necessita desenvolver junto a seus parceiros. 

Ainda sobre o fato da natureza do negócio é importante notar que o risco de elevação 

dos custos de fretes também foi considerado alto, ou seja, o impacto do frete sobre o custo da 

venda é um fator de competitividade forte no mercado de distribuição e portanto necessita de 

um gerenciamento eficiente bem como a competência e qualidade do serviço contratado. 
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4.6 Ações de mitigação de riscos 

 

 

As ações de mitigação de riscos foram definidas com base nas estratégias de mitigação 

definidas por Jütner et al. (2003) que são: evitar, controlar, cooperar e flexibilizar.  

Para cada um dos riscos buscou-se ao menos uma ação de mitigação e uma mesma ação 

de mitigação foi identificada como sendo apropriada para mitigar mais do que um único tipo 

de risco. 

Foram definidas 05 ações de mitigação de riscos que a empresa s serem implementadas 

a partir do mês de dezembro/18, sendo elas: 

1. Implementar estoque de segurança com diferentes níveis de atendimento para cada 

produto; 

2. Identificar produtos substitutos e aprová-los como segunda fonte de fornecimento; 

3. Implementar medida de Acurácia de Previsão de Vendas por produto e cliente; 

4. Construir plano de aprovação de novas autorizações de distribuição para o portfólio; 

5. Definir uma política de compras de frete com definições de critérios mínimos para 

aquisição; 

 

A seguir segue o resumo de cada uma das 5 ações com seu plano de implementação: 
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RISCO: Falta/excesso de estoque em razão de variação da demanda 

por parte dos clientes Indice de Risco: Muito Alto

RISCO: Falta de capacidade do fornecedor para atender a flutuações 

na demanda em um curto espaço de tempo Indice de Risco: Muito Alto

RISCO: Atrasos gerados em razão de erros do fornecedor ou não 

cumprimento de acordo por parte do fornecedor Indice de Risco: Alto

Responsável : Supply Chain Manager

Início: 01/01/219

Término:  01/05/2019

Data da Reavalição: Trimestral  a partir de 01/05/2019

Atividades Responsável Início
Término 

Previsto
Término Real Status Farol

1.  Mapear portfólio e definir níveis adequados de Safety Stock para 

cada produto da curva A
Supply Chain Manager 01/12/2019 31/12/2019 Em execução 1

1.1. Identificar produtos da curva A Supply Chain Manager 01/12/2019 16/12/2019 Em execução 1

1.2. Calcular safety stock com base no histórico de vendas dos últimos doze 

meses
Supply Chain Manager 01/12/2019 16/12/2019 Em execução 1

1.3. Calcular defasagem do estoque atual x safety stock e custos de 

implementação
Supply Chain Manager 01/12/2019 31/12/2019 Em execução 1

2.  Apresentar Custo de Implementação para aprovação da Diretoria Supply Chain Manager 10/01/2019 10/01/2019 Não Iniciada 8

3.  Implementar Política de Safety Stock Supply Chain Manager 01/02/2019 02/04/2019 Não Iniciada 8

3.1.  Negociar volumes e condições com os fornecedores Supply Team 01/02/2019 03/03/2019 Não Iniciada 8

3.2.  Negociar e fechar contratos de compras Supply Team 03/03/2019 02/04/2019 Não Iniciada 8

4.  Avaliar trimestralmente custo x benefício da manutenção do Safety 

Stock
Finance Manager 01/05/2019 Não Iniciada 8

                                           PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS

Ação 1:  Implementar Safety Stock com diferentes níveis de atendimento para cada produto
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RISCO: Falta de produto em razão de shortage no mercado / falha do 

produtor Indice de Risco: Muito Alto

RISCO: Falta/Excesso de produto que são exclusivos para atendimento 

a um único cliente Indice de Risco: Alto

RISCO: Variações nas condições comerciais negociadas com os 

fornecedores Indice de Risco: Alto

Responsável : Supply Chain Manager

Início: 01/12/2018

Término:  01/07/2019

Data da Reavalição: Trimestral  a partir de 01/07/2019

Atividades Responsável Início
Término 

Previsto
Término Real Status Farol

1.  Mapear produtos com um único fornecedor aprovado Procurement Team 01/12/2018 30/01/2019 Em execução 1

1.1. Identificar produtos com um único fornecedor Buyer 01/12/2018 21/12/2018 Em execução 1

1.2. Verificar condições contratuais dos produtos identicados Buyer 21/12/2018 10/01/2019 Em execução 1

1.3. Avaliar junto à area comercial a viabilidade aprovação de novos 

fornecedores
Buyer 10/01/2019 30/01/2019 Não Iniciada 8

2.  Identificar no mercado potenciais contra-tipos para produtos com 

uma única fonte de fornecimento que permitam uma segunda fonte
Technical Team 30/01/2019 31/03/2019 Não Iniciada 8

3.  Aprovar novos contra-tipos e fornecedores Procurement Team 31/03/2019 29/07/2019 Não Iniciada 8

3.1. Contactar e iniciar discussões comerciais com novos fornecedores Buyer 31/03/2019 30/04/2019 Não Iniciada 8

3.2. Solicitar Amostras para testes Buyer 31/03/2019 30/04/2019 Não Iniciada 8

3.3. Receber amostras/testar/aprovar nova fonte Technical Team 31/03/2019 30/05/2019 Não Iniciada 8

3.2.  Negociar novas compras e implementar alternativa no portfólio Buyer 30/05/2019 29/06/2019 Não Iniciada 8

4.  Avaliar mensalmente n.o de produtos em condição de single 

sourcing
Procurement Team 01/07/2019 Não Iniciada 8

                                           PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS

Ação 2:  Identificar produtos contratripos e aprová-los como segunda fonte de fornecimento 
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RISCO: Falta/excesso de estoque em razão de variação da demanda 

por parte dos clientes Indice de Risco: Muito Alto

RISCO: Falta/Excesso de produto que são exclusivos para atendimento 

a um único cliente Indice de Risco: Alto

RISCO: Falta de capacidade do fornecedor para atender a flutuações 

na demanda em um curto espaço de tempo Indice de Risco: Alto

Responsável : Supply Chain Manager

Início: 01/12/2018

Término:  31/12/10830/05/2019

Data da Reavalição: Trimestral  a partir de 01/06/2019

Atividades Responsável Início
Término 

Previsto
Término Real Status Farol

1.  Revisar política de previsão de vendas com a área comercial Supply Chain Manager 01/12/2018 30/01/2019 Em execução 1

2. Adaptar módulo de previsão de vendas do sistema ERP Supply Chain Manager 30/01/2019 30/04/2019 Não Iniciada 8

2.1. Mapear processo atual de previsão de vendas no ERP Supply Chain Manager 30/01/2019 01/03/2019 Não Iniciada 8

2.2. Identficar e discutir ajustes necessários junto ao time de TI Supply Chain Manager 30/01/2019 01/03/2019 Não Iniciada 8

2.3. Executar adaptações necessárias no ERP IT Team 01/03/2019 31/03/2019 Não Iniciada 8

2.4. Testar e aprovar ajustes no módulo de previsão de vendas do ERP Supply Chain Manager 01/03/2019 31/03/2019 Não Iniciada 8

3. Implementar nova política de previsão de vendas Supply Chain Manager 31/03/2019 15/05/2019 Não Iniciada 8

3.1. Treinar força de vendas Supply Chain Team 31/03/2019 30/04/2019 Não Iniciada 8

3.2. Popular dados de previsão de vendas no sistema ERP Sales Team 30/04/2019 15/05/2019 Não Iniciada 8

5. Avaliar acurácia da previsão de vendas mensalmente Supply Chain Manager 01/06/2019 Não Iniciada 8

                                           PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS

Ação 3:  Implementar medida de Acurácia de Previsão de Vendas por produto e cliente
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RISCO: Número elevado de produtos com fornecedores exclusivos
Indice de Risco: Alto

Responsável : Marketing Manager

Início: 01/12/2018

Término:  30/03/2019

Data da Reavalição: Trimestral  a partir de 01/05/2019

Atividades Responsável Início
Término 

Previsto
Término Real Status Farol

1. Identificar no mercado potenciais linhas de interesse para o portfólio 

de produtos
Marketing Manager 01/12/2018 01/03/2019 Em execução 1

1.1. Identificar linhas potenciais de produtos Marketing Manager 01/12/2018 30/01/2019 Em execução 1

1.2. Avaliar condições contratuais e eventuais conflitos com parceiros atuais Marketing Manager 01/12/2018 30/01/2019 Em execução 1

1.3. Avaliar junto à area técnicas e de vendas interesse e demandas para as 

linhas identificadas
Marketing Manager 30/01/2019 16/03/2019 Não Iniciada 8

2.  Negociar contratos de distribuição para linhas identificadsas Marketing Manager 16/03/2019 Não Iniciada 8

3. Manter pipeline de oportunidades aprovadas Marketing Manager 30/04/2019 Não Iniciada 8

                                           PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS

Ação 4:  Construir pipeline de novas autorizações de distribuição para o portfólio
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                                           PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS

RISCO: Elevação de custos de fretes Indice de Risco: Alto

Responsável : Logistic Manager

Início: 01/12/2018

Término:  05/04/2019

Data da Reavalição: Trimestral  a partir de 01/005/2019

Atividades Responsável Início
Término 

Previsto
Término Real Status Farol

1.  Revisar política de compras de fretes Logistic Manager 01/12/2018 31/12/2018 Em execução 1

1.1. Definir requisitos mínimos para contratação de fretes Logistic Manager 01/12/2018 31/12/2018 Em execução 1

1.2. Revisar roteirização de cargas Logistic Manager 01/12/2018 31/12/2018 Em execução 1

1.3. Revisar junto à area comercial os requisitos exigidos pelos cliente na 

entrega
Logistic Manager 01/12/2018 31/12/2018 Em execução 1

2.  Realizar benchamrking interno e externo para avaliar % custo de 

frete sobre a venda
Logistic Team 05/01/2019 04/02/2019 Não Iniciada 8

3.  Eliminar single providers em rotas de maior demanda Logistic Manager 04/02/2019 05/04/2019 Não Iniciada 8

3.1. Identificar todas as rotas onde hoje há single provider Logistic Team 04/02/2019 05/04/2019 Não Iniciada 8

3.2. Realizar novos Bid´s por rotas com o objetivo de ter ao menos dois 

provedores aprovados
Logistic Buyer 04/02/2019 05/04/2019 Não Iniciada 8

4.  Avaliar mensalmente a % do frete sobre o custo de vendas Logistic Manager 01/05/2019 Não Iniciada 8

Ação 5:  Implementar política de compras de frete com definições de critérios mínimos para aquisição
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4.7 Impactos Organizacionais na Implementação da Gestão de Risco 

 

 

A implementação de um plano de mitigação de riscos traz para a empresa em questão 

impactos gerenciais que necessitam ser analisados em termos de custo benefício.  

Em Jütner et al. (2003), encontramos que o trade-off entre gestão de risco e custo da 

implementação de medidas de mitigação é uma das principais questões enfrentadas pela 

empresas que decidem implementar modelos de gestão de risco em suas cadeias de suprimento, 

porém como citado por Kleindorf e Saad (2005) quando falamos em risco a prevenção sempre 

é melhor que a cura, ou seja, é melhor investir em mitigação que em correção. 

Considerando o plano de mitigação indicado à empresa por este trabalho foi possível 

mapear as principais implicações gerenciais envolvidas na implementação deste plano e que 

devem ser analisadas pela liderança da empresa. 

Os principais impactos organizacionais que podem ocorrer em decorrência da 

implementação do plano de mitigação sugerido são: 

 Aumento nos custos de operação em razão da necessidade de flexibilização das 

capacidades para absorver variações de demanda 

 Aumento capital de giro do negócio em razão da necessidade de se aumentar níveis 

de estoque de segurança para atender flutuações de demanda, acurácia de previsão de vendas e 

outras variáveis de operação 

 Aumento em investimento em tecnologia e inteligência de dados para aumentar os 

controles inerentes à operação bem como permitir uma maior colaboração entre todos os entes 

da cadeia de suprimentos. 

 Aumento em investimento na diversificação da base de fornecedores e regiões 

geográficas de atuação para mitigar os riscos de desabastecimento. 

Além das questões ligadas ao investimento a organização também tem de compreender 

a necessidade de se desenvolver novas capacidades internas que a tornem mais resilientes em 

relação aos riscos que podem afetar suas operações. 

Resiliência é a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças. Fiksel 

(2015) cita que as quanto maiores e mais complexas se tornam as cadeias de suprimentos estas 

tendem a se tornar menos resilientes. 
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Fiksel (2015) identificou 16 capabilidades relevantes que permitem a uma organização, 

uma vez que tenham as capabilidades adequadas desenvolvidas, estar preparada para antecipar 

e superar as rupturas que venha a sofrer em sua cadeia de suprimentos. 

 

Tabela 13 – Capabilidades em Supply Chain 

 

Fonte: Adaptado de Fiksel (2015) 

 

Conhecer os fatores de risco na cadeia de suprimentos permitem que às organizações 

identificarem quais são as capacidades que necessitam ser desenvolvidas pela organização para 

se preparar para estas futuras adversidades e assim se manterem resilientes aos eventos de 

ruptura quando os mesmos ocorrerem (FIKSEL, 2015). 

Para a organização em análise, considerando os principais riscos identificados e as ações 

sugeridas no plano de mitigação as capabilidades a serem desenvolvidas estão resumidas no 

Quadro 4. 
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Ação de Mitigação Capabilidade a ser desenvolvida

Capacidade Financeira

Visibilidade

Gestão de Produtos

Antecipação

Gestão de Produtos

Colaboração

Flexibilidade em Sourcing

Visibilidade

Colaboração

Antecipação

Flexibilidade em Sourcing

Gestão de Produtos

Adaptabilidade

Capacidade Financeira

Visibilidade

 Eficiência nos processos

Quadro 4: Ações de Mitigação e Capabilidades

Fonte: Próprio Autor adaptado de Fiksel (2015)

Ação 1: Implementar Estoque de Segurança com diferentes níveis de atendimento para cada produto

Ação 2: Identificar produtos substitutos e aprová-los como segunda fonte de fornecimento 

Ação 3: Implementar medida de Acurácia de Previsão de Vendas por produto e cliente

Ação 4: Construir plano de aprovação de novas autorizações de distribuição para o portfólio

Ação 5: Definir uma política de compras de frete com definições de critérios mínimos para aquisição

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Ações de Mitigação e Capabilidades 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Considerando as 5 ações definidas no plano de mitigação podemos então identificar 

quais são as capabilidades necessárias para que a organização em análise tenha sucesso na 

implementação deste plano sumarizadas no quadro 4. 

 

 Adaptabilidade 

 Antecipação 

 Capacidade Financeira 

 Colaboração 

 Eficiência em Processos 

 Flexibilidade em Sourcing 

 Gestão de Produtos  

 Visibilidade 

 

 

4.8 Discussão dos Resultados 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho aplicado demonstram que a implementação de um 

sistema de gerenciamento de risco pode ser executada de forma rápida e sem grandes 

investimentos em uma organização. 

A grande barreira encontrada para levar o conhecimento da academia para a realidade 

prática das empresas foi exatamente harmonizar os conceitos relacionados à gestão de risco 

para os profissionais que de alguma forma já executavam uma gestão de risco empírica, porém, 

sem ter conhecimento de uma metodologia que permitisse de forma processual identificar, 

avaliar e mitigar os riscos presentes na operação. 

A necessidade desta harmonização conceitual pode ser notada nas respostas obtidas no 

questionário aplicado à organização. Analisando as respostas é possível notar que a organização 

tem dificuldade em graduar de forma mais clara tanto a probabilidade de um evento ocorrer 

como também o impacto que o mesmo pode trazer à operação.   

De modo geral a organização entende que a probabilidade de um evento ocorrer é 

moderada para todos as categorias de risco, enquanto o impacto, na maioria dos construtos, é 

considerado sempre alto. Uma possível ação que pode minimizar esta dificuldade seria 

introduzir no questionário uma divisão mais clara de quais tipos de impacto a organização 
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poderia sofrer frente a um evento e desta forma criar um índice de risco composto por um 

número maior de fatores de impacto. 

A criação do plano de mitigação também trouxe à luz a dificuldade de se encontrar ações 

práticas que possam ser implementadas de uma forma organizada. 

Durante as sessões de brainstorming para a confecção do plano de mitigação ficou claro 

que a organização de forma intuitiva já se utilizava de algumas iniciativas para mitigar alguns 

riscos mais latentes– por exemplo já existia de forma pró ativa por parte do time de 

planejamento a manutenção de estoques de segurança para uma boa parte do portfólio – mas 

não havia uma transparência, e nem um conhecimento claro, de qual a razão de se executar tais 

iniciativas.  

Desta forma a execução deste trabalho trouxe para organização e aqueles que 

participaram mais ativamente da sua execução a oportunidade de compreender como que 

algumas de suas ações do dia a dia, ainda que executadas de forma intuitiva, estavam 

diretamente ligadas aos conceitos teóricos da gestão de risco na cadeia de suprimentos. 

O time de Supply Chain que participou das sessões de brainstroming se mostrou 

bastante receptivo aos conceitos teóricos apresentados bem como puderam identificar ao longo 

das discussões como, de maneira empírica, já aplicavam algumas teorias contempladas na 

gestão de riscos na cadeia de suprimentos. Esta experiência mostrou ser uma oportunidade de 

motivar a equipe a buscar cada vez mais conhecimentos teóricos para complementar sua 

vivência prática. 

Importante anotar também a visibilidade que o trabalho trouxe com relação aos impactos 

gerenciais que a implementação de um plano de mitigação de riscos traz à organização. Foi 

percebido durante o processo de identificação destes impactos que a organização tende a 

minimizar os impactos (identificados como altos pelo questionário aplicado) quando 

confrontada com as necessidades de investimento para a mitigação dos mesmos.  

Este aspecto também pode ser entendido como resultado da falta de conhecimento 

teórico sobre a gestão de risco, assim, a organização ainda não consegue perceber claramente 

que em termos de gestão de risco remediar é melhor que curar. 

Diante destes cenários o papel do pesquisador, que dentro do conceito da pesquisa-ação 

tem como objetivo além de gerar conhecimento também modificar o status quo da situação 

problema, teve de exercer o papel de disseminador do conhecimento acadêmico trazendo este 

para a mesa de discussão em cada etapa do trabalho realizado as teorias apresentadas no 

referencial teórico deste trabalho. 
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Ao final os objetivos traçados para o trabalho aplicado foram atingidos: os riscos da 

cadeia de suprimentos foram identificados, avaliados e classificados em termos de 

probabilidade e impacto; um plano de mitigação foi sugerido para os principais riscos 

identificados; os impactos gerenciais da implementação do plano de mitigação e as capacidades 

a serem desenvolvidas em Supply Chain também foram identificadas. 

Além do resultado gerencial obtido é relevante ressaltar que este trabalho aplicado 

também demonstra, de forma prática, como os conhecimentos gerados nas pesquisas 

acadêmicas podem ser facilmente implementados na vida real das empresas quando existe uma 

abertura para que a organização adquira este conhecimento. 
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5 CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

 

A gestão de riscos na cadeia de suprimentos está cada vez mais em voga na indústria e 

na academia e se tornou um diferencial de competitividade para empresas que já reconheceram 

sua importância e se preocupam em identificar, avaliar, mitigar e controlar os riscos inerentes 

às suas operações. 

Este trabalho aplicado demonstra que, apesar de ser um assunto complexo e com 

diversas nuances que perspassam por todas as áreas da empresa, a aplicação das ferramentas 

teóricas desenvolvidas na academia permitem à empresa implementar um sistema de gestão de 

risco de forma simples e rápida, identificando as principais categorias de risco a que sua cadeia 

de suprimentos está exposta, avaliando a probabilidade e o impacto destas categorias de risco e 

propondo ações de mitigação dentro de estratégias previamente identificadas na literatura. 

Não obstante os benefícios trazidos pela implementação de um plano de gestão de risco 

é necessário avaliar as implicações gerenciais trazidos por este modelo de gestão, avaliando o 

trade-off custo benefício e definindo claramente a quais riscos a empresa pode se permitir ficar 

vulnerável e a quais ela deve estar preparada para reagir.  

Como o trabalho foi aplicado somente em uma empresa do segmento não é possível 

afirmar que os riscos identificados, bem como o plano de mitigação e as implicações gerenciais 

sejam comuns a todo o segmento de distribuição de produtos químicos. Trabalhos futuros 

podem se dedicar a investigar se as descobertas e sugestões relatadas neste trabalho podem ser 

aplicadas em todo o segmento de distribuição química no Brasil ou em outras regiões do mundo. 

Como limitações do estudo destaca-se que a coleta de dados, principalmente no tocante 

a elaboração e validação do questionário aplicado, não fez uso de tradução reversa poderia ter 

trazido mais clareza às perguntas elaboradas aos respondentes e a utilização da escala Likert 

que trouxe dificuldades para a fase de análise de dados. Futuros estudos podem buscar com 

mais precisão discriminar os tipos de riscos além de estudar a utilização de outros fatores de 

impacto na composição do índice de risco. 

Outro ponto a se considerar é que a metodologia empregada, pesquisa-ação, pode ter 

sofrido com o viés da participação do pesquisador uma vez que o mesmo conhece os detalhes 

da operação da análise de estudo. 

Trabalhos futuros devem se dedicar a explorar se os mesmo riscos identificados nesta 

unidade singular de análise são comuns ao segmento de distribuição de produtos químicos e se 

as percepções variam entre países.  
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O estudo quantitativo dos custos relacionados à implementação de um plano de 

mitigação de riscos, seja para um construto em particular ou para todos os construtos 

identificados como mais significativos dentro deste segmento de indústria também pode ser 

objeto de estudos futuros, bem como o aprofundamento  desenvolvimento das capacidades para 

mitigação dos riscos neste tipo de organização. 
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