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RESUMO  

A gestão de riscos vem ganhando espaço na administração de grandes e pequenas 

corporações, embora ainda não seja unânime o uso da ferramenta tanto por empresas privadas 

quanto por instituições públicas, mesmo que a maioria dos gestores entendam que é importante 

tratar os riscos inerentes a qualquer operação. Na Gestão da Cadeia de Suprimentos, o tema 

também tem ganhado força e destaque, principalmente pela complexidade envolvida, 

principalmente nas cadeias globais. A Força Aérea Brasileira vem aderindo à gestão de riscos 

em várias áreas de atuação, que vão desde a administração até o nível operacional. Na área de 

logística da Força Aérea Brasileira (FAB), diversas são as cadeias de suprimento que alimentam 

a operação e levam a FAB a cumprir seus objetivos, principalmente quando se refere à logística 

de suprimento das aeronaves. Dentre as várias aeronaves em operação na FAB, podemos 

destacar o T-27, aeronave usada para treinar os futuros Oficiais da FAB, a qual tem como fator 

crítico de sucesso a taxa de indisponibilidade para voo. Este trabalho tem, portanto, como 

objetivo identificar, dentro da cadeia de suprimento de aeronaves, quais estratégias de 

mitigação de riscos podem ser aplicadas para minimizar a indisponibilidade. Já o problema de 

pesquisa está focado em responder à seguinte pergunta de pesquisa: “como a Força Aérea 

Brasileira pode mitigar o risco de indisponibilidade da Aeronave T-27 causado por falhas na 

cadeia de suprimento (CS)?” Na busca pela resposta, foi realizada uma pesquisa, do tipo estudo 

de caso, na cadeia de suprimento do T-27 entre os anos de 2018 e 2020. Como resultados foi 

possível confrontar a teoria com a prática na busca pelas as melhores estratégias de mitigação, 

estudadas pela literatura, que possam ser utilizadas para atenuar os riscos existentes na cadeia 

de suprimento do T-27, tais como a colaboração e compartilhamento de informações entre os 

elos da cadeia. 

Palavras-chave 

Cadeia de Suprimento. Gestão de Risco. Força Aérea Brasileira. Estratégias de Mitigação de 

Risco. Eventos de Risco. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT  

Risk management has been growing in the administration of large and small 

corporations, although the use of the tool by public companies and institutions is still not 

unanimous, even though most managers understand that it is important to deal with the risks 

inherent in any operation. In Supply Chain Management, the topic has also gained strength and 

prominence, mainly due to the complexity involved, especially in global chains. The 

administration staff in the Brazilian Air Force (FAB) has been adhering to risk management in 

several areas of activity, ranging from administration to the operational level. In the logistics 

area of FAB, there are several supply chains that feed the operation and lead FAB to the 

fulfillment of its mission, especially when it comes to aircraft supply logistics. Among the 

several aircraft in operation at FAB, we can highlight the T-27, an aircraft used to train future 

FAB Officers, which presents a critical success factor in the rate of unavailability for flight. 

This work, therefore, aims at identifying, within the aircraft supply chain, which risk mitigation 

strategies can be applied to minimize unavailability. The research problem is focused on 

answering the following research question: “how can the Brazilian Air Force mitigate the risk 

of unavailability of the T-27 Aircraft caused by supply chain failures?” In the search for the 

answer, a case study research was carried out in the supply chain of the T-27 between the years 

2018 and 2020. As a result, it was possible to find the confrontation between theory and practice 

in the search for the best mitigation strategies, studied by the literature, that can be used to 

mitigate the risks that exist in the T-27 supply chain, such as collaboration and information 

sharing. between the links in the chain. 

 
Keywords  
Supply chain. Risk management. Brazilian Air Force. Risk Mitigation Strategies. Risk Events.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Em setembro de 1983 a Academia da Força Aérea - AFA iniciou o primeiro voo da 

aeronave T-27 (Tucano) como treinador avançado para os cadetes do Curso de Formação de 

Oficiais Aviadores da Força Aérea Brasileira - FAB. Desde então a aeronave tem cumprido 

sua missão diuturnamente, quase ininterruptamente, exceto pelas indisponibilidades causadas, 

dentre outros fatores, por rupturas na cadeia de suprimentos. 

Desenvolvido por meio da parceria entre a FAB e a Embraer (VECHIA, 2018) para 

substituir os jatos Cessna T-37, então aeronave de treinamento da AFA, o EMB-312 T-27 foi 

uma inovação (FINEP, 2015), por terem sido introduzidas características similares às de um 

caça em um treinador.  

Entrou em operação na Força Aérea Brasileira com a designação T-27 para 

treinamento e AT-27 para configuração armada, totalizando 133 aeronaves.  

Atualmente o T-27 é utilizado apenas para treinamento na AFA, ainda como aeronave 

de instrução avançada para os cadetes do 4º e último ano do Curso de Formação de Oficiais 

Aviadores, com uma frota de 34 aeronaves. 

Embora no Brasil seja utilizado apenas como treinador, o T-27 ainda faz parte das 

Forças Aéreas da Argentina (30), Colômbia (14), Egito (54), França (50), Honduras (12), Irã 

(25), Iraque (80), Paraguai (6), Peru (30), e Venezuela (31) (BRASIL, 2020), operando como 

aeronave de combate. 

Após sua substituição como aeronave de combate pelo A-29 Super Tucano, a operação 

do T-27 restringiu-se apenas ao uso como treinador na AFA, sendo de fundamental importância 

para a formação dos futuros Oficiais aviadores da FAB. Isto deixa claro a relevância em manter 

sua taxa de disponibilidade alta, o que torna fator crítico de sucesso para a AFA, não somente 

para cumprir sua missão, mas também para se manter competitiva perante as outras academias. 

Em operação na FAB há mais de 35 anos, em virtude de ser padrão para o tipo de 

equipamento, o T-27 possui uma cadeia de suprimentos internamente consolidada, mas 

externamente com sérios problemas de abastecimento causados principalmente pela falta de 

fornecedores nacionais e internacionais.  

Mesmo consolidada internamente, a cadeia apresenta falhas nos processos internos do 

Órgão, acarretando, por diversas vezes, a consolidação do risco de indisponibilidade do 

equipamento na área operacional. E como a cadeia de suprimentos é um fator crítico a 

determinar o sucesso em qualquer operação (BALLOU, 2007), não seria diferente para 

aeronaves, tanto para a operacionalidade do avião quanto da própria FAB. 
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Posto isso, viu-se, então, a possibilidade de se estudarem os efeitos dos agentes de 

risco envolvidos na cadeia de suprimentos do T-27, os quais, repito, uma vez consolidados, 

podem causar a indisponibilidade do vetor aéreo, acarretando uma série de problemas para a 

organização que o opera, a exemplo do atraso na instrução, por falta de aeronaves. 

Isso pode aumentar o nível de estresse do cadete, haja vista que, em situações dessa 

natureza, todo o planejamento para um determinado dia não será executado. Além disso, haverá 

sobrecarga dos operadores, sejam eles pilotos ou mantenedores, posto que são necessárias mais 

horas de trabalho para manter um número mínimo de aeronaves em operação e em segurança, 

demandando, assim, muito mais esforços por parte da manutenção. 

Destarte, após muitas observações acerca da operacionalidade da aeronave T-27 e dos 

períodos de indisponibilidade relatados pelos diversos operadores, surgiu a ideia de estudar os 

fenômenos que contribuem para tal evento  

E uma vez que se conhecem os fenômenos de riscos, é primordial buscar estratégias 

de mitigação que podem ser implantadas na gestão da cadeia de suprimentos da aeronave, 

possibilitando a redução de sua incidência. Nesse sentido foi que se delimitou o problema e se 

elaborou a questão de pesquisa que norteiam este trabalho.  

Para Rudio (1995), a questão em pesquisa consiste em mostrar explicitamente, com 

clareza e de forma compreensível e operacional, a dificuldade com a qual se depara e se 

pretende resolver, com campo e características delimitadas. Concordando, Marconi e Lakatos 

(2004) disseram que o problema é algo com um enunciado desenvolvido de forma clara, de 

fácil compreensão e operacional, cuja solução pode vir de uma pesquisa ou de um processo 

científico.  

 

1.1. Problema de pesquisa  

 
Conforme Cresswel (2014), para seguir um caminho é preciso ter sinalizações. Em 

uma pesquisa, a primeira sinalização indica o seu problema, o seu objeto. 

Neste estudo, o autor levou em consideração os fatos observados acerca da operação 

do T-27 na Academia da Força Aérea, dentre os quais destaca-se o tempo que uma aeronave 

permanece em solo para manutenção.  

Buscando mais a fundo, percebeu-se que poderia haver, dentre outros fatores, uma 

falta de gestão de risco com relação aos fatores que paralisavam as aeronaves. Evidenciou-se, 
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então, o problema de pesquisa deste estudo, que é analisar a gestão de risco na cadeia de 

suprimento do T-27. 

Entendendo a complexidade e a importância dessa cadeia e considerando o papel 

desempenhado pelo avião nas fileiras da FAB, apresenta-se, de forma explícita, a questão em 

pesquisa, assim expressa: Como a Força Aérea Brasileira pode mitigar o risco de 

indisponibilidade da Aeronave T-27 causado por falhas na cadeia de suprimento - CS? 

 

1.2. Objetivos 

 
Creswell (2014) é incisivo ao falar que o objetivo em uma pesquisa é a parte mais 

importante, pois todos os outros aspectos do estudo a seguirão, por isso é primordial que seja 

claro, específico e informativo.  

Dessa forma, ao buscar entender os eventos de risco ligados à cadeia de suprimento 

que levam uma aeronave à indisponibilidade, seja por muito ou por pouco tempo, pretende-se 

compreender como eles se comportam no processo; qual a reação de cada fator às ações 

tomadas na gestão da cadeia de suprimentos, além de estudar as origens de cada evento 

consolidador do risco.  

Assim este trabalho tem os objetivos abaixo especificados. 

 

1.3. Objetivo Geral 

 
O objetivo geral pode ser expresso da seguinte forma: 

Identificar, dentro da cadeia de suprimento de aeronaves, quais estratégias de 

mitigação de riscos podem ser aplicadas para minimizar a indisponibilidade.  

1.4. Objetivos Específicos 

 
Alinhados com o objetivo geral, assim são expressos os específicos:  

a) Identificar os principais eventos de risco envolvidos na cadeia de suprimentos do T-27; 

b) Analisar o impacto de cada evento de risco na CS do T-27 que causa a indisponibilidade 

da aeronave.  

c) Mapear as estratégias de mitigação de risco aplicáveis à cadeia de suprimento do T-27 
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1.5. Motivação  

 
Nesse contexto, levando-se em consideração os negócios, cuja tarefa principal é a 

aviação, é notório que a disponibilidade das aeronaves, principalmente em uma Força Aérea, é 

fator determinante para o cumprimento de sua missão (CASTRO, 1987, apud MOREIRA, 

2015), além de ser um dos principais indicadores da competitividade perante outras nações, 

pois aeronaves fora de operação podem significar a derrota em um teatro de operações 

(CASTRO, 1987, apud MOREIRA, 2015).  

No caso deste estudo, pode significar o atraso na formação dos futuros Oficiais 

Aviadores do Comando da Aeronáutica - COMAER, o que torna relevante conhecer os fatores 

que podem impactar na disponibilidade dos vetores. Em especial, eventos ligados à cadeia de 

suprimentos que podem consolidar a indisponibilidade de uma aeronave. Assim, através da 

gestão de risco busca-se gerenciar os eventos envolvidos na cadeia que podem levar à 

indesejada indisponibilidade  

Nesse sentido, esta pesquisa auxiliará na gestão de risco na cadeia de suprimento de 

aeronaves, no âmbito da Força Aérea Brasileira, contribuindo com a gestão eficaz das frotas, 

garantindo o cumprimento da missão desempenhada pela aeronave, podendo contribuir com a 

redução de custos operacionais, uma vez que, com um maior número de aeronaves disponíveis 

diminui-se o desgaste da frota e dos operadores, sejam eles pilotos ou mantenedores, além de 

proporcionar um uso otimizado dos recursos. 

 

1.6. Estrutura da Monografia 

 
Buscando cumprir a nobre missão ora estabelecida, este trabalho encontra-se divido 

em seis capítulos, sendo:  

Capítulo 1: compreende a parte introdutória da pesquisa. Tem início com o surgimento 

da ideia; aborda o problema e a questão em ou da pesquisa; apresenta os objetivos; e finaliza 

com a sua motivação e sua justificativa  

Capítulo 2: apresenta os pilares da literatura que sustentam o estudo, na busca de uma 

conexão entre teoria e prática. Neste ponto no trabalho, busca-se entender as abordagens dos 

diversos autores sobre o tema, assim como os conceitos que devem ser aplicados. 

Capítulo 3: descreve a metodologia da pesquisa, a seleção dos entrevistados, como os 

dados foram estruturados, o seu desenvolvimento e a como será feita a análise dos dados.  
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Capítulo 4: apresenta o estudo de caso, permitindo uma visão completa da área de 

estudo, desde o ambiente macro até a cadeia interna da FAB. Na sequência são apresentados os 

dados operacionais do objeto de estudo e o levantamento dos dados secundários e das 

entrevistas. 

Capítulo 5: traz os resultados obtidos na pesquisa, permitindo o seu cruzamento com 

vistas a relacionar a teoria à prática. Aqui entende-se que o objetivo do trabalho foi alcançado. 

Capítulo 6: esse capítulo traz a conclusão do trabalho, retomando ao seu ponto inicial, 

deixando claro que tanto o problema quanto a questão em ou da pesquisa foram solucionados. 

E ainda apresenta as contribuições para os meios acadêmico e empresarial. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Com o intuito de demonstrar como a área acadêmica aborda os assuntos relacionados 

à gestão de risco na cadeia de suprimento e trazer um arcabouço teórico sólido para sustentar o 

trabalho, uma pesquisa na literatura foi conduzida, abordando as diversas áreas da gestão de 

risco. O objetivo da revisão é compreender os construtos, que vão desde a cadeia de 

suprimentos, entendendo como a gestão de riscos acontece nas mais diversas áreas, até a sua 

maturidade nas organizações.  

O fluxograma apresentado pela Figura 1, a seguir, traz o mapeamento do referencial 

teórico, elencando as principais abordagens de gestão de risco. 

 

 
Figura 1– Mapa do Referencial Teórico 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
2.1. Gestão da cadeia de suprimento  

 

No início dos modelos comerciais era comum os povos habitarem regiões onde fosse 

possível obter os itens básicos para seu sustento. Na atualidade, produtos fabricados a milhares 

de quilômetros chegam aos mais diversos lugares do planeta, permitindo que as pessoas possam 

habitar diferentes regiões com a certeza de que terá o básico para seu sustento, mesmo que não 

seja produzido ali. Mas para que isso seja possível, foi desenvolvido ao longo do tempo um 
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DE MITIGAÇÃO
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sistema logístico com uma cadeia de suprimento complexa e eficiente, que permite o fluxo 

contínuo de bens acabados ou primários.  

E essa cadeia vem sendo estudada e desenvolvida meio acadêmico, com muitas 

definições, principalmente quando se fala em alinhamento entre empresas fornecedoras e 

consumidoras.  

Mentzer (2001) a definiu, após análise de diversos conceitos, como um conjunto de 

três ou mais entidades (organizacionais ou individuais) diretamente envolvidas em fluxo de 

produtos, serviços, de natureza financeira e, ainda, de informações, que se inicia no fornecedor 

e vai até o consumidor final. Deixando claro a importância de se ter o conhecimento adequado 

de todos os passos seguidos pelos produtos e informações durante o fluxo. 

Com base em sua definição, Mentzer (2001) apresentou três níveis de complexidade 

para as cadeias de suprimento: cadeia direta, Figura 2; cadeia estendida, Figura 3; e ultimate 

supply chain, conforme Figura 4. 

 

 
 
Figura 2 – Cadeia Direta.  
Fonte: Mentzer (2001) 

 

:  

Figura 3 – Cadeia Estendida.  
Fonte: Mentzer (2001) 

 

 
 
Figura 4 – Ultimate Supply Chain.  
Fonte: Mentzer (2001) 
 

Nesse entendimento, a cadeia de suprimento pode ser considerada a espinha dorsal de 

um sistema produtivo e, sendo assim, ponto sensível para uma organização. Tudo isso torna o 
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gerenciamento das adversidades, que podem influenciar negativamente o seu funcionamento, 

um fator primordial para o sucesso na operação.  

Considerando a sensibilidade da cadeia de suprimento dentro de uma organização, 

Mentzer (2001) explica que o gerenciamento dela é uma coordenação estratégica e sistêmica, 

envolvendo as funções tradicionais e táticas entres as empresas, e entre os negócios da cadeia 

de suprimento, com o objetivo de melhorar o desempenho de toda a cadeia. E, dessa forma, 

tornar a organização mais competitiva. 

Como a competição acontece não somente entre empresas, mas principalmente entre 

cadeias inteiras (CHISTOPHER 1997), uma gestão eficiente traz impactos diretos para a 

empresa focal, assim como para toda a cadeia, pois tem como foco a geração de valor (SLACK, 

1998).  

Quando se fala no meio aeroespacial, cujo avanço tecnológico tornou as aeronaves e 

seus componentes altamente complexos e, a cadeia de suprimentos também se tornou 

complexa, global e mais vulnerável que em qualquer outro momento da história (TREUNER et 

al, 2014). Carecendo de gestão tão complexa quanto sua própria existência, o que elevou o risco 

do trabalho a patamares maiores que muitas outras cadeias, não somente pela complexidade, 

mas também pela necessidade de segurança envolvida em totó o processo produtivo e de 

manutenção.  

 

2.2. Risco na cadeia de suprimento 

 
No desenvolvimento de quaisquer projetos, operação ou atividade há algo que é 

comum: a incerteza. Frank Knight (1921, apud Bloom, 2013) definiu incerteza como a 

incapacidade das pessoas de prever a probabilidade de os eventos acontecerem. Já Bloom 

(2013) aponta que a incerteza é um conceito oscilável, intrínseco e de difícil medição, refletindo 

as dúvidas das pessoas. E, nesse contexto de dúvida, por mais planejada e rotineira que seja 

uma tarefa, sempre há a incerteza de que tudo ocorrerá conforme o plano, e é a partir dessa 

dúvida que, para Hallikas et al. (2004), inicia-se o risco. Na mesma linha seguem Wagner e 

Bode (2008), ao afirmarem que o risco é inerente a qualquer atividade, seja ela organizacional, 

profissional ou pessoal. Também concordam, Manuj and Mentzer (2008) ao explicarem que há 

conexão entre risco e incerteza, pois o risco é visto como um resultado de um evento incerto. 

Assim é possível compreender que risco e incerteza caminham juntos, fato esse defendido 

largamente pela literatura. 
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Concordando com os autores acima, Harland, Brenchley e Walker (2003) definem o 

risco como uma chance de perigo, dano, perda, injúria ou qualquer outra consequência 

indesejada em um projeto, atividade sistema ou operação. Já a Royal Society (1992) (apud 

HARLAND, BRENCHLEY E WALKER, 2003) apresenta uma definição mais cientifica do 

risco, explicando que é a probabilidade de um evento adverso ocorrer durante um período de 

tempo e que resulte em uma mudança particular. Tal definição pode ser bem elucidada com a 

chegada da COVID-19, cuja categoria de risco aparecia somente em 10º com relação ao 

impacto na lista do WEF de 2020, e trouxe consequências desastrosas para o planeta, quando 

consolidada. 

Para Wagner e Bode (2008), os infortúnios que podem sofrer um projeto, trazendo 

desvios negativos no valor esperado e causando consequências indesejáveis para a organização, 

é o que se chama de risco. Nessa mesma linha seguem Boonyanusith e Jittamai (2019) ao 

explicarem que os riscos, na cadeia de suprimento de saúde, podem ter grandes efeitos, até 

maiores que os da indústria, pois impactam diretamente na mortalidade dos pacientes. 

Concordando com os autores, estão Vishnu et al. (2019) ao afirmarem que os riscos causam 

interrupção no fluxo de materiais, informações e recursos, resultando em vulnerabilidade e 

consequências indesejáveis. Já para o Project Management Institute (PMI, 2000), o risco é um 

evento ou condição incerta que, caso ocorra, pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos 

em um projeto e em seus objetivos.  

É interessante que as definições ora trazidas abordam duas situações distintas: 

enquanto uma leva em consideração o fato de que o risco somente traz efeitos negativos, a outra 

considera que dele podem advir tanto efeitos positivos quanto negativos. Essas são 

interpretações largamente discutidas na literatura. Para este trabalho somente serão abordados 

os riscos negativos, uma vez que toda a pesquisa está voltada para os eventos que elevam a taxa 

de indisponibilidade da frota das aeronaves T-27, ou seja, uma situação negativa, ocasionada 

por fatores negativos dentro da cadeia de suprimentos.  

A consolidação de um evento de risco, em uma cadeia de suprimento, pode afetar o 

processo de diversas formas, a exemplo: aumento do custo; alteração na qualidade; mudanças 

no transporte; a possibilidade de ocorrência de danos, não raras vezes, irreparáveis. 

Nesse contexto, Di Serio e De Oliveira (2011) entendem que a “otimização da cadeia 

de suprimentos, a interdependência da empresa e o estabelecimento de redes operacionais 

globais tornaram as empresas mais suscetíveis à incerteza e ao risco”. Haja vista que a aplicação 
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de novas teorias e diversificação das cadeias pode aumentar a diversidade de riscos inerentes 

ao negócio, tal como globalização. 

Diabat et al. (2012) explicam que, embora existam diversos riscos ligados a cada 

negócio, os mais aplicados a cadeia de suprimento são: riscos de abastecimento, operacionais e 

de demanda. No mesmo caminho seguem Bloss et al. 2009, elencando que os riscos podem ser 

operacionais, suprimento e ruptura. 

Já Ho et al. (2015) apresentam que o risco advém de um evento inesperado, em nível 

macro ou micro, e que pode influenciar qualquer parte da cadeia de suprimento, nos níveis 

operacionais, táticos e estratégicos. Ainda na conceituação de risco, Bak (2018) vai além, e liga 

o risco na cadeia de suprimentos a vulnerabilidade, a incerteza e à segurança. O que é 

importante, haja vista que a incerteza aumenta vulnerabilidade de uma cadeia de suprimento 

(SVENSSON, 2000). 

Nesse contexto de diversidade de riscos, muitos são os exemplos de rupturas nas 

cadeias de suprimentos com danos significativos para as empresas, por exemplo: a Dell teve 

que trocar 4 milhões de baterias de notebook fabricadas pela Sony; a perda de 3,34 bilhões de 

dólares pela divisão de celulares Ericsson, devido a um incêndio na fábrica do fornecedor de 

semicondutores no ano 2000; e a demissão de 1400 funcionários da Land Rover após a falência 

de seu fornecedor (SODHI et al. 2012). Em 2006, a Airbus enfrentou problemas com os cabos 

de elétricos do A380, causados por uma coordenação insuficiente entre os departamentos 

internos de engenharia e os respectivos fornecedores. 

Pós análise de casos concretos de consolidação de riscos, é possível identificar quão 

importante é a gestão do risco na cadeia de suprimento. Mas antes de passar a dissertar sobre 

gerenciamento, faz-se necessário entender o conceito de risco na cadeia de suprimento.  

Para Zsidisin (2003), o risco na cadeia de suprimentos é a probabilidade de ocorrência 

de um incidente associado a fornecedores individuais ou ao mercado, o qual pode resultar em 

falhas nas saídas para suprir as demandas dos clientes, ou causar ameaças à vida ou à segurança 

de um consumidor. Complementando esse conceito, Bogataj e Bogataj (2007) apresentam o 

risco na cadeia de suprimento como uma possível variação nas saídas, as quais podem contribuir 

para uma perda de valor agregado em uma atividade de um elo da cadeia.  

Harland, Brenchley e Walker (2003) trazem ainda que o risco da cadeia de suprimentos 

está associado à chance de danos, perdas ou quaisquer consequências indesejáveis na operação 

dessas cadeias. No mesmo sentido da definição, Tummala e Schoenherr (2011) conceituam o 

risco na cadeia de suprimento como um evento que afeta a sua operacionalização, prejudicando 
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a sua performance, em pontos como responsividade, custo e nível de serviço. Dessa forma é 

primordial que os eventos que possam trazer danos ao negócio sejam identificados com 

antecedência, de forma a evitar a consolidação de consequências graves.  

Valinejad e Rahmani (2018) vem coroar o acima exposto deixando claro que “devido 

ao aumento da concorrência, o impacto da globalização, a diversidade de soluções tecnológicas 

e as expectativas ilimitadas dos clientes, as incertezas e os riscos da cadeia de abastecimento 

da organização aumentaram”, assim é primordial que os riscos sejam tratados com cautela e 

seriedade em um negócio, carecendo de estratégias de gestão para anteceder e tratar os possíveis 

resultados indesejados 

 

2.3. Gestão de risco na cadeia de suprimento  

 

Diante da necessidade de conhecer os riscos e buscar medidas que minimizem os 

impactos causados pela consolidação de eventos indesejados, surge uma área de interesse nas 

organizações: a Gestão de Riscos. Como afirmado, neste trabalho o tema em estudo será a 

Gestão de Risco na Cadeia de Suprimento (Supply Chain Risk Management- SCRM) 

Tanto Para Colicchia & Strozzi (2012) como para Behzadi et al (2018) a SCRM tem 

se destacado quanto ao interesse, tanto pela academia, quanto pela área operacional, quando 

comparado às outras áreas de gestão, devido a fatores como globalização, que deixou a cadeias 

mais complexas e longas; a filosofia de gestão enxuta, eliminando redundâncias e deixando a 

cadeia vulnerável e a crescente atenção dada pelo mundo as diversas rupturas causadas por 

eventos catastróficos, tal como a COVID-19. E esse entendimento se espalha por diversas 

cadeias tal como a do agronegócio como esclarecem Behzadi et al (2018).  

Considerando os desafios trazidos pelas modernas cadeias de suprimento, Christopher 

e Lee (2004) ratificam os autores acima, ao afirmarem que a gestão de riscos está se tornando 

incrivelmente desafiadora no ambiente moderno, devido às incertezas de demanda e de procura, 

às fontes globais e ao ciclo de vida reduzido dos produtos. No mesmo raciocínio seguem Blome 

e Schoenherr (2011), quando enfatizam que o SCRM se tornou um conceito chave para as 

organizações. 

Nesse sentido, Bak (2018) é enfático ao explicar que a SCRM transcendeu o 

tradicional risco ligado a produtos e serviços para uma abrangência maior, envolvendo 

segurança de informações, relacionamento entre os elos da cadeia, sustentabilidade e 

responsabilidade, decisões de design e inovação.  
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Assim é notável o papel desenvolvido pela SCRM para que os negócios permaneçam 

sólidos e eficientes, trazendo lucratividade e competitividade. 

Nessa linha de raciocionio, Narasimhan e Talluri (2009) enxergam o SCRM como 

ponto estratégico para as organizações, pois influenciam no aspecto operacional, financeiro e 

na sua performance. Para Bloss et al. (2009), a gestão de risco na cadeia de suprimentos surgiu 

de uma interação entre a gestão de risco e a gestão da cadeia de suprimentos, conforme Figura 

5.  

 
Figura 5 – Gestão de risco na cadeia de suprimento.  
Fonte: Blos et al. (2009). 

 

Ho et al. (2015) revisaram as definições ligadas ao tema e definiram gestão de risco 

em cadeia de suprimentos como um esforço colaborativo inter organizacional que utiliza 

métodos quantitativos e qualitativos de gerenciamento de riscos para identificar, avaliar, 

atenuar e monitorar eventos ou condições inesperados em níveis macro e micro, que podem 

afetar adversamente qualquer parte de uma cadeia de suprimentos.  

Já para Jüttner, Peck, and Christopher (2003), SCRM trata-se da identificação e 

gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos, por meio de uma abordagem coordenada 

entre os seus membros, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade do processo como um todo. 

Complementando os estudos, Thun and Hoenig (2011) definiram que a gestão de risco na cadeia 

de suprimentos é caracterizada por uma orientação interempresarial, cujo objetivo é a 

identificação e redução de riscos, não apenas no nível da empresa, mas com foco em toda a 

cadeia. 

Para Norrman e Jansson (2004), gerenciar risco é um processo para tomar decisões, 

para aceitar ou rejeitar um risco, e implementar ações com o fim de reduzir as consequências 

do acontecimento e, ainda, a probabilidade de ocorrer.  

Ainda nesse contexto, Thun e Hoenig (2011) caracterizaram o SCRM como uma 

orientação da empresa focal, com o objetivo de identificar e reduzir, tanto os riscos da empresa, 

como de toda a cadeia de suprimento. Essa definição é complementada por Goh, Lim e Meng 
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(2007), ao explicarem que a SCRM consta da identificação e gerenciamento dos riscos dentro 

da cadeia de suprimentos interna e externa, através de uma aproximação entre os seus elos, com 

a finalidade de reduzir a vulnerabilidade do processo.  

Já Tang (2006) leva em conta o princípio da continuidade das empresas para definir o 

SCRM, e completa alertando que o gerenciamento dos riscos da cadeia por meio de 

coordenação e colaboração dos elos é necessário para a lucratividade e continuidade do 

processo. Totalmente alinhados seguem Baryannis et al. (2019) ao deixarem claro que quando 

os elos da cadeia trabalham em um o esforço colaborativo e coordenado, buscando a 

identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos, com o objetivo de minimizar a 

vulnerabilidade e aumentar a robustez e resiliência da cadeia de abastecimento, garantindo 

rentabilidade e continuidade toda a cadeia, está desenvolvendo SCRM. Seguindo o mesmo 

raciocínio vem Xanthopoulos, Vlachos e Iakovou (2012) explicando que princípio básico da 

SCRM é identificar, avaliar e priorizar os riscos para que seja possível monitorar e controlar as 

ocorrências e os impactos causados por eles. Isso tudo, deixa claro o quão é importante a gestão 

de riscos para a continuidade das empresas. 

Ainda estudando os benefícios que a SCRM apresenta às empresas, Abdel-Basset e 

Mohamed (2020) deixaram claro que a SCRM beneficia a organização de diferentes maneiras 

tais como: otimização dos recursos, ao reduzir os custos e detectar as etapas de garantia; 

elevação da capacidade de resposta a um evento inesperado, aumento do nível de serviço e 

garantia de que o negócio continuará operando de forma eficaz. 

Nesse contexto Thun e Hoenig (2011) concluíram que, na indústria automotiva, a 

gestão de risco da cadeia de suprimento eleva os valores de desempenho quando comparados 

com empresas que não possuem SCRM e que uma gestão de riscos preventiva contribui para a 

criação de uma cadeia de suprimento resiliente. Nesse caso, a SCRM vem contribuir para a 

manutenção da competitividade e lucratividade das empresas. 

Tudo isso vem confirmar que a essência do SCRM é possibilitar que os gestores 

tomem decisões que otimizem os processos e explorem oportunidades, enquanto minimizam o 

risco (MILES et al., 1978; VENKATRAMAN AND CAMILLUS, 1984, apud NARASIMHAN 

E TALLURI, 2009). Mas para que a gestão do risco seja bem elaborada e implantada, além do 

envolvimento da alta gerência, alguns passos que devem ser adotados, é o que será dissertado 

nos próximos tópicos. 

 



26 
 

 
 
 

2.3.1. Identificação e classificação do risco 

 

Como é comum, no início de qualquer projeto se faz necessário identificar os 

principias elementos que o compõem, tais como tempo, aplicação, recursos, etc. Na gestão de 

riscos também há a necessidade de identificar os principais drivers que a nortearão, 

possibilitando o desenvolvimento e amadurecimento do processo. No caso, o primeiro passo é 

identificar e classificar os possíveis riscos inerentes à atividade. 

Diante dessa necessidade, Hallikas et al. (2004) explicam que o foco principal da 

identificação dos riscos é reconhecer futuras incertezas para que o gestor possa gerenciar de 

forma proativa os cenários. Ho et al. (2015) identificaram diversos estudos que trabalham esses 

dois estágios como ponto de partida, o que é consenso entre a maioria dos autores. A 

identificação dos riscos é o ponto de partida para uma gestão eficiente, pois com tais 

informações será possível traçar a rota mais eficaz para minimizar os impactos de cada risco. 

Pujawan e Geraldin (2009) explicam que os riscos devem ser identificados em cada 

processo e subprocesso, buscando o que pode dar errado, posto que cada organização é 

responsável pelos seus riscos e deverá identificá-los de acordo com a perspectiva da empresa. 

Deixando claro, então a importância de se estudar o processo em sua totalidade, chegando ao 

detalhe da operação. 

Wu et al. (2006) afirmam que a identificação do risco nada mais é do que a enumeração 

de seus fatores, podendo ter foco no produto ou no fornecedor; já a classificação consiste em 

definir um ponto de vista sobre um grupo de fatores, os quais ajudarão o gestor a identificar o 

grupo que contribui com o risco máximo.  

Wagner e Bode (2008) classificaram os riscos como: de demanda; de fornecimento; 

regulatório, jurídico e burocrático; infraestrutura e catastrófico, sendo que os dois primeiros são 

internos à cadeia de suprimentos, enquanto os demais dependem do ambiente externo. Nessa 

mesma linha de raciocínio seguem Lin e Zhou (2011), ao explicarem que os riscos na cadeia de 

suprimentos podem ser divididos em três categorias: riscos internos (aqueles derivados da 

operação da companhia); riscos internos à cadeia de suprimentos (aqueles originados tanto pelo 

consumidor quanto pelo fornecedor); e riscos externos (aqueles que afetam toda a cadeia de 

suprimentos). É notável então, que a literatura passa a tratar as origens dos riscos em duas 

instâncias, aqueles que se originam dos processos internos a organização ou a cadeia e aqueles 

que são externos ao ambiente. 
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Em acordo com eles vêm Ghadge, Dani e Kalawsky (2011) , classificando os riscos 

em três grandes grupos, a saber: organizacionais, que geralmente incluem risco de estoque, de 

processo /operacional, de qualidade e de gerenciamento; de rede, que surgem de interações 

entre organizações dentro da rede SC (oferta, demanda, fornecimento,); e outros (ambientais), 

que incluem desastres naturais e causados pelo homem, aqueles advindos de forças externas 

como terremotos, clima, política, regulamentos e forças do mercado.  

Segundo a revista Material Handling & Logistics – MH&L, até a metade de 2018, os 

desastres naturais continuavam a ser a maior fonte de rupturas nas cadeias de suprimentos 

globais. Para Tang (2006), o risco de ruptura refere-se a uma ruptura maior, causada por 

desastres naturais e provocados pelo homem. De acordo com Elkins et al. (2005, apud 

McCormack, Bronzo e Oliveira, 2010), os riscos nas cadeias de suprimentos são derivados de 

inúmeras fontes, dentre as quais estão os incêndios, atrasos no transporte, redução na velocidade 

do trabalho, greves, e essa derivação tão variada torna a gestão de risco nas cadeias de 

suprimentos uma tarefa complexa.  

Já Tummala e Schoenherr (2011) classificaram os riscos como: de demanda; de atraso; 

de ruptura; de estoque; de manufatura; da capacidade de produção; de suprimento, de sistemas; 

soberanos; e de transporte, porém não se trata de uma lista exaustiva, apenas exemplificativa.  

Ainda na categorização de risco, Handfield e McCormack (2007) afirmam que as 

categorias de risco existentes podem ser divididas entre características intrínsecas do fornecedor 

e fatores situacionais, e que juntas somam seis (relacionamento, desempenho, recursos, falhas 

no abastecimento da cadeia, saúde e ambiente) e a cada uma, tem-se associados eventos que 

levam à ruptura de estoques daquele fornecedor, gerando impactos negativos, tanto para ele, 

quanto para seus clientes. 

Diante dos conceitos apresentados, é possível entender que os riscos permeiam todos 

os níveis de hierarquia em uma organização, desde o operacional até o estratégico, o que 

corrobora com a ideia de que todos os elos do processo devem ser estudados. 

Quando se fala em cadeia de suprimentos aeroespacial, Treuner et al. (2014) 

classificaram as seguintes categorias de risco: sociopolítico, de agências reguladoras, de 

provedores de serviços logísticos, de fornecedores, ambientais, de treinamento, materiais, de 

informações, de fator humano, de equipamento, de método de compra, dentre outros. Vale 

ressaltar que, segundo Lourenço da Saúde (2009, apud Gomes, 2010), o fator humano é o 

principal fator de risco em manutenção de aeronaves. 
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Em uma análise mais profunda é possível perceber que os autores acima citados 

corroboram com a categorização apresentada por Chopra e Sodhi (2004), que classificaram os 

riscos como: de ruptura, de atraso, de sistemas, de previsão, de propriedade intelectual, de 

compras, de recebíveis, de estoques e de capacidade.  

 

2.3.2. Mensuração dos riscos 

 

A próxima etapa na gestão de riscos está relacionada à mensuração. Nesse ponto, o 

gestor passa a analisar o risco, imputando a ele alguns valores, com o objetivo de priorizar as 

ações da organização acerca dos eventos adversos e, assim, evitar que esforços sejam 

direcionados para um risco que não trará tanto impacto para a operação. 

 Hallikas et al. (2004) explicam que, no ambiente das cadeias de suprimento, os 

diferentes objetivos das organizações causam contradição e a mensuração de risco ajuda a 

organização a operar nesses casos. 

 Erickson (1989) entende que a mensuração se trata de uma análise da frequência e 

severidade das perdas potenciais causadas pela concretização do risco. Alinhado com o mesmo 

raciocínio vem Yates and Stone (1992, apud Zsidisin et al., 2004), comentando que a 

mensuração dos riscos envolve a identificação de perdas potenciais, a probabilidade de 

ocorrência e o impacto por elas causado. 

Concordando com eles, Tummala e Schoenherr (2011) explicam que essa fase envolve 

a determinação das consequências de todos os riscos potenciais e suas magnitudes de impacto, 

e ainda deixam claro que os riscos podem ser avaliados em quatro tipos, com características 

distintas de gravidade, frequência e probabilidade.  

Isso está de acordo com Hallikas et al. (2004), quanto à avaliação dos riscos, ao 

escaloná-los de acordo com as consequências e ou impacto combinado com a probabilidade de 

o evento se realizar, conforme as Tabelas 1 e 2, respectivamente, culminado em uma matriz de 

risco, exibida na Figura 6.  

Tudo isso vai ao encontro  do que é defendido por Crockford (1986, apud Tummala e 

Schoenherr 2011), quando classificou o risco como: risco de consequências triviais (alta 

frequência, muito baixa severidade e previsibilidade muito alta); risco de baixas consequências 

(alta frequência, baixo impacto e previsibilidade razoável e); risco de consequências médias 

(baixa frequência, médio impacto e previsibilidade razoável) e de graves consequências (muito 

baixa frequência, alto impacto e mínima previsibilidade). 
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Escala Escala subjetiva Descrição 

1 sem impacto insignificante 

2 baixo impacto poucas perdas 

3 impacto médio causa dificuldades a curto prazo 

4 impacto grave causa dificuldades a longo prazo 

5 impacto catastrófico ruptura no negócio 

Tabela 1 – Escala de Impacto.  
Fonte: Adaptado de Hallikas et al. (2004) 

 

Escala Escala subjetiva Descrição 

1 Raro Evento raro 

2 Improvável Poucas evidências do evento 

3 Moderado Há evidências do evento 

4 Provável Fortes evidências diretas do evento 

5 Muito provável Ocorre frequentemente 

Tabela 2 – Escala de Probabilidade.  
Fonte: Adaptada de Hallikas et al. (2004). 

 

Para este trabalho será considerado o seguinte, quanto ao impacto de cada risco: 

a. sem impacto: não gera variação na taxa de indisponibilidade; 

b. baixo impacto: pode gerar variação na taxa de indisponibilidade;  

c. impacto médio: gera variação na taxa de indisponibilidade; 

d. impacto grave: pode gerar paralisação da frota; e  

e. impacto catastrófico: pode causar danos à vida humana. 
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Figura 6 – Matriz de Risco de Hallikas et al. 
Fonte: Adaptada de Hallikas et al. (2004). 
 
2.3.3. Mitigação de riscos 

 
A Gestão de Risco na Cadeia de Suprimentos faz aflorar a necessidade pela mitigação. 

Di Serio e De Oliveira (2011) perceberam que tratar os riscos ajuda a prevenir ocorrências e 

eventos que possivelmente culminam na interrupção das operações. 

Os gestores de hoje sabem que a proteção das suas cadeias de suprimento é fator chave 

para evitar rupturas, o que normalmente resulta em custos elevados e também sabem que as 

soluções obvias, como aumento de estoque, andam na contramão da eficiência em custo 

(CHOPRA E SODHI, 2014).  

Diante dessa encruzilhada, os gestores têm dois caminhos a seguir: reduzir o risco, 

aumentando a eficiência; ou reduzir o risco, diminuindo o impacto na eficiência da cadeia 

(CHOPRA E SODHI, 2014).  

Nesse dilema segue a mitigação dos riscos, que no raciocínio de Tummala e 

Schoenherr (2011), envolve o desenvolvimento de planos para contê-los e controlá-los, como 

uma ação mais reativa da cadeia. Explicam que implantar uma estratégia de mitigação para 

cada risco pode ser antieconômico.  

Mas, tanto Tummala e Schoenherr (2011), quanto Hallikas et al. (2004), concordam 

que as fases iniciais do gerenciamento de riscos, identificação e mensuração, entregam ao gestor 
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condições de planejamento com foco nos principais fatores, proporcionando economia aos 

processos. 

No ambiente da cadeia de suprimentos, onde empresas são dependentes, Ghadge, Dani 

e Kalawsky (2011) entendem que uma robusta estratégia de mitigação de riscos é o 

desenvolvimento de parcerias com fornecedores e alianças estratégicas, além de ser elemento 

essencial para a lucratividade a longo prazo. Na mesma ideia seguem Hallikas et al. (2004), ao 

afirmarem que alguns riscos podem ser reduzidos por ações colaborativas desenvolvidas na 

cadeia de suprimentos.  

Em uma visão mais específica de mitigação, Scholten et al. (2014) definem que a 

mitigação de riscos é a aplicação de ações que previnem os desastres ou reduzem o impacto, 

caso venha a ocorrer, deixado a cadeia preparada para agir, o que acompanha o conceito de 

cadeia de suprimento resiliente, que é considerada uma estratégia de gestão de risco, embora o 

conceito seja um pouco mais amplo. 

Por fim, o plano de mitigação deve ser implantado de acordo com a estratégia para 

lidar com o risco e deve ser escolhido aquele que melhor se adeque ao ambiente da empresa, o 

que pode ser testado, dentre outros, por meio do teste de stress (CHOPRA; SONDHI, 2004). 

 

2.3.4. Monitoramento e controle 

 
É comum a existência de projetos que, embora tenham sido bem planejados, 

apresentem falhas e muitas vezes acabem no insucesso. Tal fato, muitas vezes, se dá pela falta 

de monitoramento e controle das ações desenvolvidas durante o processo, impedido a 

retroalimentação do sistema. Nesse sentido, a execução dessas duas tarefas é primordial para 

uma boa gestão, inclusive a de riscos. 

Hallikas et al. (2004) explicam que as organizações não são estáticas, assim como o 

meio ambiente não o é e, consequentemente, o risco, por envolver fatores internos e externos, 

pode mudar a qualquer momento. Na busca pela constante identificação das mudanças, faz-se 

necessário o monitoramento ininterrupto das mutações na cadeia, desde o fornecedor primário 

até o consumidor final, atualizando continuamente as definições de risco estabelecidas. 

A fase de monitoramento e controle do risco é o momento de avaliar o 

desenvolvimento dos planos de mitigação; as respostas dadas aos riscos que se consolidaram; 

entender como as ações corretivas implantadas ou previstas, nas fases anteriores, comportaram-

se diante da situação e quais os impactos causados pela firmação do risco. Enfim, é o momento 
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de reavaliar os riscos, podendo até voltar às fases iniciais para reconsiderar a identificação e 

mensuração do risco (ZSIDISIN E RITCHIE, 2009).  

Neste momento, a utilização de indicadores dá ao gestor a possibilidade de agir com 

mais certeza e eficiência no combate ao risco.  

Mullai (2009) destaca três possibilidades, de medidas para a gestão de risco 

implantada, principalmente no tocante à mitigação:  

a) eficácia, resultado da eliminação ou mitigação dos riscos em relação às ações propostas 

na etapa mitigação;  

b)  viabilidade, que é a aceitabilidade e implementação da ação de contingência proposta; e  

c)  eficiência das ações propostas, perda financeira (caso nenhuma ação fosse tomada) em 

relação ao gasto financeiro das ações propostas. 

Este trabalho tem como foco a cadeia direta a qual, segundo a definição de Mentzer 

(2001), é aquela que consiste na empresa focal, o fornecedor e o cliente envolvidos em fluxo 

de produtos, serviços, finanças e informações.  

No que se refere à gestão de riscos, o principal ponto de estudo serão os riscos 

organizacionais e de cadeia. Para Ghadge, Dani e Kalawsky (2011), os riscos organizacionais 

são aqueles ligados a estoques, a processos, operacionais, à qualidade e gerenciamento. Já os 

de cadeia são os relacionados com as interações entre as organizações dentro da cadeia de 

suprimentos, principalmente os riscos de fornecimento, de demanda e de falha do fornecedor.  

Culminado com a junção das etapas acima mencionadas, tem-se o que se chama de 

gestão de risco, porém elas devem seguir um fluxo, que não necessariamente é o mesmo em 

toda organização. Desse modo, várias são as maneiras de se abordarem as referidas etapas. É o 

que será discutido no próximo tópico. 

 

2.4. Abordagens de gestão de risco 

 
Ao revisar a literatura, encontra-se diversas abordagens sobre gestão de risco. Di Serio 

e De Oliveira (2011), destacam que um modelo busca o alinhamento das empresas com suas 

expectativas, aprimorando o processo de escolha mais consciente. Em suma, contribui para uma 

tomada de decisão mais assertiva. 

Dentre os mais variados modelos encontrados destacam-se os citados a seguir. 

O modelo de Harland, Brenchley e Walker (2003), elaborado após realizar uma 

minuciosa revisão na literatura, apresenta uma estrutura ou ferramenta para gestão dos riscos 
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dividida em seis etapas, conforme Figura 7. Concebida a partir de uma sequência lógica de 

passos, culminando na aplicação das estratégias e retroalimentação do sistema, salientando que 

os autores não deram importância ao monitoramento do risco. 

Também com grande relevância na literatura destaca-se o modelo apresentado por 

Tummala e Schoenherr (2011), o qual se mostra bem completo em termos de gestão de riscos 

em cadeia de suprimento, a abordagem em questão está dividido em três fases e sete etapas, 

conforme disposto na Figura 8. A fase 1 caracteriza-se pela identificação, medição e avaliação 

do risco, possibilitando uma classificação do risco levando em consideração a severidade e 

frequência de acontecimento. Na fase 2 acontece o controle e a mitigação dos riscos.  

Com base na classificação, os riscos são categorizados de acordo com a tolerância, 

para na sequência serem tratados. E, por fim, a fase 3 apresenta o monitoramento dos riscos, 

levando em consideração o uso de indicadores e ferramentas de TI.

 
Figura 7 – Modelo de Harland, Brenchley e Walker (2003). 
Fonte: Adaptado dos autores. 
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Figura 8 – Modelo de Tummala e Schoenherr (2011) 
Fonte: Tomas et al. (2013) 
 

Como destaque dos modelos estudados, por ter sido testado na cadeia de suprimentos 

aeronáutico, apresenta-se o modelo proposto por Sinha et al. (2004), o qual busca ser uma 

abordagem genérica de gestão de risco, porém consistente em toda a cadeia. 

Não muito diferente dos demais, a abordagem de Sinha et al. (2004) é composta por 

cinco etapas, a saber: 

a) Identificação dos riscos: identificar como a cadeia é afetada por fatores internos e externos, 

tanto por análise de dados, quanto pela percepção dos agentes envolvidos. Após 

identificados, os riscos são transformados em previstos e percebidos. Os primeiros são 

com base em dados estatísticos, enquanto os demais, obtidos pela intuição; 

b) Avaliação dos riscos: nessa etapa os riscos são interpretados, os impactos avaliados e, 

então, definida a importância do risco. Aqui Sinha et al.(2004) chegaram à nomenclatura 

de riscos controláveis e incontroláveis, de acordo com a influência da empresa focada em 

cada um deles; 
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c) Planejamento e implementação de soluções: para os autores, esse é o estágio no qual se 

pretende remediar ou eliminar o impacto dos riscos. O plano deve conter todas as etapas 

e procedimentos para obter sucesso e deverá ser emitido em forma de protótipo; 

d) Análise dos efeitos e falhas: nessa parte da ferramenta são identificadas, analisadas e 

priorizadas as falhas que podem ocorrer no protótipo, com a finalidade de desenvolver um 

plano de contingência; 

e) Melhoria contínua: considerando que uma cadeia de suprimentos nunca estará livre de 

riscos, deve-se desenvolver um programa de melhoria contínua para todo o processo, 

permitindo a retroalimentação do sistema. 

Na Figura 9, está à mostra cada etapa do processo de gestão de risco proposto 

por Sinha et al. (2004), enquanto na Figura 10, o fluxograma da mesma abordagem. 

 

 
Figura 9 – Etapas da Abordagem de Sinha et al.  
Fonte: Sinha et al. (2004) 
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Figura 10 – Fluxograma da Abordagem de Sinha et al. 
Fonte: Sinha et al. (2004) 
 

As etapas de da abordagem de Sinha et al. (2004) expressam, de modo geral, o que 

deve ser feito em cada momento do processo de Gestão de Risco. Isso ajuda o gestor a tomar 

as medidas corretas, sem desviar os trabalhos para ações com pouca ou nenhuma importância. 

Já o fluxograma, Figura 10, apresenta os fatores que influenciam em cada etapa do 

processo, quais fontes de alimentação e retroalimentação, a interdependência das etapas e por 

fim o resultado esperado da aplicação das etapas. 

Em geral, o que se nota é uma total afinidade entre os modelos existentes na literatura. 

Todos buscam a identificação, avaliação monitoramento e tratamento dos riscos e por fim a 
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retroalimentação do processo. Porém cada um tem suas particularidades com relação aos 

métodos aplicados em cada fase. 

 
2.5. Estratégias de mitigação 

 
Tão importante como as abordagens de gestão de risco são as estratégias para mitigá-

los, as quais, quando bem implantadas, colaboram para a redução e até mesmo a eliminação de 

determinados riscos. Manuj e Mentzer (2008) afirmam que, para implementar uma estratégia, 

consideram-se o foco temporal, a flexibilidade e o ambiente da cadeia. Os autores afirmam, 

ainda, que esses três fatores são cruciais para o gerenciamento do risco. 

Talluri et al. (2013) entendem que a estratégia de mitigação de riscos é um componente 

crítico nas organizações, quando se fala de seu gerenciamento, e assim como Manuj e Mentzer 

(2008), explicam que fatores do ambiente interno e externo devem ser considerados no 

processo. 

É fato que a estratégia em uma instituição é o guia para o sucesso e deve sempre conter 

um elemento principal, o que não seria diferente na gestão de risco. Christopher e Lee (2004) 

afirmam que o elemento chave em uma estratégia é o aprimoramento da visibilidade e, 

consequentemente, da qualidade da informação dentro da cadeia.  

No mesmo caminho seguem Chopra e Sodhi (2004), ao afirmarem que o ambiente da 

empresa deve ser preparado, principalmente no que diz respeito ao compartilhamento do 

entendimento dos riscos, bem como devem-se adaptar as estratégias de risco ao foco da 

empresa. 

Stecke e Kumar (2009) trazem relevância ao fato de que o planejamento de mitigação 

requer que as vulnerabilidades e as catástrofes, que podem afetar a cadeia, sejam identificadas 

e que estratégias de mitigação devem ser implantadas. Os mesmos autores alertam, ainda, que, 

para que uma estratégia de mitigação possa ser desenvolvida, muitos fatores devem ser levados 

em consideração, tais como localização, mercado, cultura, entre outros. 

Embora as estratégias de mitigação sejam de extrema importância, ainda não é 

unânime, entre as empresas, que a prática deve ser implantada, conforme explicam Mitroff e 

Alpaslan (2003). Eles consideram que, quando se fala de potenciais perdas por rupturas na 

cadeia, as estratégias de mitigação podem ser críticas para a sobrevivência da empresa focal. 

Porém, embora os riscos existam, 95% das empresas listadas na Fortune 500 não estão prontas 

para gerenciar uma ruptura nova. 
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Para Hallikas et al. (2004), uma vez que os riscos são identificados, as estratégias 

devem ser formadas e usadas para gerenciá-los, dentre outras podem-se expressar as seguintes: 

transferência, eliminação, redução ou subdivisão dos riscos em níveis para análises futuras. 

Essas estratégias podem ser traduzidas como plano de mitigação de riscos, necessário para que 

se possa evitá-los e tomar a melhor decisão se o evento acontecer. Pensando assim, também 

estão Talluri et al. (2013), ao afirmarem que as empreses devem implantar estratégias que 

contingenciem os riscos internos e externos ao ambiente da empresa. 

Nesse contexto de estratégias, diversas são as opções encontradas na literatura para 

combater os mais variados riscos. Chopra e Sodhi (2004) apresentaram oito estratégias de 

mitigação de riscos para oito riscos conhecidos, conforme Tabela 3. Já Manuj e Mentzer (2008) 

encontraram, em seus estudos sobre cadeia de suprimento global, seis estratégias que podem 

ser aplicadas para mitigar riscos, as quais são: adiamento, especulação, hedging, 

controle/compartilhamento/transferência, segurança e prevenção. Complementando, Tran, 

Childerhouse e Deakins (2016) afirmaram que um relacionamento forte, com colaboração, 

também é uma estratégia comum para mitigar riscos. 

 

 
Tabela 3 – Estratégias de Mitigação  
Fonte: Adaptado de Chopra e Sodhi (2004) 
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2.6. Disponibilidade 

 
Fugindo um pouco da teoria de risco, mas totalmente alinhado com trabalho, esse 

tópico apresenta o que a literatura tem a falar sobre o construto Disponibilidade. 

Na instrução aérea da AFA, cujo tempo para formar o futuro Oficial Aviador é fator 

crítico, a prontidão do equipamento para a missão é ponto de sucesso para a missão. Assim, 

entra em cena a disponibilidade do T-27 para pronto uso.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1994) definiu disponibilidade 

de um item como a capacidade de estar em condições para executar uma determinada função 

durante um intervalo de tempo determinado, sem, contudo, abrir mão da confiança, da 

mantenabilidade e da manutenção.  

Corroborando com a ABNT (1994) vem ABNT (2011) com a norma ISO 14.224: 2006 

apresentando uma definição bem parecida de disponibilidade, definindo que a capacidade de 

um item desenvolver uma função a ele atribuída, sob condições específicas, em um intervalo 

de tempo determinado e com os recursos necessários, é o que se pode chamar de disponibilidade  

Na mesma via da ABNT (1994) vem Blanchard (2014), ao explicar que dentre as 

diversas definições de disponibilidade, tem-se aquela ligada à prontidão de um sistema, ou seja, 

sua probabilidade de estar disponível quando requerido. 

Em termos gerais, a probabilidade de um sistema executar sua função em um 

determinado período, em condições específicas, é sua disponibilidade. Quando se fala em 

termos de aeronave, nada mais é que a prontidão operacional do equipamento para realizar sua 

missão, sendo empregada de maneira satisfatória em ambientes determinados (BRASIL, 2017). 

No meio aeronáutico a disponibilidade de uma aeronave é definida pela 

disponibilidade dos equipamentos que a compõem, definida pela Lista Mínima de 

Equipamentos – LMI (Minimum Equipment Lists - MEL) (AUSTRALIA, 2011). Esse 

documento determina quais os equipamentos mínimos necessários para atestar a 

disponibilidade de uma aeronave, sem os quais a operação da plataforma foge aos parâmetros 

mínimos de segurança. 

Ao tratar do termo disponibilidade de um equipamento tem-se que levar em 

consideração o construto falha, o qual é conceituado como a impossibilidade de um sistema 

executar sua função (RAUSAND,1996), o que gera, consequentemente, a sua 

indisponibilidade. As falhas, muitas vezes, são identificadas apenas durante a operação do 

equipamento, acarretando indisponibilidade e o consequente envio da aeronave para 
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manutenção corretiva, ou seja, uma parada para uma manutenção não programada, o que carece 

de uma resposta rápida da cadeia de suprimentos, haja vista a sua necessidade de operação. 

Ainda na área da aviação, Decker (2013) ensina que a disponibilidade de uma aeronave 

está ligada à sua manutenção, quando todo o processo está concluído e a aeronave está 

aeronavegável, conforme definido em regulamento, então ela está disponível. E deixa claro, 

ainda, que a aeronave não estará disponível quando em processo de manutenção programada, 

ou não, para reparo de danos, aplicação de um componente, reforma interna ou externa, etc. 

Considerando a aviação militar, a Força Aérea Norte Americana utiliza duas 

possibilidades para definir quando suas aeronaves estão prontas para serem operadas, as quais 

são Fully Mission Capable (FMC), Partially Mission Capable (PMC). Assim, se a aeronave se 

encontra em uma das duas situações, ela pode desempenhar suas funções. O que define o estado 

do equipamento é a sua MEL (BALABAN et al., 2000). Portanto, a disponibilidade está 

diretamente ligada aos componentes do vetor aéreo. 

Como a disponibilidade é um fator crítico da operação aérea (WYNDHAM 2013), 

quanto maior o percentual de aeronaves disponíveis, melhor será o desempenho de quem as 

opera. Diminuir os índices de indisponibilidade é o grande desafio das empresas e dos 

operadores aéreos.  

A Sikorsky Corporation, um dos grandes players da indústria de helicópteros, afirma 

que suas aeronaves, de asas rotativas do modelo S92, chegaram a atingir mais 90% de 

disponibilidade nos anos de 2009 a 2011, com uma frota de 83 helicópteros em operação no 

mercado de Offshore (SIKORSKY, 2011).  

Já na aviação comercial civil, os níveis de prontidão das aeronaves estão entre 80 e 

85%, muitas vezes devido a paradas para manutenções não programadas (WYNDHAM 2013). 

Castro, 1987 (apud MOREIRA, 2015) afirma que, assim como na aviação civil, a 

disponibilidade é fundamental quando se fala do uso militar das aeronaves e o fator de sucesso 

também está ligado à manutenção e ao suprimento dos itens necessários à operação segura do 

equipamento. E com planejamento de manutenção e suprimento, os níveis de indisponibilidade 

podem chegar a zero por cento em alguns períodos de tempo. 

A Força Aérea Americana (United States Air Force - USAF) apresentava, no final do 

século passado, para algumas aeronaves, uma disponibilidade de 60%, enquanto para outras as 

taxas circulavam entre 70 e 80%. O que diferenciava umas das outras era a estratégia de 

manutenção e suprimento utilizadas para cada projeto, além do gerenciamento do risco.  
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Foi detectado que para uma estratégia de desinvestimento em estoques gerou uma 

corrida pela canibalização e assim como pelo suprimento lateral. Outro fator que também 

impactou foi a complexidade dos equipamentos componentes das aeronaves. (O’Malley e 

Bachman, 1990, O’Malley 1983 e Balaban et al., 2000, Apud MOREIRA, 2015). 

Na FAB, assim como na USAF, são duas as principais situações de disponibilidade de 

aeronave assim definidas: aeronave não completamente equipada – ANCE e aeronave 

disponível – DI. Uma aeronave encontra-se na situação ANCE quando, embora disponível para 

voo, sua operacionalidade está reduzida por falta de determinado(s) equipamento(s) ou 

componente(s). Quando o equipamento está com plena capacidade operacional encontra-se 

disponível- DI (BRASIL, 2017). Já os status de indisponibilidade, são vários os encontrados na 

FAB, conforme listados abaixo (BRASIL, 2017):  

a) - Aeronave indisponível por falta de peças – AIFP – Uma aeronave encontra-se nesta 

situação, quando está impossibilitada de voar, por falta de determinada(s) peça(s) ou 

componente(s), indisponíveis em estoque da FAB. 

b) - Item paralisando linha de revisão - Uma aeronave encontra-se nessa situação, quando a 

falta de determinado(s) item(s) estiver (em) ocasionando a paralisação de sua revisão ou 

produção. 

c) - Equipamento de apoio de solo indisponível por falta de material – EIFM – a maioria das 

aeronaves precisa de equipamentos externos para iniciar a operação; quando eles estão 

indisponíveis, não se pode operar. 

d) - Manutenção programada – paradas para inspeções realizadas em aviões, equipamentos 

ou acessórios e em outros materiais aeronáuticos, em intervalos preestabelecidos, 

definidos pelo fabricante ou por publicações específicas do COMAER. 

e) - Manutenção não programada – é aquela realizada fora da manutenção programada 

devido, de modo usual, a falhas inesperadas de equipamentos e sistemas. Igualmente, é 

entendida como a necessidade não previsível, e não previamente planejada, mas cuja 

atenção é requerida prontamente. 

Mas não estaria completa a dissertação sobre indisponibilidade se não for falado sobre 

o construto manutenção, haja vista que no meio aeronáutico a disponibilidade é sustentada pelos 

mantenedores e suas habilidades, assim se seguem algumas explanações acerca do construto.  

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1994), a manutenção é um 

conjunto de atividade técnicas e administrativas destinadas a recolocar um item em seu estado 
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de funcionamento normal, dentro dos parâmetros regulatórios. No caso das aeronaves, a 

atividade mantenedora torna a aeronave disponível para cumpri sua missão em segurança. 

Mcdonald (2000) considera que as aeronaves, assim como as organizações, são 

sistemas complexos e a segurança é apenas um aspecto de seu funcionamento. E para garantir 

a segurança durante a operação, a manutenção é parte crítica e deve ser tratada como tal, haja 

vista que o número de acidentes causados por falha dessa natureza é expressivo na área da 

aviação. 

Dessa forma é possível entender o grau de importância que a manutenção tem dentro 

da operação de uma aeronave, outro equipamento ou sistema. 

Alinhada com a importância que tem a manutenção, quanto ao perfeito funcionamento 

dos equipamentos e buscando a tanto a segurança quanto a preservação dos itens a serem 

manutenidos a ABNT classificada a manutenção em três níveis, abaixo descritos. 

a) preventiva: é realizada antes da ocorrência de uma falha ou pane, normalmente em 

intervalos determinados ou de acordo com critérios normativos, definidos por normas 

técnicas. Tem como objetivo a redução de probabilidade de falha ou a degradação de um 

item; 

b) corretiva: ocorre após a incidência de uma falha ou pane e destina-se à recolocar um item 

em condições de operacionalidade. 

c) Preditiva: trata-se de manutenção preventiva mais sofisticada, na qual aplicam-se técnicas 

de análise, para aumentar a previsibilidade da ocorrência de uma falha e, assim, otimizar 

o uso do equipamento. 

 

2.7. Logística na FAB  

 
Antes de passar ao próximo capítulo é importante tecer alguns comentários sobre o 

construto logística, haja vista que é muito utilizado no âmbito da FAB. 

Neto (2002) define logística da seguinte maneira: 

Pode-se definir logística como sendo a junção de quatro atividades básicas: as 
de aquisição, movimentação, armazenagem e entrega de produtos. Para que 
essas atividades funcionem, È imperativo que as atividades de planejamento 
logístico, quer sejam de materiais ou de processos, estejam intimamente 
relacionadas com as funções de manufatura e marketing. (NETO, 2002, 
p.40) 
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Complementando Neto (2002), Ballou (2009) apresenta que a logística é a essência do 

comércio. E tem papel decisivo para melhorar o padrão econômico de vida geral e que suas 

atividades são a ponte que que liga os locais de produção e mercados, separados por tempo e 

distâncias. Assim a logística compreende a gestão das atividades da cadeia de abastecimento 

de forma eficiente e econômica, permitindo que produtos acabados cheguem até o ponto de 

consumo.  

Na FAB, a Logística é a Ação que possibilita prever, prover e manter recursos e 

serviços necessários ao emprego da Força Aérea e é composta por diversas funções, dentre elas 

a Função Suprimento. (BRASIL, 2012) 

A Função Suprimento é o conjunto de atividades de logísticas que possibilitam, através 

do emprego de recursos da Força Aérea, prever, prover e manter o material, necessário ao 

emprego da Força Aérea em tempos de paz ou guerra. Essa Função é composta pelas seguintes 

tarefas: determinação de necessidades, a aquisição, o recebimento, a catalogação, a 

armazenagem, a expedição e o controle de estoque (BRASIL, 2012). 

Dessa forma é possível notar a grande relação entre logística e cadeia de suprimento e 

o importante papel que os dois construtos desempenham na continuidade das organizações. 

Com essa análise teórica do Logística encerra-se a parte de buscas na literatura sobre 

os construtos que sustentam o trabalho e abre-se caminho para os demais capítulos do estudo. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Neste capítulo do trabalho apresenta-se a metodologia aplicada na realização da 

pesquisa, ou seja, são explicados o método empregado, a seleção dos entrevistados, o 

desenvolvimento da pesquisa, além das fontes e forma de estruturação e análise dos dados.  

Como método, optou-se pela abordagem da pesquisa qualitativa, para Godoy (1995). 

Essa perspectiva de estudo permite que o fenômeno seja analisado de forma integrada no 

contexto de que faz parte, assim como do ponto de vista das pessoas nele envolvidas, valendo-

se do estudo de caso. Para Yin (2005), o estudo de caso contribui, de maneira extraordinária, 

para a compreensão de fenômenos individuais, organizacionais e políticos.  

Também são apresentadas neste capítulo as fases da pesquisa, com os procedimentos 

utilizados para coleta de dados e como foi o desenvolvimento do estudo de caso. 

Ainda sobre a pesquisa, a escolha recaiu sobre a longitudinal retrospectiva, haja vista 

que serão analisados dados secundários históricos sobre os fatores, relacionados à cadeia de 

suprimentos, que contribuem para a indisponibilidade da aeronave T-27. Para Fontelles et al. 

(2009), na pesquisa longitudinal retrospectiva, o estudo é projetado para explorar fatos do 

passado, retornando tanto do momento atual a um ponto anterior, quanto de um ponto do 

passado para outro também no passado. A Figura 11 mostra um fluxograma da metodologia 

aplicada na pesquisa. 

 

Figura 11 – Fluxograma da metodologia.  
Fonte: Adaptado do Yin (2005) 
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3.1. Método de pesquisa 

 
Na busca pela identificação de estratégias de mitigação de riscos na cadeia de 

suprimentos de aeronaves, objetivando mudanças de padrões existentes na organização foco da 

pesquisa, optou-se por utilizar como como estratégia de investigação o estudo de caso.  

Segundo Stake (1995, apud Creswell 2007), o estudo de caso trata-se de uma estratégia 

de investigação da técnica qualitativa, que se caracteriza pela exploração profunda de um 

programa, fato, atividade, processo ou pessoas pelo pesquisador, através de uma variedade de 

procedimentos para coleta de dados.  

Em acordo como a defendido por Creswell (2007), os objetivos dessa pesquisa estão 

plenamente alinhados com a definição de estudo de caso, uma vez que se pretende estudar a 

cadeia de suprimentos da aeronave T-27, ou seja, um processo. 

Embora o estudo de caso seja uma estratégia típica do método qualitativo, conforme 

Creswell (2007), e o método utilizado para coleta e análise de dados seja a técnica qualitativa, 

a qual fora definida com base no problema de pesquisa, em experiências pessoais e no público 

alvo do trabalho, também será utilizada a técnica de levantamento longitudinal de dados, 

oriunda do método quantitativo, haja vista que serão analisados os dados secundários, através 

de uma revisão de registros retirados de Sistema Integrado de Logística de Materiais e de 

Serviços – SILOMS, da Força Aérea Brasileira. 

 

3.2. Desenvolvimento da pesquisa 

 
O processo de desenvolvimento desta pesquisa foi realizado em quatro etapas assim 

divididas: a) revisão da literatura acerca de risco e) cadeia de suprimentos, para fundamentar 

uma conexão entre a teoria e a prática; b) coleta de dados no sistema SILOMS; c) 

desenvolvimento do roteiro de entrevistas aplicadas com agentes ligados à cadeia de 

suprimentos do T-27; d) estruturação e análise dos dados coletados do sistema e por ocasião 

das entrevistas;  

 

3.3. Coleta de Dados 

 
Neves (1996) explica que o desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa 

supõe um corte tempo-espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador. Dessa 

forma foi definido como espaço amostral para coleta de dados o período de três anos, 



46 
 

 
 
 

compreendidos entre 2018 e 2020, pois a partir de 2018 os dados estatísticos receberam 

tratamento mais voltado para estatística. 

Procedeu-se ao levantamento por meio de busca nos bancos de dados do projeto T-27, 

existentes no SILOMS, relativos à cadeia de suprimentos e ao histórico de manutenção de todas 

as aeronaves T-27 em operação na Academia da Força Aérea.  

Segundo Gil (2017), a análise de documentação é imprescindível em qualquer estudo 

de caso. Este pensamento seguiu a mesma linha de Yin (2001), o qual afirmou que as 

informações documentais podem ser de grande relevância para o estudo de caso, assim como 

as análises de registros sem arquivos.  

Em complemento, foram realizadas entrevistas, aplicadas por meio de questionários 

semiestruturados, com os gerentes desse projeto (cadeia de suprimentos e manutenção), a fim 

de obter informações relativas à parte operacional da logística e da manutenção, conforme 

preconiza Fink (1995, apud Creswell, 2007).  

 

3.3.1. Coleta de dados no SILOMS 

 
A logística na Força Aérea Brasileira utiliza um sistema integrado que compila, em 

diversos módulos, dentre eles suprimento e manutenção, as informações acerca dos diversos 

projetos em operação, o SILOMS. Esse sistema foi a fonte de dados sobre os eventos de 

indisponibilidade registrados para o projeto T-27. 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisas no sistema informatizado 

supracitado, primeiramente no módulo manutenção, com o objetivo de relacionar, no período 

delimitado para a pesquisa, todas as indisponibilidades de todas as aeronaves T-27 em operação 

na Academia da Força Aérea, além do tempo de paralisação, envolvendo o trâmite das 

informações lançadas, o tempo médio e o previsto de indisponibilidade, e, principalmente, o 

motivo pelo qual o avião ficou impedido de voar. As informações coletadas nesse módulo 

serviram de base para a próxima pesquisa, pois com o relatório acerca de cada aeronave foi 

possível dirigir a pesquisa seguinte individualizando o histórico de cada avião.  

Em um segundo momento, já com as informações colhidas no módulo manutenção, 

procedeu-se a uma pesquisa no módulo suprimento, com o intuito de verificar o fluxo logístico 

das solicitações inerentes a cada aeronave indisponível. Esse momento da pesquisa teve por fim 

coletar as seguintes informações: tempo decorrido entre o pedido feito pela manutenção e a 

chegada da peça de reposição, índice de pedidos atendidos, fluxo de informações dentro da 
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cadeia, e os motivos que levaram ao não atendimento dos pedidos ou atraso na execução. O 

objetivo da coleta dessas informações é analisar a responsividade, o nível de serviço, a 

flexibilidade e os possíveis riscos envolvidos no processo. 

 

3.3.2. Seleção dos agentes entrevistados 

 
Yin (2005) alerta que entrevistas são uma das mais importantes fontes de informações, 

quando se trata de um estudo de caso. Assim, para complementar os dados coletados no 

SILOMS, foram conduzidas entrevistas com os agentes envolvidos na cadeia de suprimentos 

do T-27.  

Para Gil (2017), os entrevistados devem estar ligados culturalmente e sensitivamente 

à organização, assim os agentes entrevistados foram aqueles diretamente relacionados às 

funções chave dentro da cadeia de suprimentos da aeronave, quando, então, foram ouvidos os 

Gerentes de Manutenção, nível BASE, e os Gerentes dos Elos de Suprimento, nível BASE e 

PARQUE, contabilizando 77% dos gestores envolvidos no processo de nível estratégico da 

cadeia ora estudada, decidiu-se não descer até os demais níveis operacionais por terem pouco 

poder de decisão em todo o processo, sendo mais operacional.  

A escolha do entrevistado levou em consideração a sua influência na cadeia de 

suprimentos do T-27, assim como o seu grau de experiência, conforme prevê Creswell (2014).  

A interação, por meio das entrevistas, entre o pesquisador e os elos da cadeia de 

suprimentos ora estudada, possibilitou compreender quais estratégias de mitigação já foram 

aplicadas e qual o sucesso de cada uma em relação ao risco tratado, conforme afirma Yin 

(2005), ao falar que quanto mais informações o respondente passar, mais ele se aproxima do 

papel de um informante e, assim, contribui para uma melhor percepção do pesquisador acerca 

do fato estudado. 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado o questionário semiestruturado. Para 

Triviños (1987), a entrevista semiestruturada permite que, a partir de questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses, o entrevistado possa expressar, com mais liberdade, suas 

experiências no campo de estudo, permitindo, assim, que ele participe da elaboração do 

conteúdo da pesquisa. Esse instrumento foi escolhido por possibilitar conhecer a ação dos 

agentes em suas funções, além de poder relacionar a teoria à prática.  
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As perguntas foram elaboradas de acordo com a necessidade de informações não 

supridas pela pesquisa nos bancos de dados, seguindo uma lógica que permitiu entender o que 

não pode ser abstraído da pesquisa no SILOMS.  

O Quadro nº1 abaixo expressa o perfil dos entrevistados. 

 

Perfil dos Entrevistados 
Entrevistado Tempo de Serviço  Experiência na Área 

R1 Chefe do Esquadrão de Manutenção da AFA Entre 20 e 30 anos  Entre 10 e 20 anos 
R2 Chefe da Seção de Controle de Estoque Entre 15 e 20 anos  Entre 10 e 15 anos 
R3 Chefe da Subseção de Manutenção da AFA Entre 10 e 15 anos  Entre 10 e 15 anos 
R4 Chefe da Subdivisão de Suprimento Entre 20 e 30 anos  Entre 2 e 5 anos 
R5 Chefe do Suprimento do PAMASP Entre 20 e 30 anos  Entre 15 e 20 anos 
R6 Chefe da Oficina de Reparáveis do PAMASP Entre 20 e 30 anos  Entre 15 e 20 anos 

R7 
Adjunto da Seção de Recebimento e Expedição da 
AFA Entre 5 e 10 anos Entre 2 e 5 anos 

Quadro 1 – Perfil dos Entrevistados 
Fonte: elaborado pelo autor 
Legenda: R1 a R7: respondentes de 1 a 7. 

 

3.4. Protocolo de pesquisa e questões 

 
Na busca pela interpretação dos fatos, os pesquisadores qualitativos têm como 

principal foco compreender os fenômenos estudados a partir do ponto de vista dos participantes, 

o que torna mais clara a dinâmica das situações, as quais não são tão facilmente visíveis para o 

observador externo, sem, contudo, deixarem-se levar por um ponto de vista apenas, o que carece 

de confronto dentre as diversas percepções além de testes (GODOY 1995).  

Poupart et al. (2008) apresenta a ciência da observação da seguinte forma: 

De modo geral, a observação dos fenômenos, qualquer que seja a sua 
natureza, constítuio núcleo de todo procedimento científico. Os fundadores 
das ciências sociais e, mais precisamente, os fundadores da sociologia, 
fízeram da observação o critério fundamental do conhecimento, com os fatos 
sociais tornando-se, nos primórdios do desenvolvimento dos métodos nas 
ciências sociais, os "sujeitos de observação “. A observação se afirmou, 
portanto, como uma condição primeira da construção do saber nas ciências 
sociais (assim como nas ciências puras), por uma relação, mas também por 
um distanciamento entre o sujeito e o objeto. Em nome de um certo "rigor 
científico'', ou de uma preocupação com a "verdade' e a "objeti- vidade", 
conceberam-se "instrumentos de medida", "técnicas" e "métodos" de 
pesquisa, para permitir a observação, a compreensão' ou a explicação das 
fenômenos sociais. (POUPART et al.,2008, p. 254)  
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Baseado nos princípios da observação, com o intuito de entender a perspectiva dos 

indivíduos que compõem a cadeia de suprimentos interna do T-27, com relação à gestão de 

riscos na cadeia de suprimentos de aeronave, foram elaboradas questões que pudessem 

contextualizar a teoria com a prática operacional do sistema de logística da FAB, com relação 

ao T-27.  

As questões foram elaboradas com base nas teorias de gestão de risco referenciadas 

no Capítulo 2 deste trabalho, conforme Quadro 2, e utilizada a escala Likert para a mensuração 

da percepção dos entrevistados. 
Quadro de referências para a formulação das perguntas 

Risco  

Harland, Brenchley e Walker (2003) 
Hallikas et al. (2004).                          
Wagner e Bode (2008)                           
Royal Society (1992)  

Gestão de Risco na Cadeia de Suprimento - 
SCRM  

Zsidisin (2003)                              
Christopher e Lee (2004)                           
Ho et al.(2015)                                    
Jüttner, Peck, and Christopher (2003)  

Estratégias de Mitigação de risco  
Manuj e Mentzer (2008)                       
Talluri et al.(2013)                              
Chopra e Sodhi (2004) 

Quadro 2 – Quadro de Referências das questões da entrevista 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

A pesquisa com os entrevistados foi conduzida da seguinte forma: 

Com os gerentes nível Remoto, as entrevistas foram feitas pessoalmente, conduzidas 

através da entrega do questionário sem limite de tempo para a resposta e sem a intervenção do 

pesquisador. 

Para os demais entrevistados, optou-se pelo envio do questionário por e-mail, devido 

a impossibilidade de agendamento de uma reunião presencial ou online, pois não foi possível 

coordenar os horários e turnos de trabalho, para tal encontro, tendo em vista as adversidades 

trazidas pela pandemia do COVID -19.  

Cabe anotar que foi adotado o entendimento de liberdade de resposta pelos 

respondentes, não havendo qualquer interferência do pesquisador. 

No anexo I constam as questões aplicadas nos respectivos questionários. 
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3.5. Estruturação e análise dos dados 

 
Yin (2005) afirma que a análise de dados nada mais é que examinar, categorizar, 

classificar ou recombinar evidências de um estudo, sendo uma tarefa particularmente difícil. Já 

Creswell (2014) afirma que, nesse estágio, o pesquisador deve procurar os dados com algum 

sentido para a pesquisa, preparando-os para a análise. Yin (2005) explica, ainda, que para uma 

boa análise de dados faz-se necessário que o pesquisador desenvolva uma estratégia analítica 

geral e, a partir desse ponto, pode se utilizar de uma das quatro técnicas dominantes: adequação 

ao padrão; construção da explanação; análise de séries temporais; e modelos lógicos de 

programa.  

Creswell (2014) mostra que uma boa análise decorre de um misto entre passos 

genéricos e específicos do projeto. Assim os genéricos são organizar e preparar os dados; ler a 

todos; realizar a sua análise detalhada. Já os específicos são a descrição do cenário, a 

representação dos dados no texto e a sua interpretação. 

Assim, seguindo a sequência proposta por Creswell (2007) e utilizando as ferramentas 

de Yin (2005), uma vez que as informações coletadas do SILOMS estavam prontas para uso, o 

pesquisador iniciou uma análise por aeronave. Cada avião foi estudado detalhadamente, no que 

concerne à sua indisponibilidade no período definido para a pesquisa.  

O que se buscou foi mapear cada evento de risco na cadeia, concentrando informações 

tais como:  quanto tempo ficou indisponível e quanto tempo deveria ficar; qual a responsividade 

da cadeia para suprir a necessidade; e quais os principais problemas, relativos à cadeia de 

suprimentos, encontrados que, de alguma maneira, contribuíram para a indisponibilidade. 

Considerando que os eventos de indisponibilidade de cada aeronave tenham sido 

mapeados, foi possível então entender quais fatores a determinaram, além do planejado, e dessa 

forma os riscos foram classificados e avaliados. 

Para delimitar a pesquisa, somente os pedidos feitos em emergências foram alvo do 

estudo, haja vista que os itens planejados, que não foram atendidos no planejamento, foram 

solicitados por emergência. 

Dentre todos dados de pedidos realizados, para que fosse possível utilizá-los, foram 

submetidos ao seguinte tratamento: 

a) Para análise dos percentuais de pedidos cancelados e descartados por erro de 

lançamento, foi utilizado o total de pedidos realizados no período estudado. 
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b) Para analisar os demais itens, como tempo médio de conclusão de pedido, foram 

descartados os pedidos cancelados assim como aqueles com erros de lançamento. 

c) Para entender o comportamento dos principais fatores da cadeia de suprimentos, foi 

utilizada a média aritmética, bem como o percentual sobre o total das emergências.  

d) Devido às dificuldades de extração de alguns dados do sistema de TI, algumas 

análises foram feitas por amostragem. 

De posse dos riscos existentes, o estudo passou a buscar na literatura as possíveis 

estratégias mais indicadas para mitigá-los. 

 

3.6. Resumo da teoria 

 

Para sustentar essa pesquisa, diversos foram os construtos buscados na literatura, 

dentre os quais merecem destaques os abaixo elencados na Tabela 4, por serem os centrais em 

cada área de estudo. 

 
Tabela 4 – Resumo da Teoria 
Fonte: elaborado pelo Autor 
  

Construto Autor Teoria Teoria X Questão de Pesquisa e 
Objetivo

Gestão da Cadeia de Suprimento 
- SCM

Mentzer (2001)                                 
       CHISTOPHER (1997)

Espinha dorsal de um sistema produtivo.                     
Gerenciamento tanto interno quanto externo que envolve 
desde o fornecedor do fornecedor até o cliente final

Definir a cadeia de suprimento

Risco
Hallikas et al. (2004).               
Wagner e Bode (2008)                 
 Royal Society (1992)

 O risco é inerente a qualquer atividade.  O risco é a 
probabilidade de um evento adverso ocorra durante um 
período de tempo

Entender o que pode ser um fator de 
risco

Gestão de Risco na Cadeia de 
Suprimento - SCRM

Ho et al.(2015)                           
  Jüttner, Peck, and Christopher 
(2003)

Um esforço colaborativo inter-organizacional que utiliza 
métodos quantitativos e qualitativos de gerenciamento de 
riscos para identificar, avaliar, atenuar e monitorar 
eventos ou condições inesperados

Enquadrar o risco na cadeia de 
suprimento

Abordagens de Gestao de risco

Harland, Brenchley e Walker 
(2003)  Tummala e Schoenherr 
(2011).                       Sinha et 
al. (2004)

Ferramenta para gestão dos riscos dividida em etapas Qual o processo para a gestão do 
risco

Estratégias de Mitigaçao de risco
Manuj e Mentzer (2008)             
Talluri et al.(2013)                    
Chopra e Sodhi (2004)

O ambiente da empresa deve ser preparado, 
principalmente no que diz respeito ao compartilhamento 
do entendimento dos riscos bem como adaptar as 
estratégias de risco ao foco da empresa.

Definir as estratégias que melhor se 
aplicam aos riscos

Disponibilidade ABNT ISO 14.224: (2006).    
Blanchard (2014)

A capacidade de um item desenvolver uma função a ele 
atribuída, sob condições especificas, em um intervalo de 
tempo determinado.                                      A 
disponibilidade é fundamental quando se fala do uso 
militar das aeronaves

Compreender o que significa uma 
aeronave indisponível.
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4. ESTUDO DE CASO: PROJETO DA AERONAVE T-27 NA ACADEMIA DA 
FORÇA AÉREA 

Yin (2005) define um estudo de caso da seguinte forma: 
 

(...) uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro 
de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não estão definidos; enfrenta uma situação 
tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse 
do que pontos de dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes 
de evidência (...) e beneficiando-se o desenvolvimento prévio de 
proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados. (YIN, 
2005, p. 32-33).  

 
Este estudo de caso aborda a gestão de risco na cadeia de suprimento para aeronaves 

militares, mais especificamente para a aeronave T-27 da Força Aérea Brasileira, em operação 

por mais de trinta anos na Academia da Força Aérea.  

Levando em consideração o tempo de operação da aeronave, faz-se necessário 

assegurar que a gestão de riscos na cadeia de suprimentos seja eficiente, com vistas a evitar que 

o risco de indisponibilidade seja concretizado. Para tanto é importante entender como a cadeia 

de suprimentos de aeronaves se comporta nos ambientes macro e micro. 

Mundialmente a cadeia de suprimentos aeronáutico mostra-se bem resiliente e 

geograficamente diversificada (PWC, 2019), tendo como principais fornecedores os países 

mais desenvolvidos, com o maior cluster situado nos Estados Unidos da América, onde 

concentram-se mais de 50% das empresas do setor aeroespacial listadas entre as top 100 pela 

PWC em 2019 (PWC, 2019).  

A PWC, em 2019, listou a distribuição das cem primeiras empresas de setor pelo 

mundo, reunidas desde as OEM (em inglês Original Equipment Manufacturers) até os níveis 

1, 2, 3 e 4. Nessa lista existe apenas uma brasileira, a EMBRAER. Os níveis são assim 

definidos: nível 1, cujas empresas fornecem os componentes com maior valor agregado; as de 

nível 2 fornecem itens para as de nível 1; as nível 3 fornecem software, pequenos componentes 

e peça; e as de nível 4 fornecem matéria-prima e tratamento de materiais. A Figura 12 mostra 

o organograma da indústria com suas camadas. (ASD, 2018; NIOSI E ZHEGU, 2005). 
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Figura 12 – Cadeia de Suprimentos da Indústria de Defesa.  
Fonte: ASD, 2018. 

 

No que se refere à cadeia de produção do setor de Defesa, nos anos de 2018 e 2019, 

devido às incertezas geopolíticas, houve um crescimento da ordem de 20% nos gastos (PWC, 

2019; DELOITTE, 2019). Em contrapartida, o setor de aviação comercial sofreu quedas no 

mesmo período. 

Saindo do nível mundial, a indústria aeronáutica brasileira, que em 2009 era formada 

por pouco mais de cinquenta empresas, com envolvimento em produção ou processos na área 

aeronáutica (GOMES, 2012), passou, em 2015, a contar com 82 estabelecimentos para 

fabricação de aeronaves e, em 2016, com mais de cem empresas do setor aeroespacial, somente 

no cluster de São José dos Campos (INVESTSP, 2020).  

Assim, a indústria nacional também se mostra bem diversificada, composta 

principalmente por diversos fabricantes de aeronaves, dentre eles a Embraer, o quarto maior 

fabricante de aeronaves do mundo, ocupando a 29a posição entre as cem maiores empresas do 

setor aeroespacial pelo ranking da PWC 2019. Já os fornecedores dos níveis 1, 2, 3 e 4 nacionais 

são raros e não estão listados dentre os cem primeiros do ranking da PWC. 
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Deixando o tema indústria e passando a discorrer sobre ambiente operacional e micro 

da cadeia de suprimentos, importante registrar que a Força Aérea Brasileira nasceu da junção 

das aviações da Marinha do Brasil – MB e do Exército Brasileiro – EB, em 1941, com a criação 

do Ministério da Aeronáutica. Hoje, já com a denominação de Comando da Aeronáutica, tem 

como missão manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à 

defesa da pátria contando com uma grande capacidade dissuasória, operacionalmente moderna 

e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais.  

Para tanto, a FAB deve estar pronta, organizada e apta para cumprir ações militares 

para garantir a segurança nacional. Assim, é de suma importância um alto poder de mobilidade 

e de pronta resposta, o que leva à necessidade de um processo logístico capaz de suprir as 

necessitadas decorrentes de sua missão (BRASIL, 2018). 

Na FAB, a logística tem como órgão central o Comando Geral de Apoio - COMGAP, 

o qual tem por finalidade planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas com o apoio 

logístico de material aeronáutico, bélico, de engenharia, transporte de superfície, contra 

incêndio, de patrimônio, de despacho aduaneiro, de transporte logístico e de tecnologia da 

informação, a fim de atingir os objetivos da Aeronáutica, sendo auxiliado pelas organizações 

sob seu , destinadas ao apoio de suprimento e manutenção da frota (BRASIL, 2007).  

A Figura 13 apresenta o organograma do sistema de logística da FAB.  

No caso desse estudo o foco é apenas a cadeia de suprimentos interna, não levando em 

consideração os elos externos ao COMAER, a exemplo dos fornecedores, buscando uma 

análise do fluxo de componentes e peças dentro dessa cadeia.  

 
Figura 13 – Organograma da Logística de Suprimento e Manutenção na FAB 
Fonte: Brasil (2007)  

COMAER
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4.1. T-27:Condicões de operação, manutenção e uso 

 
Já no ambiente de operador, a AFA tem uma frota composta por 34 aeronaves T-27, 

com as mais diversas datas de incorporação, assim como horas de voo, as quais estão dispostas 

na Tabela 5, até o ano de 2020.  

As aeronaves são utilizadas como treinador avançado para os cadetes do 4º ano do 

Curso de Formação de Oficiais Aviadores da FAB, dessa forma o T-27 é levado ao seu extremo 

durante boa parte de sua operação, carecendo, assim, de um alto nível de precisão nos processos 

de manutenção. 

Dentro do programa de treinamento desenvolvido pela AFA, através do 1º Esquadrão 

de Instrução Aérea – 1º EIA, o T-27 realiza em média de 11.205 horas de voo por ano. a Tabela 

6 mostra o histórico de horas voadas nos anos de 2018 a 2020.  

Dentre as horas voadas, 599 foram em voo de experiência, que acontece sempre que a 

aeronave, por algum motivo, fica indisponível, carecendo de manutenção. E para atestar a 

segurança do equipamento, pós-manutenção, pilotos, treinados para detectar minuciosamente 

falhas, realizam alguns procedimentos de checagem da aeronave, principalmente dos itens que 

a levaram à indisponibilidade. 

 

 

Tabela 5 – Condição de cada aeronave 
Fonte: SILOMS 

 

ANV INCORPORAÇÃO HORAS VOADAS ANV  INCORPORAÇÃO HORAS VOADAS
1 1312 24/10/1983 8697:25:00 18 1393 04/11/1985 9088:40:00
2 1314 30/11/1983 9278:40:00 19 1394 04/11/1985 7350:00:00
3 1331 02/05/1984 9306:15:00 20 1414 11/04/1986 8718:45:00
4 1333 03/05/1984 14672:30 21 1416 14/05/1986 12934:25
5 1335 12/06/1984 10356:20 22 1418 14/05/1986 13458:10
6 1341 12/06/1984 11683:40 23 1425 29/07/1988 10650:25
7 1357 14/12/1984 15141:15 24 1431 21/10/1988 12599:40
8 1359 22/01/1985 14999:35 25 1434 31/10/1988 7705:40:00
9 1360 11/01/1985 11472:50 26 1437 25/05/1990 7837:30:00

10 1368 15/02/1985 14647:35 27 1438 10/05/1990 8180:05:00
11 1371 16/04/1985 12257:25 28 1441 05/04/1990 5852:40:00
12 1372 16/04/1985 9816:05:00 29 1442 05/04/1990 9465:30:00
13 1377 25/06/1985 12610:55 30 1443 07/05/1990 7500:45:00
14 1378 21/06/1985 14066:45 31 1444 18/05/1990 11002:55
15 1383 11/09/1985 11893:25 32 1447 04/01/1993 6365:05:00
16 1386 11/09/1985 12459:15 33 1448 03/03/1993 5445:05:00
17 1389 01/10/1985 11700:35 34 1449 02/03/1993 6724:30:00
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Tabela 6 – Horas voadas por ano 
Fonte: SILOMS 
 

Como é usual no COMAER, para cada projeto de aeronave implantado há uma 

estratégia de manutenção, cujo órgão responsável é o COMGAP, controlando toda a cadeia 

logística relativa ao suprimento e à manutenção.  

Dentro do contexto logístico, tanto a manutenção quanto o suprimento estão divididos 

em níveis de acordo com o grau de complexidade de cada operação, de responsabilidades e de 

funções estratégicas desenvolvidas. 

Para o Comando da Aeronáutica, nível de manutenção é o enquadramento de tarefas 

de manutenção em uma categoria, que é classificada de acordo com o detalhamento e escopo 

da atividade, levando em consideração as instalações e o conhecimento técnico exigidos para a 

operação. Assim, a FAB dividiu a sua manutenção em quatro níveis, conforme apresentados a 

seguir: 1º, 2º, 3º e 4º níveis. (BRASIL, 2017) 

O primeiro nível, nominado Nível Operador ou Orgânico, visa principalmente manter 

os aviões em condições de funcionamento e conservação. As respectivas atividades são 

realizadas pelos próprios operadores e consistem em tarefas simples como limpeza, 

lubrificação, reparos sem desmontagem e troca de itens tipo plug and play. (BRASIL, 2017) 

A manutenção de segundo nível, conhecida como Base ou Intermediária, engloba 

serviços mais elaborados e comuns a qualquer tipo de aeronave, tais como substituição de asas, 

motores, fabricação de peças simples e reparos que demandam oficinas fixas. Nesse nível, a 

mão de obra deve ser melhor qualificada, detentora de conhecimentos técnicos mais avançados 

(BRASIL, 2017).  

Já no nível 3, ou nível Parque, a capacitação técnica é bem mais avançada do que nos 

demais níveis, pois os serviços demandam alta complexidade e minúcia, resultando em longos 

períodos de paralisação do equipamento. Nesse nível, a aeronave sofre desmontagem de todos 

os itens para inspeção minuciosa de condições e de fadiga. Normalmente a aeronave segue para 

AERONAVE HORAS VOADAS

T-27 11.364

T-27 10.932

T-27 11.324
Média 11.205

2018

2019

2020
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esse nível quando carece de manutenções periódicas, ao atingir determinado número de horas 

de voo (BRASIL, 2017).  

O nível 4 de manutenção requer recursos materiais e técnicos que extrapolam a 

capacidade da FAB, carecendo de intervenção do próprio fabricante, representante autorizado 

ou instalações fabris especializadas (BRASIL, 2017).  

Com relação a esse trabalho a cadeia de suprimentos ficará restrita aos níveis internos 

da FAB, ou seja 1º, 2º e 3º, mais especificamente ao 2º nível, pois trata-se do elo que suporta a 

maior carga de trabalho e demanda maior envolvimento com a cadeia de suprimentos, a partir 

do momento em que realiza o maior número de intervenções nas aeronaves. 

Para a aeronave T-27 o organograma de manutenção é apresentado na Figura 14, abaixo. 

  
Figura 14 – Organograma de manutenção T-27. 
Fonte: elaborado pelo autor, com base em Brasil (2017). 

 

A frota de T-27 possui, na AFA, uma grande estrutura de manutenção voltada para os 

reparos de primeiro e de segundo níveis, composta por 66 militares em 2020, que trabalham 

diretamente nas operações diárias de manutenção e nas seguintes oficinas: Motores, Célula, 

Hidráulica, Sistemas elétricos, Armamento, Eletrônica, Estrutura, Pneumática e Equipamento 

de Voo.  

Já a manutenção de terceiro nível é realizada pelos Parques de Material Aeronáutico 

de São Paulo e Lagoa Santa – PAMASP e PAMALS, além de empresas contratadas mediante 

processos licitatórios.  

 

 

 

1º Nível 

2º Nivel

3º Nível PAMASP e PAMALS

Esquadrão de 
Mnutenção da AFA

Operador (pilotos e 
mecânico de dia)
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4.1.1. Dados da manutenção 
 

Neste ponto do trabalho, serão apresentados os dados relativos à manutenção do T-27, 

tais como disponibilidade, mantenedores, e ordens de serviços emitidas. 

 
4.1.1.1.  Disponibilidade do T-27. 
 

Dos dados pesquisados, tanto no sistema SILOMS quanto nos arquivos estatísticos 

existentes no ESM da AFA, foram constatadas as informações a seguir relatadas, concernentes 

à disponibilidade da aeronave T-27.  

Embora o espaço amostral das aeronaves seja bem diversificado com relação a idade 

de cada avião, optou-se por usar a média como ferramenta de comparação pois a idade de cada 

uma delas não determina sua disponibilidade, mais sim os componentes nela instalados, tais 

como trem de pouso e motor. Uma vez que esses componentes atingem o tempo limite de vida 

são substituídos, e assim mesmo com uma idade avançada a aeronave tem plenas condições de 

voo, como uma mais nova. 

Nos anos de 2018 a 2020 a aeronave T-27 teve uma disponibilidade média de 62%, ou 

seja, considerando que o período teve 1075 dias, as aeronaves permaneceram, em média, 673 

dias disponíveis para o voo, dos quais 35 de forma integral e 638, não completamente 

operacionais, principalmente por falta do componente ar-condicionado.  

Em média, em 7,3% do tempo as aeronaves ficaram paradas por manutenção 

programada; em 9,5%, indisponíveis por manutenção não programada; e em 21,3%, paradas 

por falta de suprimento, totalizando uma indisponibilidade média de 38%. 

A Tabela 7 apresenta o desempenho, quanto à disponibilidade, no período estudado, o 

que também é representado no Gráfico 1 
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Tabela 7 – Disponibilidade do T-27 no Período de 2018 a 2020 
Fonte: SILOMS 

 

PROJETO AERONAVE DI DO II IN IS
INDISPONIBILIDADE 

TOTAL
TOTAL DE DIAS 

NO PERÍODO

T-27 1312 373 392 101 135 63 299 1064

T-27 1314 0 1096 1096 1096

T-27 1331 293 124 42 71 564 677 1094

T-27 1333 365 40 48 641 729 1094

T-27 1335 0 762 123 115 93 331 1093

T-27 1341 0 786 137 132 39 308 1094

T-27 1357 0 659 103 104 227 434 1093

T-27 1359 0 937 84 72 0 156 1093

T-27 1360 0 650 36 111 277 424 1074

T-27 1368 841 75 130 47 252 1093

T-27 1371 22 577 42 98 356 496 1095

T-27 1372 303 379 98 91 222 411 1093

T-27 1377 0 414 59 51 571 681 1095

T-27 1378 0 890 89 111 3 203 1093

T-27 1383 0 854 94 98 47 239 1093

T-27 1386 0 781 69 135 107 311 1092

T-27 1389 0 648 146 154 146 446 1094

T-27 1393 163 619 83 147 77 307 1089

T-27 1394 235 640 85 49 84 218 1093

T-27 1414 0 669 108 79 238 425 1094

T-27 1416 4 775 92 104 120 316 1095

T-27 1418 49 502 36 74 22 132 1095

T-27 1425 0 888 79 113 13 205 1093

T-27 1431 0 410 88 74 521 683 1093

T-27 1434 0 542 92 136 322 550 1092

T-27 1437 0 836 83 100 75 258 1094

T-27 1438 0 726 68 103 196 367 1093

T-27 1441 59 782 79 145 28 252 1093

T-27 1442 0 811 86 145 51 282 1093

T-27 1443 8 614 52 201 113 366 988

T-27 1444 0 833 129 84 26 239 1072

T-27 1447 0 400 50 53 114 217 617

T-27 1448 0 196 14 85 800 899 1095

T-27 1449 0 505 45 61 482 588 1093

35 638 78 102 229 406
3,3% 59,4% 7,3% 9,5% 21,3% 37,8%

LEGENDA:

RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE DO PROJETO T-27 (UNIDADE DE MEDIDA :DIA)
PERÍODO DA PESQUISA: 2018, 2019 e 2020

MÉDIA 1074

DISPONÍVEL NÃO COMPLETAMENTE OPERACIONAL - DO
INDISPONÍVEL POR MANUTENÇÃO PROGRAMADA - II
INDISPONÍVEL POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - IN
INDISPONIVEL POR SUPRIMENTO - IS

DISPONÍVEL - DI
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Legenda: Eixo vertical - quantidade de aeronaves; eixo horizontal - disponibilidade em dias. 

  Linha laranja: curva normal. 
Gráfico 1 – Histograma e curva normal da disponibilidade do T-27 em dias, de 2018 a 2020.  
Fonte: SILOMS 
 

O gráfico acima deixa claro um dado interessante: dez aeronaves mantiveram-se com 

disponibilidade abaixo da média, sendo que uma delas se manteve totalmente indisponível no 

período, no caso é a aeronave de matrícula FAB 1314. 

Em números absolutos de aeronaves, a disponibilidade é apresentada pelo Gráfico 2 e 
pela Tabela 8, os quais nos mostram a média mensal da disponibilidade em cada ano. É possível 
inferir que, no período, a AFA teve à sua disposição para o voo de instrução uma média de 18 
aeronaves por mês, cerca de 54%, uma vez que as outras situações apresentadas na tabela 
indicam que aeronave se encontra indisponível para o voo. 

 

 
Gráfico 2 – Disponibilidade por aeronaves, entre 2018 e 2020. 
Fonte: SILOMS 
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Disponibilidade T-27 - por aeronave 

 

Tabela 8 – Disponibilidade por número de aeronaves no período de 2018 a 2020 
Fonte: SILOMS 
 
 
 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

DISPONIVEL 19,9 21,2 20,2 20,2 18,9 16,9 19 20,4 18,5 18,1 17,9 16,3 19 56%

ANV EEXD/DIA 2,8 1,1 2,8 2,3 3,2 2,1 2,5 2,2 2,4 2,8 4,9 4,5 3 8%

ANV EM 
PANE/DIA 4,7 4,9 5,5 4,2 3,5 4,7 3,9 2,2 4,3 4,3 2,9 4,2 4 12%

ANV 
INSPEÇÃO/DIA 2 3,6 3,1 3 4,4 4,1 3,3 4,3 4,1 3,6 3,1 2,4 3 10%

IS 4,6 3,5 3,5 5,2 5 6,3 5,2 5 4,7 5,1 5,1 6,6 5 15%

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

DISPONIVEL 17,7 18,7 17,9 16,9 19,1 18,6 19,8 18 17,9 17,8 16,5 21,9 18 54%

ANV EEXD/DIA 2,8 2,2 2 2,4 2,2 2,3 1,5 1,4 1,9 2,1 2,7 0,6 2 6%

ANV EM 
PANE/DIA 3,9 5,6 5,1 4 4 3,9 1,6 2,6 2,1 2,3 2,2 2,8 3 10%

ANV 
INSPEÇÃO/DIA 2,1 1,9 1,9 1,7 2 2,2 3 3,4 3 3,2 2,7 0,7 2 7%

IS 7,5 6,2 8,2 8,5 6,7 7 8 8,5 9,3 9,7 10,8 9 8 24%

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

DISPONIVEL 21,7 20 17 19,3 17,2 16,7 19,6 17 18,8 18,7 18,3 17,2 18 53% 18 54%

ANV EEXD/DIA 1,4 1,2 1,5 0,6 0,5 1,5 0,7 1,7 1,5 0,9 1 1,8 1 3% 2 6%

ANV EM 
PANE/DIA 2,1 3,3 4,9 3 3,6 2,5 4 4,1 3,2 3,6 3,3 4,9 4 10% 4 11%

ANV 
INSPEÇÃO/DIA 1 0,9 2,3 2,6 4,3 4,4 3,4 3,8 2,3 2,8 2,6 3 3 8% 3 8%

IS 9,8 10,6 10,5 10,4 9,4 10,1 7,3 7,5 8,2 7,5 8,4 7,1 9 25% 7 22%

ANV INSPEÇÃO/DIA AERONAVE EM INSPEÇÃO PROGRAMADA POR DIA

IS AERONAVE INDISPONÍVEL POR SUPRIMENTO

Legenda

ANV EEXD/DIA AERONAVE EM VOO DE EXPERIÊNCIA POR DIA

ANV EM PANE/DIA AERONAVE INSPEÇÃO NÃO PROGRAMADA POR DIA

2020
Média Média 

2020
MÉDIA 

DOS ANOS

2019
Média Média 

2019

2018
Média Média 

2018
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4.1.1.2.  Operacional  

 
Neste tópico serão apresentados os dados relativos à operacionalidade do T-27 assim 

como aqueles relativos ao manutenções realizadas, mais especificamente os dados acerca dos 

pedidos feitos pelas Oficinas de manutenção aos responsáveis pelo suprimento de peças e 

componentes da aeronave. 

Suportado pela disponibilidade apresentada no tópico anterior, o T-27 voou, em média, 

11205 horas. Para tanto, o esquadrão de manutenção da AFA contou com uma média de 69 

militares especializados em manutenção de aeronaves, os quais são responsáveis pelas 

manutenções níveis 1 e 2.  

A Tabela 9 mostra a quantidade de mantenedores por oficina especializada no período 

da pesquisa 

 
Tabela 9 – Número de Mantenedores nas Oficinas do EM -T-27 de 2018 a 2020. 
Fonte: SILOMS, relatório CTR0460P. 

 
Embora o número de mantenedores venha sofrendo baixas nos últimos anos, a 

qualidade do serviço não acompanhou a queda, mantendo os níveis de confiabilidade elevados. 

Não foram registrados acidentes causados por falha na manutenção no período estudado. 

Enquanto os dados estatísticos mostram que na aviação nacional a taxa de acidentes por falha 

de manutenção em voos de instrução, no item motor, por exemplo, é de 19%, segundo dados 

do Sumário Estatístico do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – 

CENIPA, dos anos de 2010 a 2019 (BRASIL, 2019).  

Para manter a disponibilidade das aeronaves e cumprir o cronograma de manutenções, 

o Esquadrão de manutenção da AFA emitiu, entre 2018 e 2020, um total de 2581 ordens de 

Seção 2018 2019 2020 Média

Motores 12 12 10 11,3

Célula 11 11 11 11

Hidráulica 11 12 10 11

Sistemas elétricos 9 10 9 9,3

Armamento 5 6 7 6

Eletrônica 7 8 5 6,7

Estrutura 6 6 6 6

Pneumática 5 4 4 4,3

Equipamento de voo 3 3 4 3,3

Quantidade de Mantenedores 69 72 66 69

Quantidade de Mantenedores / 1000 horas de 
voo 6,1 6,6 5,7 5,2

EM T-27
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serviço como emergência, e realizou, por exemplo, no ano de 2020, 83 manutenções 

programadas, das quais 73,33% foram cumpridas fora do prazo.  

Para Brasil (2007):  
O cadastro de pedido de emergência é uma função disponível no módulo Suprimento 

do SILOMS que permite a um Suprimento Remoto e Linhas de Revisão dos Parques 

registrar na base de dados, as situações AIFP, ANCE, IPLR, EIFM e ENCE, o que 

implica no imediato conhecimento, por parte do Parque Central ou Parque Oficina, 

possibilitando um pronto atendimento e diminuição do tempo de indisponibilidade 

da aeronave ou equipamento. (BRASIL, 2007, p.16) 

No caso dos pedidos de emergência, as oficinas somente o emitem com esse status 

quando o suprimento Remoto não consegue atender à demanda de material. 

Levando em consideração as situações que desencadeiam em um pedido de 

emergência, no período estudado, somente foram encontradas esses tipos de solicitação para as 

situações AIFP, ANCE e IPLR, conforme Tabela 10 e Gráfico 3. 

 
Tabela 10 – Pedidos em emergência, de 2018 a 2020  
Fonte: SILOMS 
 

 
Gráfico 3 – Pedidos em emergência, de 2018 a 2020 
Fonte: SILOMS 

TIPO 2018 2019 2020
ITEM PARALISANDO LINHA DE REVISÃO 96 9 322
AERONAVE INDISPONÍVEL POR FALTA DE PEÇAS 494 720 854
AERONAVE NÃO COMPLETAMENTE EQUIPADA 22 31 33
Total 612 760 1209 2581
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O Gráfico deixa claro que houve um aumento significativo no número de emergências 

para AIFP, expressando que a capacidade de atendimento das demandas pelo suprimento 

Remoto tem diminuído a cada ano. 

O elevado número de pedidos em emergência lançados no período trouxe para o campo 

de observação outro ponto importante, o erro de lançamento de dados no sistema de gestão, 

levando em consideração que todas as informações são inseridas no sistema pelos operadores. 

Assim, dentre todas as emergências solicitadas, 17% foram descartadas das análises 

por conterem erros ou informações inconclusivas, tais como data de conclusão de ordem de 

serviço – OS antes da abertura, conforme Tabela 11. 

 2018 2019 2020 Total 
Emergências Descartadas por Erro de Lançamento  142 88 210 440 

 23% 12% 17% 17% 
Tabela 11 – Emergências descartadas por erro de lançamento  
Fonte: SILOMS 
 

Ainda no contexto de erros de lançamento, constatou-se que 14% das emergências 

abertas foram canceladas, por diversos motivos, dado expresso na Tabela 12. 

 2018 2019 2020 Total 
Pedidos de emergências cancelados 145 21 196 362 

 24% 3% 16% 14% 
Tabela 12 – Média de emergências canceladas 
Fonte: SILOMS  
 

Saindo do campo de lançamento de dados e entrando na área mais operacional, foi 

possível abstrair que o tempo médio para concluir um pedido de emergência ficou na ordem 

dos cem dias, contando da data em que a OS foi aberta até aquela em que o serviço foi dado 

como concluído pela oficina responsável, sem considerar o tempo em transporte, conforme 

Tabela 13. 

 2018 2019 2020 Média 
Tempo médio até emissão da GMM (dias) 106 127 59 97 

Tempo médio de conclusão da emergência (dias) 109 80 111 100 
Tabela 13 – Tempo médio de conclusão de emergência e emissão de GMM 
Fonte: SILOMS 
 
Seguindo o fluxo dos processos internos, ou seja, após a conclusão de uma OS é emitida uma 

Guia de Movimentação de Material – GMM. Para Brasil (2007), GMM, “documento utilizado 
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para acompanhar as movimentações de material, quer seja no âmbito interno da Organização 

ou entre Organizações distintas”, é emitido tão logo o item esteja pronto para envio. Nesse 

contexto foi possível observar que, após a solução da emergência pelos parques de manutenção, 

o tempo decorrido entre a conclusão da OS e a emissão da GMM – para AFA foi de 97 dias. 

Esse procedimento é parte de um processo interno, que envolve a separação do item, a 

embalagem, a documentação e a preparação da carga.  

Continuando o tópico sobre processos internos, agora mais voltado para o 

relacionamento entre os elos da cadeia de suprimento, constatou-se que embora o suprimento 

Remoto e a manutenção encontrem-se sob a mesma subordinação e situados fisicamente 

próximos, ainda há falhas na comunicação. Esse fato que foi observado pelo percentual de 

emergências resolvidas pela própria organização solicitante, a AFA, cerca de 3% do total, 

conforme Tabela 14. Aqui vale ressaltar que a emergência somente deve ser emitida quando o 

suprimento Remoto não tem condições de atender. 

 2018 2019 2020 Total 
Emergências Concluídas na AFA 16 17 46 79 

 3% 2% 4% 3% 
Tabela 14 – Emergências concluídas na AFA 
Fonte: SILOMS 
 

Como é fator decisivo em qualquer operação os prazos também o são na cadeia de 

suprimento do T-27, pois impacta diretamente no tempo que a aeronave permanece 

indisponível. Assim, Com relação ao cumprimento dos prazos tem-se o seguinte: considerando 

que a diretiva técnica – DT, registrada no Boletim Técnico nº LST105A130000700, estipula o 

prazo ideal para cada tipo de manutenção programada a ser executada no T-27, foi observado 

que a inspeção mais demorada, a ser realizada na AFA, tem como intervalo ideal de serviço 13 

(treze) dias de serviço, ou seja o tempo ideal para que manutenção mais longa seja concluída é 

13 dias. Porém uma inspeção completa pode demorar mais que isso, pois é composta por 

diversas manutenções menores as quais muitas vezes dependem que uma termine para que outra 

possa iniciar. 

Levando o acima exposto em consideração, observou-se na análise dos dados que 

somente 8% dos pedidos em emergência foram concluídos dentro de treze dias, Tabela 15. Isso 

considerando aqueles pedidos que foram executados pela própria solicitante, no caso a AFA. 

Nesse mesmo contexto, apenas 4% tiveram GMM emitidas no período de treze dias, Tabela 16. 
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 2018 2019 2020 Total 
Emergências concluídas em até 13 dias 41 83 89 213 

 7% 11% 7% 8% 
 
Tabela 15 – Emergências concluídas em até treze dias 
Fonte: SILOMS 2018 2019 2020 Total 
GMM emitida em até 13 dias  16 33 47 96 

 3% 4% 4% 4% 
Tabela 16 – GMM emitida em até treze dias 
Fonte: SILOMS 
 
4.1.2. Dados do suprimento 

 
A cadeia de suprimentos na FAB está organizada em três níveis funcionais de 

responsabilidade, com uma estrutura que permite um fluxo padronizado de rotinas e 

procedimentos, e tem como órgão central a Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico - 

DIRMAB. Os três níveis são: Direção, Central e Remoto. 

 No Direção situam-se as ações de planejamento, assistência, coordenação e controle 

da atividade de suprimento e tem como principal atribuição estudar e propor as normas de 

obtenção de material aeronáutico de competência da Diretoria de Material e para o seu sistema. 

(BRASIL, 2007). 

No Central são realizadas as ações de planejamento, inspeção e controle da execução 

das atividades de suprimento do Remotos e as atividades de suprimento no seu nível. As 

principais atribuições desse nível são: realizar as ações necessárias à obtenção, armazenagem, 

distribuição e controle dos itens para aplicação no ressuprimento de material aeronáutico, de 

acordo com as instruções estabelecidas pelo órgão de nível de direção (BRASIL, 2007); 

Em contrapartida, o nível Remoto presta ações de apoio de suprimento à 

operacionalização e manutenção a um, ou mais, tipos de aeronaves, equipamentos ou 

componentes, e tem como principais atribuições solicitar todo o material necessário aos 

serviços, mantendo em ordem e em dia os pedidos de material; e acompanhar o consumo de 

material de modo a auxiliar o setor de planejamento na elaboração das previsões de material 

para atender ao programa de trabalho (BRASIL, 2007). 

Esse estudo teve como foco a análise dos dados relativos ao fluxo de informações e 

itens, desde o nível Remoto até o Central, por ser o canal mais movimentado da cadeia. 

No caso do T-27, os órgãos responsáveis pelo suprimento são os especificados na 

Figura 15. 
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Figura 15 – Organograma dos órgãos de suprimento do T-27 
Fonte: Adaptado de Brasil (2007) 
 

Na divisão das tarefas, cada parque tem uma função específica quanto ao suprimento 

da aeronave T-27. O PAMASP, por exemplo, é o responsável pela manutenção e suprimento 

dos motores, aviônicos e reparáveis, enquanto o PAMALS é o responsável pelos demais itens. 

Já o Esquadrão de Suprimento da AFA recebe material proveniente dos dois Parques, 

de acordo com a necessidade, com as ordens técnicas de aeronaves e do planejamento de 

manutenções programadas.  

O planejamento é feito através de um documento chamado Pedido Normal – PNOR, 

via SILOMS, no qual consta a lista de itens necessários para as próximas manutenções 

previstas. 

O Esquadrão de Suprimento (Remoto) - SSS opera como remoto da cadeia do T-27, e 

é responsável, em uma ação conjunta com o Esquadrão de Manutenção, pelo planejamento 

anual das demandas de peças para a aeronave em estudo, tomando como base as revisões 

programadas previstas para o ano do planejamento e as necessidades advindas das paradas não 

programadas, com base no histórico. 

Na pesquisa aos dados secundários, foi observado que o planejamento anual executado 

pelo Suprimento Remoto (SSS-AFA) através do PNOR não tem sido plenamente atendido pelos 

Parques ao longo dos anos. Por exemplo, em 2020 foram inseridos 6778 pedidos como PNOR, 

dos quais apenas 29% foram atendidos, restando um percentual de 71% de pedidos planejados 

e não atendidos. 

Quanto ao estoque presente na AFA, primeiramente ainda está em fase de estudo uma 

relação ideal de itens a serem mantidos a pronto uso, ao longo do tempo tem-se trabalhado 

apenas com o fator histórico.  

 

Remoto

Central

Direção DIRMAB

PAMASP E PAMALS

Esquadrão de suprimento 
da AFA
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Quanto ao estoque físico existente, em uma relação de itens tidos como críticos pela 

própria SSS AFA, no ano de 2020 apenas um item não permaneceu com estoque zero, conforme 

a Tabela 17 abaixo: 

 
Tabela 17 – Itens críticos em estoque. 
Fonte: SILOMS 
 

Quando se fala de transporte, foi constatado, em uma amostragem de 10% das 

remessas de 2019, que o tempo médio em transporte foi de sete dias. Esse dado foi estudado 

por amostragem devido à grande dificuldade em obter as informações de todas as emergências. 

Se for considerado que uma viajem entre a AFA e o PAMALS, parque mais distante 

da base, leva em média três dias – contando um dia para ida, um para carregamento e outro para 

a volta – a média de dias em trânsito encontra-se 2,33 vezes acima do tempo previsto para 

transporte. 

 

 

 

 

NOME PN TIPO Qtd estoque
FATIGÔMETRO M1947 REPARÁVEL 0
POWER PACK 312-12047-521 REPARÁVEL 0
RMI 3115LB6-3E REPARÁVEL 0
INDICADOR DE NG PW4004KTD-1 REPARÁVEL 0
HSI 522-2638-006 REPARÁVEL 0
VÁLVULA 625B2-4-1 REPARÁVEL 0
REGULADOR DE OXIGÊNIO 29255-10A-A17 REPARÁVEL 0
CILINDRO OXIGÊNIO EMERGÊNCIA MBEU91303 REPARÁVEL 0
VOLTAMPERÍMETRO MS18098-300 REPARÁVEL 0
HORIZONTE PRINCIPAL H321AAM1T REPARÁVEL 0
CABO PE027-1CA CONSUMO 0
ROLETE FLAP DLS88-079 CONSUMO 0
ROLETE FLAP DLS88-080 CONSUMO 0
ROLETE FLAP DLS88-081 CONSUMO 0
AMORTECEDOR CANOPY DCN3-8418 CONSUMO 0
PARAFUSO TREM DE POUSO AN176-51 CONSUMO 10
CABO ESTACIONAMENTO DCN3-6726 CONSUMO 0
SENSOR TEMPERATURA BATERIA 415622 CONSUMO 0
ILHÓS PE49055-1 CONSUMO 0
ANEL 5270 CONSUMO 0
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4.2. Entrevistas 

 
Nessa pesquisa foram entrevistadas pessoas ligadas aos setores de suprimento e 

manutenção, buscando obter informações sobre percepção dos riscos envolvidos na cadeia de 

Suprimentos do T-27, como é feita a gestão de riscos, bem como os processos de mitigação. 

A seguir os dados obtidos são mostrados separados por construto  

 

4.2.1. Riscos 

 
É unanime entre os entrevistados que a consciência de risco é importante para um bom 

gerenciamento da operação. Todos conseguiram identificar os riscos mais impactantes, segundo 

seus próprios pontos de vista, na cadeia do T-27. 

Mas o que se observa é que, embora exista a consciência de risco, pouco é feito para 

sanar as fontes de cada um deles. Isso decorre do fato de não conhecerem quais são realmente 

importantes dentro da cadeia. 

No entendimento dos entrevistados, os principais riscos que levam à indisponibilidade 

do T-27 são: suprimento, citado três vezes; planejamento, quatro vezes; e transporte, três, 

conforme Tabela 18 abaixo 

 
Tabela 18 – Respostas à pergunta 1. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Também foi solicitado aos respondentes que classificassem alguns dos riscos 

encontrados nos dados secundários, escolhidos por representarem todas as categorias 

encontradas no estudo, os Gráficos 4 e 5 mostram a percepção dos entrevistados quanto ao 

impacto e a ocorrência dos principais ricos existentes na literatura.  

 

Pergunta R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

P.1 Na sua opinião, quais os 
principais fatores, (eventos de 
risco) relacionados a cadeia de 
suprimento, que geram 
indisponibilidade em uma 
aeronave? (EX.: TRANSPORTE, 
CLIMA, PLANEJAMENTO, ETC)

Planejamento 
de aquisição de 

suprimento
Planejamento, Planejamento 

e transporte.

Falta de estoque de 
itens críticos cuja 
demanda é alta, 

transporte e falha de 
comunicação. 

Transporte e 
Planejamento

Falta de spare 
parts para 

montagem dos 
reparáveis nas 

oficinas. 

Transporte, 
Planejamento, 

Recursos

Respondente
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Gráfico 4 – Percepção do Risco – Ocorrência 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 
Gráfico 5 – Percepção do Risco – Impacto 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
4.2.2. Gestão de riscos 

 
No geral, a gestão de riscos ainda é insipiente. As respostas mostraram que não existe 

um planejamento a nível macro, conforme resposta à pergunta P.13, abaixo, que foi confirmada 

por respostas de outros entrevistados:  

“Não no nível do GLOG. A gestão de risco fica restrita ao chefe do setor” 
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No âmbito da AFA, o GLOG – Grupo de Logístico, é a gerência responsável pela 

manutenção e suprimento.  

Porém, no nível setorial observou-se, na área de suprimentos, uma certa preocupação 

com a gestão do risco, com reavaliação constante dos processos, manutenção de um sistema de 

comunicação interna eficaz e o acompanhamento diário dos fatores de riscos ligados ao 

suprimento, conforme resposta à pergunta P.11, abaixa transcrita: 

“Está sendo realizado um estudo com a finalidade de rever os riscos e propor melhorias 

para mitigá-los.” 

Assim como na área de suprimentos, a manutenção também afirma que se preocupa 

com a gestão de riscos, embora não tenha demonstrado em suas respostas ações que indiquem 

tal preocupação.  

O gráfico 6 abaixo demostra as respostas dos entrevistados quanto à utilização da 

gestão de risco em seus departamentos, perguntas P.17 e P.22.  

A escala do eixo X é assim traduzida: 1 – nunca; 2 – raramente; 3 – ocasionalmente; 

4- frequentemente; e 5 – muito frequentemente. 

 
Gráfico 6 – Gestão de Risco nos Elos da Cadeia  
Fonte: elaborado pelo autor 

Com a análise das entrevistas é possível notar que a gestão de risco ainda é insipiente 

na cadeia ora estudada, ainda que, isoladamente, nos elos exista consciência de risco e de seus 

impactos. Em suma a cadeia carece de mais incentivos e desenvolvimento para implantar uma 

abordagem de gestão eficiente, com perspectivas de gerar resultados.  
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A Tabela 19, abaixo apresenta os resultados das entrevistas com relação a gestão de 

risco nos elos. A escala do utilizada foi a seguinte: 1 – nunca; 2 – raramente; 3 – 

ocasionalmente; 4- frequentemente; e 5 – muito frequentemente. 

 

  Respondente 

 Questão R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

G
es

tã
o 

de
 R

is
co

 P.16 5 1 5 5 3 3 3 

P.17 5 3 4 5 4 5 3 

P.18 5 1 4 4 3 4 4 
P.19 5 1 5 5 4 4 3 

P.20 4 1 4 4 2 2 2 

P.21 3 1 3 2 1 1 1 
P.22 4 4 4 4 4 4 3 

P.23 5 2 4 4 3 3 3 

P.24 3 1 3 3 2 3 3 
Tabela 19 – Respostas sobre gestão de Risco 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
4.2.3. Mitigação  
 

Assim como a gestão de riscos, as estratégias de mitigação são restritas a alguns elos 

da cadeia. Sendo mais avançada na área de suprimentos, a qual tem uma maior consciência de 

gestão de riscos e seus benefícios para os processos, como deixa claro na resposta, o chefe do 

suprimento Remoto à questão P.17, com relação ao risco de atrasos. 

“Avaliação dos gargalos e revisão dos processos” 

Já na área de manutenção, as estratégias não são tão utilizadas, e os métodos são mais 

voltados a resolver o mais rápido possível uma situação de emergência, como o explícito na 

resposta à pergunta P.19, respondida pelo Chefe do Esquadrão de Manutenção, abaixo 

replicada: 

“Canibalização de outras aeronaves já paradas por falta de suprimento”. 

Como a gestão voltada para riscos é pouco cultivada, pouco se pode fazer com relação 

à mitigação de riscos, haja vista que eles não estão mapeados. Embora se tenha consciência da 

existência, eles são tratados simplesmente como eventos adversos à vontade dos atores da 

cadeia, que impactam na disponibilidade. E assim trabalham para resolver os problemas 
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causados pós acontecimento, não buscando maneiras de evitar que tais eventos sejam 

consolidados. 

 
4.3. Fatores de planejamento que geram indisponibilidade  

 
Assim como qualquer outro veículo, as aeronaves carecem de manutenção 

programada. Diferentemente da maioria dos veículos terrestres, as aeronaves param em razão 

de horas voadas, enquanto os terrestres, por quilômetro rodado.  

Além das horas voadas, algumas peças possuem suas vidas contadas em ciclos de 

atividade, a exemplo do trem de pouso, que tem sua vida útil, assim como suas manutenções, 

contabilizadas por número de pousos suportados. Com isso tem-se duas possibilidades de 

paradas de aeronaves: por planejamento, com as manutenções programadas por hora de voo; e 

as programadas, por ciclos alcançados por determinadas peças.  

No caso do T – 27, existe a uma diretiva técnica, registrada no Boletim Técnico nº 

LST105A130000700, determinando as inspeções a que cada aeronave deve ser submetida, o 

tempo de voo decorrido até o início da inspeção, a quantidade de dias necessários para finalizá-

la e quais serviços devem ser realizados.  

A Diretiva Técnica do T-27 apresenta as seguintes classificações para as inspeções: 

a) Diárias  

a. Pré-voo, a ser cumprida antes do primeiro voo. 

b. Pós-voo, a ser cumprida após cada voo. 

b) Inspeções periódicas  

a. Intermediaria: a ser realizada a cada 150 horas de voo; 

b. Básica: a ser realizada a cada 300 horas de voo; 

c. Suplementares: a ser realizada a cada 600, 900, 1.200, 1.800, 3.000 e 6.000 horas de voo; 

Para cada inspeção periódica existe um prazo especificado na DT, para que os serviços 

sejam realizados, variando de cinco a treze dias. Todas as inspeções devem ser registradas em 

um livro específico da aeronave, chamado de Log Book.  

Como todas as aeronaves disponíveis voam todos os dias, o Esquadrão de Manutenção 

possui um planejamento de paradas previstas para cada uma delas, conhecido internamente 

como diagonal de manutenção.  

Esse planejamento impede que todas as aeronaves parem ao mesmo tempo, evitando 

que a taxa de disponibilidade seja afetada. Para que essa diagonal seja seguida corretamente, 
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há uma interação entre a manutenção e a área operacional de voo. O Gráfico 7 mostra a diagonal 

de manutenção para o ano de 2021. 

 
 

Gráfico 7– Diagonal de manutenção do T-27 
Fonte :SILOMS 
Legenda: Eixo X – Matrícula da aeronave; Eixo Y – quantidade de horas até a próxima 
inspeção. 
 

Porém, não somente os fatores de planejamento causam indisponibilidade nos aviões, 

o que ajuda a elevar o índice são duas situações, a manutenção não programada e a 

indisponibilidade por falta de suprimento. 

Para Brasil (2017), a aeronave entra na situação de indisponível decorrente de 

manutenção não programada quando ocorrem falhas nos componentes.  

O momento em que essas falhas ocorrerão é imprevisível, porém, de acordo com dados 

históricos, é possível compreender quais itens tem maior probabilidade de falhar.  

Sempre que uma aeronave se encontra indisponível por manutenção não programada 

– IN, vem à tona a necessidade de uma cadeia de suprimentos ágil, para que o equipamento 

possa ser devolvido o mais rápido possível à linha de operação, evitando prejuízo nas missões. 

Já a indisponibilidade por falta de suprimentos, segundo Brasil (2017), acontece 

quando uma aeronave entra em manutenção, seja programada ou não, e não há peças suficientes 
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para suprir a demanda. Isso a leva ao status de indisponível por falta de suprimentos, também 

designado como aeronave indisponível por falta de peças -AIFP. 

 

4.4. Riscos operacionais: tipologia e indicadores  

 
Após análises dos dados secundários retirados do SILOMS, foram encontrados os 

riscos abaixo relacionados, alguns deles confirmados nas entrevistas. 

Todos se consolidaram em algum momento, com repetição constante para alguns, 

conforme indicadores: 

a) Ruptura no fornecimento: 

a. Falta de fornecedores: um ponto crucial para a existência de tal risco é a idade avançada 

do projeto T – 27, cuja média das aeronaves em operação na FAB é de 34 anos, sendo que 

o avião mais velho tem 37 anos e o mais novo tem 28. Atrelado a isso vem o fato de a 

aeronave não mais ser produzida pelo fabricante, tendo sido substituída pelo A – 29. A 

junção desses dois fatores levou a uma escassez de fornecedores, tanto no âmbito nacional 

quanto no internacional, deixando os operadores do T-27 com sérios problemas de 

fornecimento, principalmente em itens com grande tecnologia empregada, como é o caso 

do trem de pouso e dos instrumentos de voo.  

b) Compras: no caso de compras, enquanto Tummala e Schoenherr (2011) entendem quem 

tem a ver com seleção errada do fornecedor, Chopra e Sodhi (2004) entendem que tem 

relação com a capacidade da indústria. Mas em um ponto os autores concordam: quando 

se fala da quantidade de material adquirida de uma única fonte. No caso do T-27, esse 

risco pode se concretizar da três maneiras: a primeira pode acontecer durante o processo 

licitatório, que, embora cercado de critérios, pode acabar sendo vencido por uma empresa 

sem condições de fornecer o item; já o segundo é mais constante devido à escassez de 

fornecedores para os itens da aeronave, fato já explicado no risco de falta de fornecedor; 

e por fim, o terceiro, que pouco aparece no dia a dia, porém poderá ser bem presente 

quando iniciado o processo de modernização da aeronave, o que não é o foco desse estudo. 

c) Transporte: o risco referente a transporte advém de dois pontos na cadeia de suprimentos 

do T-27: o transporte nacional e o internacional. No âmbito do país, o risco transporte 

mostrou-se presente através de demora na transposição dos itens entre os parques e os 

remotos, o que pode ter sido causado por quebras de veículos, agenda de rota, conforme 

explica Tummala e Schoenherr (2011). Já no transporte internacional, os vários fatores 
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apresentados tanto por Tummala e Schoenherr (2011) quanto por Blackhurst, Scheibe, e 

Johnson (2008) podem levar à concretização do risco, tais como: alto custo do transporte, 

atrasos na aduana, fechamento de portos, capacidade de transporte (necessidade de 

fechamento de container para enviar o item) dentre outros. 

d) Suprimento ou inventory: embora exista um planejamento de manutenção programada 

para cada aeronave – com o tipo de manutenção que será realizada, constando as peças 

necessárias para a realização do serviço –, a ocorrência de faltas no suprimento é constante, 

ou seja a quantidade de vezes que uma aeronave ficou parada por falta de peças é elevada. 

Isso torna também elevado o número de pedidos de fornecimento em emergência, 

acarretados pela falta de estoque no armazém. Como bem explicam Chopra e Sodhi (2004) 

e Tummala e Schoenherr (2011), o risco de inventário/suprimento tem como gatilho, 

dentre outros, a incerteza na demanda ou no suprimento. No caso em estudo, a incerteza 

está no suprimento. 

e) Erro humano: o fator humano é essencial para o sucesso na missão do T-27. Embora bem 

treinados, os mantenedores ainda cometem erros que podem atrasar a disponibilidade dos 

aviões. É comum que a aeronave, após ser disponibilizada para o voo de experiência, 

retorne para realizar ajustes na manutenção. Contudo a taxa de acidentes causados por 

falha na manutenção foi zero no período estudado. Outro risco constante são os erros de 

lançamento nos sistemas informatizados, o que dificulta a interpretação das informações 

lançadas, assim como a confiabilidade. 

f) Fadiga do item: na composição da aeronave existem itens críticos, os quais têm sua vida 

útil relacionada ao ciclo de operação e à quantidade de horas voadas. É o caso de itens do 

motor, do trem de pouso, dentre outros. No caso do T-27 alguns desses itens não possuem 

fornecedores e já estão com sua vida útil próximo ao fim, o que poderá deixar a aeronave 

na condição de indisponível. 

g) Falta de recursos humanos: o risco de falta de recursos humanos, a médio prazo, é algo 

que preocupa a Administração, uma vez que o time de mantenedores vem sofrendo 

constantes baixas ao longo dos anos, além de fatores externos à cadeia, que levam a um 

êxodo dos mantenedores. 

 

h) Atraso na resolução das emergências: Chopra e Sodhi (2004) explicam que um dos 

gatilhos para que esse evento de risco aconteça é a alta capacidade de utilização da fonte. 

No caso do T-27, a taxa de atraso na entrega dos itens solicitados em emergência é muito 
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elevada. Nos parques o volume de trabalho aparenta ser excessivo, uma vez que devem 

atender a diversos outros projetos da FAB, coincidindo com o que falam Chopra e Sodhi 

(2004). Além disso, as oficinas sofrem com a falta de componentes para manutenção de 

itens reparáveis, contribuindo para a elevação da taxa de atraso. 

i) Processos: para Christopher e Peck (2004), os processos são uma sequência de atividades 

que levam a um resultado. É provável que problemas relacionados aos processos internos 

causem danos ao resultado final. Na cadeia do T-27 existem passos do processo de 

resolução de emergências que causam atrasos no envio do item reparado para a 

organização solicitante, demandando muito tempo entre a solução do problema e o envio 

do item para o operador. 

j) Falha na comunicação: risco observado principalmente nas entrevistas. 100% dos 

respondentes afirmaram que há falhas no processo de comunicação. Há solicitação de itens 

em emergência que poderiam ter sido resolvidas com estoque próprio. Há erros nos 

pedidos decorrentes de falta de entendimento acerca da existência dos itens na Suprimento 

Remoto. 
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4.4.1. Indicadores dos riscos levantados 

 
A Tabela 20 apresenta os indicadores de cada risco encontrados na pesquisa. 

 
Tabela 20 – Risco e indicadores encontrados 
Fonte: elaborado pelo autor (2021) 
 
 
 
 
 
 

Risco Indicador

Ruptura (Falta de 
Fornecedor)

Há itens aguardando homologação para substituir os fabricantes originais. Trem 
de pouso em fase de nacionalização

Compras (ex. 
Compra fracassada, 
atraso na aquisição)

Todos os itens carecem de suprimento que devem ser adquiridos no mercado. Em 
2019 um processo teve que ser cancelado por problemas no edital/ fornecedor.

Transporte Os itens ficaram em transporte entre o PAMASP e a AFA em média 11 dias. Já 
entre o PAMALS e a AFA foi em média 8 dias.

Suprimento O estoque local atendeu, em média, a 3% das emergências. O planejamento 
anual, para estoque, de 2020 somente foi atendido em 29%. 

Erro humano
14 % dos registros de emergências analisados foram descartados por erros no 
lançamento. No período estudado, a taxa de acidentes por erro humano, na 
manutenção, foi zero.

Fadiga do item 49 trens de pouso foram condenados por atingirem o tempo limite de vida, em um 
universo de 73 itens.

Falta de recurso 
humano

Houve uma redução constante no número de mantenedores nos últimos anos, 
cerca de 17% desde 2014.

Atraso

Apenas 8% das emergências e 4% das GMMs foram solucionadas/emitidas 
dentro do prazo máximo de uma manutenção programada, estipulada pela norma 
técnica. Considerando as emergências solucionadas pela AFA, somente 3% foram 
totalmente finalizadas do prazo máximo de uma manutenção programada.

Processo
Em média, houve a demora 49 dias para que um item com emergência 
solucionada tivesse seu documento de remessa emitido (emissão da GMM ) 

Falha na 
comunicação

Existem emergências que foram resolvidas na própria AFA e 14% das 
emergências do período foram cancelados.
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4.5. Mapeamento da cadeia de suprimento  
 

A cadeia de suprimento do T-27 possui diversos braços interligados no sistema de 
logística da FAB. A Figura 16 apresenta um mapeamento de sua estrutura. 

 
Figura 16 – Cadeia de suprimento do T-27 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Este trabalho restringiu-se a analisar os riscos existentes na cadeia até o nível Parque, 

não adentrando no ambiente do fornecedor, para estar o mais próximo possível da resposta à 

questão de pesquisa, qual seja: Como a Força Aérea Brasileira pode mitigar o risco de 

indisponibilidade da Aeronave T-27 causado por falhas na cadeia de suprimentos? 

Na sequência, será apresentado cada elo da cadeia. 

a) FORNECEDORES – são as diversas empresas nacionais e internacionais que fornecem 

algum item necessário à operacionalidade do T-27. As aquisições dos fornecedores 

nacionais são feitas pelas organizações militares sediadas no país. Já as contratações 

internacionais são realizadas pelas OM’s da FAB, sediadas em Londres e em Washington. 

Os fornecedores, através de contratos, entregam bens e serviços ao COMAER por meio 

dos parques, os quais podem fazer uso ou enviar para o Esquadrão de Manutenção ou 

Suprimento da AFA. 
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b) FMS – FOREIGN MILITARY SALES, Programa através do qual o Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos – (Departament of Defense – DoD) vende produtos, serviços 

e treinamentos para defesa. 

c) CELOG – Centro Logístico da Aeronáutica, célula do Comando da Aeronáutica 

(COMAER), que tem por finalidade executar os processos de aquisição de material e de 

serviços, bem como a nacionalização do material aeroespacial e dos equipamentos de apoio 

necessários ao preparo e emprego da Força Aérea Brasileira (FAB). 

d) PAMALS – Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, organização Militar, do 

Comando da Aeronáutica, situada na cidade de Lagoa Santa – MG, responsável por todas 

as ações para prestar apoio no suprimento ao T-27 durante seu ciclo de vida, incluindo a 

implantação. Além de fornecer o necessário à operação da aeronave, o PAMA-LS também 

é o responsável pela manutenção, a nível 3, com exceção dos motores, aviônicos e 

reparáveis.  

e) PAMASP – Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, Organização Militar do 

Comando da Aeronáutica, situado na cidade de São Paulo – SP, responsável por prestar 

apoio no suprimento ao T-27 durante seu ciclo de vida. Além do apoio de suprimento, o 

PAMA-SP é responsável pela manutenção em 3º escalão dos motores, aviônicos e 

reparáveis do T-27. 

f) SSS-AFA - Subdivisão de Suprimento é o setor da AFA responsável por gerenciar os 

serviços de armazenagem, controle, atendimento e distribuição do material aeronáutico, 

lubrificantes, tintas, solventes, gases, produtos químicos e especiais, todos mantenedores 

das aeronaves operadas na AFA e Simulador de Voo da aeronave T-27. 

g) EM-AFA – Esquadrão de Manutenção é o setor dentro da AFA responsável por coordenar 

e executar todas as ações de manutenção programadas e não programadas nas aeronaves 

de instrução utilizadas pelo 1º EIA, buscando otimizar a utilização dos recursos 

disponíveis, visando ao aumento da disponibilidade e priorizando a segurança. Todo o 

recurso humano técnico do T-27 se encontra subordinado ao EM- AFA. 

h) EEAR - Escola de Especialista da Aeronáutica é a Organização do COMAER responsável 

por formar os militares especializados na manutenção de aeronaves, dentre outras 

especialidades técnicas necessárias a FAB. A EEAR forma uma turma de especialistas por 

ano, os quais são transferidos para as diversas OM da FAB, incluindo a AFA. 
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i) OUTRAS OM – São as diversas Organizações Militares do COMAER que, por foça de 

transferência, enviam seus militares técnicos para a AFA. 

j) T-27 – Aeronave de treinamento avançado em uso na AFA. 

k) 1º EIA – 1º Esquadrão de Instrução Aérea, é a OM da FAB, subordinada a AFA, 

responsável pelo treinamento avançado dos cadetes do Curso de Formação de Oficiais 

Aviadores da FAB. O 1º EIA formou no período da pesquisa em média 81 Oficiais 

Aviadores. 

 
4.6. Relação entre teoria e prática: conceitos x achados 

 
Como resultado de um cruzamento dos dados encontrados na pesquisa com as teorias 

que a sustentam, tem-se a Tabela 21, abaixo, relacionando o construto com o que fora achado 

no estudo.  

Para a elaboração deste resumo, levaram-se em consideração os riscos encontrados nas 

análises dos dados e, assim, enquadrando cada um deles no conceito apresentado pela literatura, 

sem ser exaustivo quanto ao número de autores que falam sobre o tema, mas sim considerando 

aqueles que mais se destacaram nas análises feitas no referencial teórico.  

 
Tabela 21 – Relação entre teoria e prática: conceitos x achados 
Fonte: elaborado pelo autor  

Teoria Autor Conceitos Achados Obstáculos

Supply side -2008

Procurement Chopra and Sodhi(2004)
Compras ( compra 

fracassada, atraso nos 
processos de compra, etc.)

Todos os itens carecem de aquisição junto ao 
mercado, dessa forma há sempre o risco atrelado 
as compras.

Processo de compra burocrático  
Dificuldade para escolher os 
fornecedores 

Logistics
Blackhurst, Scheibe, and 
Johnson (2008)

Transporte

Tendo como base que os PAMAs localizados fora 
do âmbito da AFA e que algumas peças são 
adquiridas no exterior, o fator transporte está 
presente com todos os seus problemas, desde 
falha nos veículos até barreiras alfandegárias.

Distância entre o operador e o 
Parque de Suprimento.                        
Barreiras do Transporte 
internacional. Tempo para  remessa 
e chegada do item

Supply
Manuj and Mentzer 
(2008)

Falta de peças no nível 
Remoto

A cadeia do T-27 possui dois estoques de 
suprimento, um no remoto e outro nos PAMAs.

Não atendimento dos pedidos pelos 
Parques Centrais                             
Falta de recurso financeiro para 
adquirir novos itens                       
Falta de componentes no mercado.   
Erros no processo de contratação 

 Human error
Allianz Risk Barometer 
(2016) 

Erro humano(erro no 
lançamento de dados 
Acidente por erro na 

manutenção)

Tanto a manutenção das aeronaves quanto o 
lançamento dos dados estatísticos e operacionais 
são realizadas por militares especialistas na área.

Falta de atenção ao lançar os dados   
Falta de capacitação 

Operational 
and other 

risks

Manuj and Mentzer 
(2008)

Internal risk Lin and Zhou (2011)

Delay
Tummala e Schoenherr 
(2011) 

Atraso

Os pedidos de emergências estudados foram em 
sua maioria atendidos em prazos que superaram 
até o intervalo de tempo da maior inspeção 
programada. 

Sobrecarga da mão de obra           
Falta de componentes de reposição. 
Complexidade dos itens a serem 
reparados.

O avanço da tecnologia tornou  
alguns os componentes em uso 
obsoletos e sem reposiçao no 
mercado.

Programa de Redução de pessoal   
Evansão de Pessoal para outras 
carreiras

Falta de recurso humano
Houve uma redução constante no número de 
mantenedores nos últimos anos, reduziu cerca de 
17% desde 2014.

Supplier 
dependence

Blackhurst, Scheibe, and 
Johnson (2008) Falta de fornecedor

Dentre outros tens os seguintes já não possuem 
mais fornecedores para peças originais: 
Compressor, Trem de pouso e Ar-condicionado. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Nesta parte do trabalho, será mostrado o resultado da pesquisa realizada na cadeia de 

suprimentos do T-27, obtidos através da coleta de dados secundários e de entrevistas.  

No intuito encontrar maneiras que contribuam para aumentar a taxa de disponibilidade 

da frota de aeronaves T-27 na AFA, este trabalho apresentou a seguinte questão de pesquisa: 

Como a Força Aérea Brasileira pode mitigar o risco de indisponibilidade da Aeronave T-27 

causado por falhas na cadeia de suprimentos?  

O objetivo geral foi o de identificar, dentro da cadeia de suprimentos, quais estratégias 

de mitigação de riscos podem ser aplicadas para minimizar a indisponibilidade do T-27.  

Para chegar à solução da questão de pesquisa e atingir o objetivo geral foram traçados 

os seguintes objetivos específicos: identificação dos principais agentes de risco envolvidos na 

cadeia de suprimentos do T-27; análise do impacto de cada agente de risco da CS do T-27 na 

disponibilidade da aeronave; e mapeamento das estratégias de mitigação de risco aplicáveis a 

referida cadeia.  

Esse estudo foi motivado pela grande importância que a aeronave T-27 tem no âmbito 

do Comando da Aeronáutica, uma vez que é o instrumento de treino avançado para a formação 

dos Oficiais Aviadores da FAB. 

Neste sentido, essa pesquisa auxilia no conhecimento acerca da Gestão de Risco na 

cadeia de suprimento de aeronaves, no âmbito da Força Aérea Brasileira, de maneira a 

contribuir com a gestão eficaz das frotas, garantindo o cumprimento da missão desempenhada 

pela aeronave.  

E ainda, trazendo a possibilidade de redução de custos operacionais uma vez que, com 

um maior número de aeronaves disponíveis, além de permitir um uso otimizado dos recursos, 

diminui-se o desgaste da frota e dos operadores, sejam eles pilotos ou mantenedores.  

O resultado dessa pesquisa permitirá que os agentes envolvidos na cadeia de 

suprimentos do T-27 possam tratar os eventos de risco, que levam ao aumento da 

indisponibilidade da frota, traçando planos de mitigação para os riscos conhecidos, buscando 

um processo de melhoria contínua para remediar ou eliminar tanto os riscos mapeados, quanto 

aqueles que ainda não foram identificados. 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa. 
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5.1. Mapeamento dos riscos 

 
Seguindo o raciocínio de Sinha et al. (2004), quanto à gestão de risco, primeiramente 

buscou-se identificar aqueles envolvidos na cadeia de suprimentos do T-27. Para tanto, foram 

analisados os dados secundários obtidos do SILOMS dos anos de 2018 a 2020. Em conjunto, 

realizada uma pesquisa com os operadores, tanto da manutenção quanto do suprimento, para 

entender quais riscos são percebidos por eles, assim como compreender o status da gestão de 

risco na cadeia.  

Os dados analisados levaram à identificação, dentre outros, dos seguintes riscos na 

cadeia em estudo: falta de fornecedores (ruptura); compras (atraso na contratação e compra 

fracassada); transporte; suprimento ou inventory; acidente por erro humano; falta de recursos 

humanos; atraso, além de processos e erros nos lançamentos dos dados. 

Dentre os riscos acima relatados temos o seguinte:  

a) Riscos controláveis: atraso, transporte, suprimento, acidente por erro humano, atraso em 

compras, falta de recursos humanos; processos e erros nos lançamentos dos dados. Esses 

estão diretamente ligados aos fatores internos. 

b) Riscos incontroláveis: ruptura (falta de fornecedores) e compras fracassadas. 

Dentre os riscos controláveis tem-se que transporte, suprimento, erro humano, atraso 

e processos foram observados a partir dos dados do SILOMS e entrevistas, após tratamento das 

informações. 

O risco de atraso nas compras foi detectado através de análise dos dados secundários 

registrados na organização, tanto no SILOMS quanto em outras formas de registros. 

Os riscos incontroláveis foram observados a partir das entrevistas, dos dados do 

SILOMS e de relatórios técnicos. 

Dentre os riscos observados, foram selecionados aqueles com maior importância para 

a cadeia de suprimentos em estudo, os quais seguem: 

a) Para o risco de atraso, por exemplo, foi observado que ocorreu em praticamente 100% dos 

pedidos de emergência, com exceção daqueles que não foram resolvidos na AFA, haja 

vista que nenhum item foi entregue com menos de treze dias, maior intervalo de tempo 

para uma manutenção programada, no nível Base. 

b) O risco de transporte, caracterizado principalmente por falhas no sistema de transporte. 

Na amostra analisada, tem-se a seguinte situação: para o transporte de itens vindos do 

PAMASP, apenas 6% dos pedidos foram transportados dentro do tempo máximo para uma 
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viagem entre o Remoto e aquele parque, cuja distância é 220km, levando em consideração 

que a responsabilidade pela coleta do material é do nível Base. Por exemplo, para uma 

viagem de ida e volta entre a AFA e o PAMASP, são necessários de um a dois dias entre 

trânsito e preparação da carga, considerando que o veículo deverá sair da AFA. Para o 

transporte entre a AFA e o PAMALS, 40% foram dentro do prazo ideal para o percurso. 

Os dados relativos ao transporte internacional não foram alvo dessa pesquisa. 

c) Já para o risco de suprimento (falta de peças no nível Remoto) tem-se a seguinte situação: 

como apenas 29% do que foi planejado para o ano de 2020 foi alcançado, resta uma grande 

falta de material no estoque para atender, principalmente, as manutenções planejadas, o 

que gera o grande número de pedidos de emergências registrados no período, com 

destaque para o ano de 2020. 

d) O risco de acidente por erro humano na manutenção, como em qualquer outra tarefa 

desempenhada por pessoas, está sempre presente, embora no período analisado não se 

tenham observados registros da concretização desse evento de risco. As estatísticas 

mostram que boa parte dos acidentes é causada por erros na manutenção. 

e) O risco de atrasos nas compras mostra-se bem dinâmico. Como a maioria dos processos 

de compra é realizada através de procedimento licitatório, sempre há um risco de que o 

processo sofra demoras por diversos motivos. Dentre eles estão problemas na elaboração 

do edital, como direcionamento e preços incompatíveis com o mercado, e retardos 

causados por ações judiciais ou administrativas interpostas por fornecedores, também 

conhecidos como recursos administrativos ou judiciais, o que pode paralisar o 

procedimento por muitos dias e até meses.  

f) Quanto ao risco de ruptura (falta de fornecedores), foi constatado, na análise de dados, que 

em 2018 a frota quase parou por falta de trem de pouso. Por não haver fornecedores e 

alguns itens em operação terem atingido o tempo limite de vida – TLV, era iminente a 

parada frota, o que não ocorreu por ter sido praticado o suprimento lateral e, ainda, o 

canibalismo, com peças retiradas de aeronaves já desativadas por outros problemas. 

Atualmente, além dos trens de pouso em uso nas aeronaves, o suprimento conta com 

apenas 23 itens reserva para utilização, porém encontram-se em manutenção. Outro item 

que sofre com a falta de fornecedores são os instrumentos de voo. Devido à idade avançada 

e ao avanço da tecnologia, praticamente não existem fabricantes para os itens originais. 
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g) Já no caso de uma compra fracassada, esse evento acontece devido à falta de fornecedores 

interessados ou que atendam às exigências do edital, um risco cada vez mais presente em 

razão da escassez de fornecedores. 

 
5.2. Impactos de cada risco na cadeia 

 
De posse dos riscos e definidos aqueles com maior importância, serão apresentados os 

impactos que cada um deles pode causar na cadeia de suprimentos do T-27. 

Considerando a escala de impacto definida para os riscos, tem-se o seguinte resultado: 

a) Atraso – a ocorrência desse risco aumenta o tempo que uma aeronave fica parada em 

manutenção. Como uma ordem de emergência somente é emitida quando a aeronave se 

encontra em situação de indisponibilidade, seu atraso mantem o avião mais tempo parado. 

Assim, a ocorrência do risco eleva a taxa de indisponibilidade, portanto tem médio 

impacto. 

b) Transporte – uma falha no sistema de transporte acarreta o atraso na chegada do item, 

tanto para o parque, quanto para o operador, impedindo que a aeronave possa ser posta em 

uso o mais rápido possível, impactando na disponibilidade. Como altera a taxa de 

disponibilidade do T-27, é considerado risco de médio impacto. 

c) Suprimento (falta de peças no nível Remoto) – assim como no atraso, a ocorrência desse 

risco também deixa a aeronave parada, pois impede que manutenções, programadas ou 

não, sejam realizadas. Dessa forma alterada a taxa de disponibilidade do T-27, assim tem 

médio impacto.  

d) Acidente por erro humano na manutenção – acidentes causados por erros manutenção 

podem trazer consequências desastrosas para a operação, uma vez que põem em risco as 

vidas dos pilotos e tripulantes das aeronaves, podendo paralisar por algum tempo a 

operação de toda a frota. Dessa forma é classificado como de impacto catastrófico. 

e) Atrasos nas compras – esse risco impacta diretamente na disponibilidade de suprimentos 

para as aeronaves, uma vez que a aquisição não é concluída dentro do prazo planejado, o 

estoque existente não será capaz de suprir a demanda, causando paralização de aeronaves 

na linha de manutenção. Dessa forma o risco tem impacto na taxa de disponibilidade dos 

aviões, tendo então seu impacto classificado como médio.  

f) Ruptura (falta de fornecedores) – a falta de fornecedores tem impacto severo na 

operacionalidade da aeronave, uma vez que as pecas não poderão ser substituídas por 
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novas quando alcançarem sua vida útil. No ano de 2018, uma luz de alerta foi acionada na 

logística da FAB, pois o trem de pouso do T-27 ficou sem fornecedor, e até o momento 

não há um fornecedor consolidado. Naquela época houve uma grande preocupação acerca 

da continuidade da capacidade de operação da frota, pois a maioria dos itens estava com 

o TLV próximo do fim e não era possível uma contratação nova. Assim esse evento de 

risco tem a capacidade de parar uma frota inteira em curto, médio ou longo prazo, 

dependendo do item a ser substituído. Dessa forma se enquadra como de grave impacto. 

g) Compra fracassada – uma compra fracassada significa que não haverá uma contratação, 

ficando o item sem suprimento externo. Deixando o suprimento por conta do estoque 

existente, que sempre é insuficiente para suprir a demanda. Dessa forma, a ausência de 

contrato implica não somente a disponibilidade de algumas aeronaves, mas, 

provavelmente, de toda a frota. Dependendo do item não contratado, poderá paralisar todas 

as aeronaves. Por exemplo: se algum item apresentar falha inesperada e tiver que ser 

trocado em todas as aeronaves, não será possível executar o procedimento com rapidez, 

pois não há um contrato disponível, paralisando toda a frota até que uma contratação possa 

ser efetivada. Assim esse risco classifica-se como de grave impacto.  

Após estudar a frequência de cada evento de risco e seu impacto na disponibilidade da 

aeronave, chegou-se à matriz de risco apresentada na Figura 17.  

Assim é cumprida a segunda etapa da abordagem de Sinha et al. (2004), ou seja, os 

riscos foram interpretados, os impactos avaliados e, então, definida sua importância dentro da 

matriz.  

Para avaliar cada risco foi observada a frequência ao longo do período estudado, bem 

como sua influência na disponibilidade da aeronave. 
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Figura 17 – Matriz com principais riscos encontrados 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
5.3. Estratégias de mitigação  

 
Conhecidos os riscos e os fatores que levam à sua ocorrência, cumpriu-se, então, a 

segunda etapa do modelo de Sinha et al. (2004). No passo seguinte, é o momento de planejar 

as estratégias de mitigação para os riscos encontrados. 

Em consonância com a teoria, foi possível observar que a colaboração entre os elos da 

cadeia mostra-se uma estratégia a ser considerada pela Administração, uma vez que há um 

grande envolvimento de todas as partes para que a frota de T-27 mantenha uma disponibilidade 

que atenda à missão do treinador, ou seja formar os futuros Oficiais da FAB.  

Um bom exemplo do uso da colaboração é o programa de nacionalização do Comando 

da Aeronáutica, no qual a indústria nacional é chamada a desenvolver peças que ainda não são 

fabricadas no país.  

Já nas compras, a colaboração pode ser utilizada para que o COMAER, juntamente 

com os fornecedores, possa especificar os itens para uma licitação, sem que haja 

direcionamento, evitando assim paralisações do processo, e falta de fornecedores por não 

atenderem às especificações.  

Nesta mesma linha de pensamento, pode-se aplicar a colaboração no processo de 

mitigação dos demais itens. 
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Outra estratégia de destaque observada na literatura, que pode ser aplicada ao caso 

estudado, é o controle pois permite que um membro da cadeia manuseie os processos, sistemas 

métodos e decisões (MANUJ E MENTZER 2008). Esta estratégia funciona muito bem nos 

riscos que são controláveis e permite uma verticalização da cadeia. É o caso dos riscos de 

compras, suprimento, erro humano e atraso, os quais estão intrinsicamente ligados à parte 

interna na cadeia. 

Em uma análise mais detalhada dos riscos classificados como de impacto grave e 

catastrófico, pode-se entender que, para o primeiro, uma estratégia que bem se adequa é a 

flexibilidade, linha de ação que torna a cadeia mais ágil e responsiva às incertezas que rondam 

o negócio (MANUJ E MENTZER 2008).  

Mas, para flexibilizar uma cadeia no qual os itens que ela transporta são, em sua 

maioria, de tecnologia já ultrapassada é preciso que um processo de modernização seja 

conduzido, a fim de adequar a estrutura da aeronave às novas tecnologias e, assim, aumentar o 

número de fornecedores, evitando o risco de ruptura.  

Já para o risco de acidentes por erro na manutenção, boas estratégias que merecem 

destaque são: treinamento e utilização de programas de qualidade. Sinha et al. (2004) explicam 

que, quando a qualidade do serviço ou material é baixa, tanto treinamento quanto programa de 

qualidade são ações que levam à correção das falhas. No caso da cadeia estudada, as estratégias 

deverão ser implantadas para garantir a melhoria contínua do serviço. 

Quando se fala do risco de suprimento, a primeira estratégia a ser levada em 

consideração é o aumento de estoque, porém é pouco viável para a cadeia em estudo por um 

principal motivo: falta de fornecedor e de recursos. Com isso, resta lançar mão de outras formas 

para afastá-lo, que tem ganhado terreno ao longo dos anos. Ante do cenário, deve-se buscar 

inicialmente reduzi-lo. Para isso pode ser elevada da capacidade, o que diminui o tempo de 

reparo com gargalo em mão de obra, além do compartilhamento de informações, 

principalmente entre os elos internos da cadeia, o que possibilita, por exemplo, a antecipação 

de demandas. 
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A Tabela 22 apresenta outras estratégias possíveis de aplicação para cada risco 

observado e classificado como importante no presente estudo. 

 
Tabela 22 – Matriz de risco e estratégias para mitigação 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
5.4. Gestão de Risco 

 
Com a análise dos dados secundários e das entrevistas foi possível entender como a 

cadeia de suprimentos do T-27 se comporta com relação à gestão e de riscos.  

Observou-se uma comprovação do que falam Mitroff e Alpaslan (2003), quando 

explicam que a gestão de riscos não é unânime entre as organizações, embora a FAB já tenha 

iniciado alguns programas para seu gerenciamento em níveis estratégicos.  

A cadeia estudada em pouco se preocupa com os riscos inerentes à operação, ficando 

apenas restrito a alguns elos, sendo mais avançado na área de suprimento, o que explica a falta 

Risco encontrados na 
Cadeia Autores que estudaram os riscos

Estratégia encontradas na literatura 
para mitigar os riscos

Ruptura (Falta de 
fornecedor)

Blackhurst, Scheibe, e Johnson (2008);                              
Wagner e Bode (2008);                 
Chopra e Sodhi (2004);              
Tummala e Schoenherr (2011)

Eliminar o risco                      
Colaboração                
Compartilhamento.                    
Aumentar estoques              
Flexibilidade

Compras (compra 
fracassada, atraso nos 
processos de compra)

Chopra eSodhi (2004);               
Tummala e Schoenherr (2011)

Reduzir o risco.                    
Colaboração.                       
Treinamento.                              
Controle.                                    
Educação                                    
Utilização de programas de qualidade

Suprimento (Falta de 
peças no nível Remoto)

Manuj e Mentzer (2008);                 
Sinha et al. (2004);                        
Chopra e Sodhi (2004)

Reduzir o risco.                     
Colaboração                
Compartilhamento                          
Elevar a capacidade                           
Flexibilidade.                               
Controle

Erro humano (Acidente 
por erro na manutenção)

Allianz Risk Barometer (2016);        
Sinha et al. (2004).                        
Treuner et al. (2014)                     
Gomes, (2010)

Colaboração                                
Eliminar o Risco.                                
Treinamento.                              
Controle.                                    
Educação                                    
Utilização de programas de qualidade

Atraso Tummala e Schoenherr (2011);     
Chopra e Sodhi (2004)

Eliminar o Risco.                       
Aumentar os estoques               
Controle.                                         
Elevar a responsividade                  
Elevar a capacidade                                                            
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de estratégias de mitigação e a adoção de uma abordagem de gestão de risco, permitindo, assim, 

que os eventos continuem a acontecer com frequência.  

Como Norrman e Jansson (2004) bem explicam, gerenciar risco é um processo para 

tomar decisões, para aceitá-lo ou rejeitá-lo. É implementar ações para reduzir as consequências 

do acontecimento e a probabilidade de ocorrência.  

Assim, é fundamental para a cadeia ora estudada que ações de gestão de riscos sejam 

implementadas, com vistas a evitar que os principais eventos continuem a ocorrer, impactando 

diretamente na disponibilidade da aeronave. A implantação de modelos de gestão, como o de 

Sinha et al. (2004), já testados em cadeias semelhante, é um bom começo.  
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6. CONCLUSÃO 

 
A presente pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso sobre a Cadeia de 

Suprimentos do T-27, com base nos registros de dados retirados do SILOMS e relatórios 

internos, no período de 2018 a 2020, além de entrevistas com os principais atores da cadeia de 

suprimento direta. O estudo identificou, por meio de análise dos dados secundários e 

entrevistas, os riscos presentes na operação da referida cadeia e, com base nas pesquisas 

literárias, as estratégias que podem ser utilizadas para mitigá-los. 

 Aqui merece destaque a importância que a metodologia teve para a coleta e análise 

dados, ao lançar mão das técnicas no estudo de caso, assim como das análises quantitativas dos 

dados, foi possível obter os resultados esperados na pesquisa. 

O problema, que motivou esse trabalho, surgiu a partir de observações acerca do tempo 

que as aeronaves T-27 permaneciam no solo para manutenção. Dessa forma estava relacionado 

à disponibilidade da frota, e assim é expresso: estudar a gestão de risco na cadeia de suprimento 

do T-27. 

Restringindo o problema, foi elaborada a questão de pesquisa, que norteou a escolha 

dos objetivos, qual seja: Como a Força Aérea Brasileira pode mitigar o risco de 

indisponibilidade da Aeronave T-27 causado por falhas na cadeia de suprimentos - CS?  

 

Durante as pesquisas realizadas, tanto na literatura quanto nas análises dos dados, 

buscou-se responder à questão acima, com o objetivo de identificar, dentro da cadeia de 

suprimentos de aeronaves, quais estratégias de mitigação de riscos podem ser aplicadas para 

minimizar a indisponibilidade.  

Para chegar a uma resposta consistente para questão de pesquisa, lançou-se mão da 

análise de dados secundários, obtidos principalmente do sistema de gerenciamento de logística 

da FAB, além de relatórios e entrevistas realizadas com os gerentes das áreas de Suprimento e 

Manutenção da cadeia do T-27, todos com experiências na área, além de serem participantes 

nas tomadas de decisão. 

Como base de sustentação, foi realizado um estudo com a finalidade de buscar o que 

a literatura tem registrado acerca de gestão de risco, desde definição do que é risco até as 

abordagens para a sua gerência, tais como a abordagem que Sinha et al. (2004) utilizaram em 

uma cadeia de suprimentos aeronáutico.  
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É notório que a incerteza é um fator presente em qualquer projeto, programa ou 

processo. Na cadeia de suprimentos do T-27, com vários elos internos e externos, a incerteza 

ronda todo o fluxo de operação.  

Desde o momento em que a demanda é acionada no nível Base, através de um pedido 

de emergência, até o momento em que a aeronave levanta voo, diversos são os fatores de risco 

que estão envolvidos no processo. Esses eventos muitas vezes se consolidaram durante o 

período pesquisado, causando retardos na liberação dos aviões para o voo, ou seja, aumentando 

a taxa de indisponibilidade da frota.  

A ocorrência desses eventos levou essa pesquisa a estudar a gestão de riscos na cadeia 

de suprimento do T-27, culminando em um mapa, onde são indicados os principais e mais 

recorrentes eventos da operação da cadeia, definidos com base na escala proposta por Hallikas 

et al. (2004). A sua mensuração foi importante para eliminar os menos importantes, aqueles 

cujo impacto e probabilidade são baixos e, então, evitar que esforços fossem direcionados para 

um de pouca relevância. 

Como não havia na cadeia em estudo uma gestão de riscos implantada, o pesquisador 

teve que observar as particularidades do fluxo operacional de suprimentos, separando cada ação 

efetuada pelos elos, dentro dos limites estabelecidos pelo trabalho para, enfim, conseguir isolar 

os eventos de risco envolvidos no processo.  

O mapeamento mostrou que oito deles se destacam dentro cadeia de suprimentos. A 

Figura 18, abaixo, mostra o diagrama de Ishikawa com os riscos que, quando consolidados 

individual ou simultaneamente, levam à indisponibilidade do T-27. 

 
Figura 18 – Diagrama de causa e efeito 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Uma vez que os riscos foram conhecidos, foi possível mensurar a probabilidade e o 

impacto de cada um deles na disponibilidade da aeronave, levando em consideração as escalas 

propostas por Hallikas et al. (2004), adaptada à cadeia em estudo, e principalmente à 

disponibilidade da frota.  

Após realizada a mensuração de impacto de cada risco foi possível identificar os de 

maior importância dentre aqueles que influenciam na disponibilidade da frota.  

Cada risco foi mensurado com base no registros encontrados nos sistemas de TI e 

relatórios da FAB, assim como nos dados extraídos das entrevistas e classificados quanto ao 

impacto de acordo com a escala de risco adaptada para o trabalho, a qual é: sem impacto: não 

gera variação na taxa de indisponibilidade; baixo impacto: pode gerar variação na taxa de 

indisponibilidade; impacto médio: gera variação na taxa de indisponibilidade; impacto grave: 

pode gerar paralisação da frota; e impacto catastrófico: pode causar danos à vida. 

Assim, para os riscos encontrados tem-se a seguinte classificação quanto ao impacto e 

probabilidade, ver Figura 19. 

M
ui

to
 p

ro
vá

ve
l  

    Suprimento; 
Atraso; Processo     

Pr
ov

áv
el

 

  Erro lançamento 
de dados   Ruptura (Falta de 

fornecedor)   

M
od

er
ad

o 

  Falha na 
comunicação 

Compras (atraso 
na aquisição) Compras Fracassada   

Im
pr

ov
áv

el
 

          

R
ar

o 

        
Acidente Erro 

humano na 
manutenção 

 Sem impacto Baixo impacto Impacto médio Impacto grave Impacto catastrófico 
Figura 19 – Matriz de riscos encontrados 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 



94 
 

 
 
 

A matriz de riscos permitiu a identificação dos mais importantes dentre os 

encontrados, ou seja, aqueles tem algum impacto significante na disponibilidade. Com isso, foi 

possível traçar estratégias de mitigação, sem desperdiçar esforços naqueles pouco 

significativos.  

As estratégias propostas foram buscadas com base na literatura, por já terem sido 

aplicadas em processos de gestão de riscos semelhantes aos encontrados na pesquisa, tal como 

aquelas encontradas por Sinha et al. (2004) e Chopra e Sodhi (2004).  

Dentre as estratégias, pode-se destacar a colaboração entre os elos da cadeia, também 

citada por Sinha et al. (2004), posto que a maioria dos riscos encontrados pode ser tratada com 

uma ação conjunta entre os elos. Um exemplo é o risco de compra fracassada, o qual com pode 

ser evitado se houver um trabalho em conjunto entre FAB e fornecedores. 

No geral, o que se observou na cadeia ora estudada foi uma falta de gestão de riscos 

voltada para todos os elos, principalmente pela falta de cultura no tema, a qual permeia todos 

os elos. Ainda não foi possível inserir na cadeia uma consciência no sentido de que fazer o 

gerenciamento de riscos é importante para toda a cadeia. Mas há uma esperança ativa, uma vez 

que a FAB já se encontra voltada para análise de risco em diversas posições estratégicas, o que 

poderá ser replicado para os órgãos operacionais, como os da cadeia de suprimento do T-27. 
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A Tabela 23, abaixo, traz algumas estratégias para mitigar os encontrados. 

Risco encontrados na Cadeia 
Estratégia encontradas na literatura 
para mitigar os riscos 

Ruptura/Falta de fornecedor 

Eliminar o risco                                        
Colaboração                                    
Compartilhamento                                        
Aumentar estoques                                  
Flexibilidade 

Compras (compra fracassada, atraso nos processos de compra) 

Reduzir o risco                                          
Colaboração.                                             
Treinamento.                                                    
Controle                                                        
Educação                                                          
Utilização de programas de 
qualidade 

Suprimento (Falta de peças no nível Remoto) 

Reduzir o risco.                                           
Colaboração                                    
Compartilhamento                                              
Elevar a capacidade                                  
Flexibilidade.                                                   
Controle 

Erro humano (Acidente por erro na manutenção) 

Eliminar o Risco.                                       
Treinamento.                                                    
Controle.                                                           
Educação                                                        
Utilização de programas de 
qualidade 

Atraso 

Eliminar o Risco                                            
Aumentar os estoques                                    
Controle.                                                              
Elevar a responsividade                                     
Elevar a capacidade                                                             

Tabela 23 – Riscos e estratégias identificados por ocasião da pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
6.1. Contribuição para as empresas  

 
O material apresentado nesta pesquisa pode ser consultado e utilizado por 

organizações que possuem uma cadeia de suprimento semelhante à do T-27, haja vista não 

haver restrições para aplicação de métodos ou especificações, podendo o estudo servir de base 

para que os gestores de logística possam estudar os riscos envolvidos na sua área de atuação. 

Mais especificamente: poderá ser adotado na cadeia de suprimentos de outras aeronaves da 

FAB, uma vez que os fluxos de produtos e informações são parecidos. O estudo apresenta, 

ainda, exemplos de riscos reais, não raras vezes consolidados e transmudados em falhas, 

existentes na cadeia de suprimentos do T-27 os quais estão largamente presentes na literatura. 
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6.2. Contribuição acadêmica  

 

Esta pesquisa serve como fonte para trabalhos relacionados à gestão de risco, uma vez 

que foram identificados na prática riscos já consagrados na literatura, o que lhes representa 

efetiva contribuição.  

 

6.3. Limitações da pesquisa  

 
Um fator limitante da pesquisa foi a existência de dados com erros registrados no 

sistema, o que demandou muito esforço para separá-los dos demais. Outro ponto importante a 

ser considerado foi a falta de pesquisas relacionadas, especificamente no que concerne ao tema 

– cadeia de suprimentos de aeronaves – com a que ora se estuda, devido ao seu tempo de 

operação e às especificidades técnicas inerentes à operação militar.  

O estudo mostra-se singular, porém com as devidas restrições pode ser replicado em 

outras cadeias. 

Uma possível limitação é o viés do pesquisador, e que foi minimizado com as seguintes 

iniciativas: seleção de diversas teorias acerca da gestão de risco, não interferência do 

pesquisador nas respostas das entrevistas e utilização de fontes de dados de acordo com a 

realidade do objeto estudado. 

 

6.4. Sugestões para futuras pesquisas 

 
Como esta pesquisa restringiu-se a analisar os riscos inerentes à operacionalização da 

cadeia de suprimentos do T-27 e busca de estratégias que pudessem mitigá-los, sem, contudo, 

implantar uma abordagem de gestão, até porque não se tinha conhecimento se já havia alguma 

outra em operacionalização.  

Como, além dos objetivos da pesquisa, inferiu-se que não há modelo de gestão de risco 

implantado na Cadeia, uma sugestão de pesquisa é implantar uma das abordagens de Gestão de 

Riscos estudas pela literatura, como a proposta por Sinha et al. (2004).  
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ANEXOS 
 

AENXO I – Roteiro de Entrevista 
 

Identificação 
Nome:                                                                      E- mail FAB  

  
Função:   

 

O OBJETIVO DESSA PESQUISA É ENTENDER OS EVENTOS DE RISCO QUE LEVAM A 
INDISPONIBILIDADE DA AERONAVE T-27, AS AÇOES DE MITIGAÇAO DE RISCO 
IMPLNTADAS PARA MINIMIZAR A OCORRENCIA DOS EVENTOS DE RISCO E A 
MATURIDADE DE RISCO NA CADEIA DE SUPRIMENTO DO T-27 
Para Wagner e Bode (2008) os infortúnios que podem sofrer um projeto, trazendo desvios negativos 
no valor esperado e causando consequências indesejáveis para a organização é o que se chama de 
risco.  

  

PARA AS PERGUNTASABAIXO COM ESCALA DE 1 A 5 CONSIDERE O SEGUINTE: 1- NÃO 
FUNCIONA; 2 - RUIM; 3 - REGULAR; 4 - BOM; 5 - EXCELENTE. 
 

    Pergunta Resposta 

R
IS

C
O

S 

P.1                                                  

Na sua opinião, quais os principais fatores, 
(eventos de risco) relacionados a cadeia de 
suprimento, que geram indisponibilidade em 
uma aeronave? (EX.: TRANSPORTE, 
CLIMA, PLANEJAMENTO, ETC) 

  

P.2                                       Há falhas na comunicação entre os elos da 
cadeia de suprimento?    

P.3 
Em uma escala de 1 a 5 como você classifica a 
comunicação entre os elos da cadeia de 
suprimento? 

  

P.4 

Com relação ao tempo de resposta do 
Esquadrão de suprimento a um pedido da 
manutenção, em uma escala de 1 a 5 como você 
classifica a atuação?  

  

P.5 Há um sistema de previsão de demanda?   

P.6 Em uma escala de 1 a 5 como você classifica o 
sistema de previsão de demanda?   
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P.7 
Na sua opinião, a taxa de retorno de itens 
reparáveis por erro de manutenção é: muito 
elevada, alta, baixa, muito baixa ou não existe? 

  

P.8 

Classifique os riscos abaixo em ordem de 
prioridade, QUANTO A PROBABILIDADE 
DE OCORRENCIA E IMPACTO NA 
CADEIA DE SUPRIMENTO (DE 1 A 5) 

  

RISCO OCORRÊNCIA          IMPACTO 

a. Ruptura            

b. Atraso               

c. Previsão            

d. Compras           

e. Estoque            

f. Transporte     

P.9 

Existe algum item crítico que pode levar a 
indisponibilidade total, ou parada total do T-
27 em um espaço curto de tempo? 
QUAL(AIS)? 

  

     

    PERGUNTA RESPOSTA 

M
IT

IG
A

Ç
A

O
 D

E
 R

IS
C

O
S 

P.10 Existem ferramentas que auxiliam a mitigar a 
ação dos fatores de risco?     

P.11 Existe um plano de mitigação de risco para a 
cadeia de suprimentos?     

P.12 

Com relação aos itens com poucos 
fornecedores no mercado, quais ações estão 
sendo tomadas para minimizar o impacto da 
falta do item? 

    

P.13 
Com relação aos atrasos nas entregas de 
suprimentos, quais procedimentos são tomados 
para evitar futuras ocorrências? 
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P.14 
Há alguma ação para evitar a parada de um 
setor pela falha de algum item crítico? (Ex. 
Trem de pouso) 

    

P.15 
Com relação ao risco de indisponibilidade por 
a falta de peças (AIFP), quais as principais 
ações tomadas para evitá-lo? 

    

     

     
PARA AS QUESTÕES ABAIXO RESPONDA DE ACORDO COM A SEGUINTE ESCALA: 1 – 
NUNCA; 2 – RARAMENTE; 3 – OCASIONALMENTE; 4- FREQUENTEMENTE; 5 – MUITO 

FREQUENTEMENTE. 
  PERGUNTA RESPOSTA 

G
E

ST
Ã

O
 D

E
 R

IS
C

O
S 

P.16 A alta Administração envolve-se nas práticas 
de gestão de risco?     

P.17 A gestão de riscos é considerada em seu 
departamento?     

P.18 A gestão de riscos é levada em consideração, 
de maneira formal, na tomada de decisão?     

P.19 A avaliação e mitigação dos riscos é tarefa 
constante na Organização?     

P.20 O conhecimento sobre gestão de riscos é 
disseminado na Organização?     

P.21 Existe algum treinamento sobre gestão de 
risco?     

P.22 No seu nível de atuação, a gestão de risco é 
praticada?     

P.23 A Organização entende que a gestão de riscos 
é importante?     

P.24 Existem profissionais que dominam os 
processos de gestão de risco?     

P.25 
Com relação a comunicação entre o 
almoxarifado e as seções, quais ferramentas 
são utilizadas para mantê-la constante? 

  
  

P.26 Há um programa de melhoria contínua para 
tratar os riscos já concretizados? 

  
  

P.27 Como as indisponibilidades causadas por 
falhas dos fornecedores são tratadas?   

P.28 
Existe um processo de gestão de risco? Caso 
Exista, é levado em consideração nas tarefas 
diárias? 

  
  

 


