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RESUMO 

ARANTES, R. F. M. Proposta de um modelo de classificação de riscos de fornecimento 

baseado na aplicação das técnicas fuzzy para a tomada de decisão em grupo. 128 p. 

Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2020. 

 

A gestão de riscos na cadeia de suprimentos (SCRM) é um tema que vem sendo amplamente 

abordado nos estudos acadêmicos e nas organizações. Nesse contexto, a etapa de avaliação de 

riscos de fornecimento é a que atrai o maior volume de pesquisas, na qual foram identificadas 

cinco grandes oportunidades de estudos, sendo elas: (1) lidar adequadamente com a imprecisão 

presente nas avaliações humanas devido a suas incertezas ou falta de dados; (2) utilizar uma 

técnica adequada para o processo de decisão ser em grupo; (3) considerar que fatores de risco 

com um nível de severidade muita alta não sejam compensados por um nível de ocorrência 

muito baixo; (4) utilizar um método de classificação baseado em regras fuzzy (Fuzzy Rule-Based 

Classification System – FRBCS) para avaliar os riscos de suprimento; e (5) utilizar dados reais 

para a aplicação de modelos de gestão de riscos na cadeia de suprimentos. Deste modo, para 

contemplar todas essas oportunidades simultaneamente, a presente dissertação propôs um 

modelo de processo de decisão que combine o uso da representação linguística hesitant fuzzy 

linguistic term set (HFLTS) para modelar matematicamente a hesitação dos decisores durante 

o processo de julgamento em grupo com o FRBCS para inferir e classificar o grau de cada fator 

de risco avaliado de maneira compensatória e não-compensatória quando necessário. O trabalho 

também inclui a modelagem computacional da proposta e a realização de uma aplicação piloto 

para priorizar os riscos de fornecimento que possuem maior importância a partir da avaliação 

dos decisores. Os resultados da aplicação piloto mostraram-se condizentes com a realidade da 

empresa e foram validados pelos especialistas. As análises de sensibilidade comprovaram o 

comportamento não-compensatório do modelo, além disso, foi demonstrado que é possível 

ajustar os parâmetros dos números fuzzy para obter resultados que auxiliem mais o processo 

decisório. As análises de sensibilidades também apontaram que ao se considerar a hesitação 

dos decisores, tanto a ordenação das importâncias dos fatores de risco, quanto às classificações 

deles podem ser alteradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão de Riscos da Cadeia de Suprimentos, Tomada de decisão em grupo, 

Gestão de fornecedores, Hesitant Fuzzy Linguistic Term Set, Fuzzy Rule-Based Classification 

System. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ABSTRACT 

 

ARANTES, R. F. M. Proposal of a supply risk classify method based on the application of 

fuzzy techniques for group decision making. 128 p. University of São Paulo at São Carlos 

School of Engineering, São Carlos, 2020. 

 

 

Supply Chain Risk Management (SCRM) is an issue that has been widely discussed in academic 

studies and in organizations. In SCRM, supply risk assessment attracts the largest volume of 

research, where five major research opportunities have been identified: (1) adequately deal with 

the imprecision present in human assessments due to their uncertainties or lack of data; (2) 

using a suitable technique for the decision process to be in a group; (3) consider that risk factor 

with a high level of severity can not be compensated by a low occurrence level; (4) use a Fuzzy 

Rule-Based Classification System  (FRBCS) for supply risk assessment; and (5) use real data 

for the application of risk management models in the supply chain. To contemplate these 

opportunities, the present project aims to propose a decision-making model that combines the 

hesitant fuzzy linguistic term set (HFLTS) to mathematically model the hesitation of the 

decision makers during the group decision making process (GDM) with the FRBCS to classify 

the risk factors in a compensatory and non-compensatory approach. The dissertation also 

includes the computational modeling of the proposal and the implementation of a pilot 

application to prioritize the supply risks that have the greatest impact on the evaluation of 

decision makers. The pilot application results show that there are coherent with the enterprise 

reality. The sensibility analysis confirms the non-compensatory behavior of the model. In 

addition, it was demonstrated that is possible to adjust the fuzzy numbers to obtain results to 

support the decision making process. The sensibility analysis also pointed that the experts 

hesitation have impact in the ranking and in the classification of the risk factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a contextualização do tema de pesquisa e as oportunidades de estudo 

que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa. O capítulo apresenta também os 

procedimentos utilizados para atingir os objetivos e o modo como o trabalho foi organizado. 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

Organizações de todos os tipos precisam lidar com riscos inerentes à suas atividades 

para atingir seus objetivos. Neste sentido, a gestão de riscos é um processo de tomada de decisão 

que pode auxiliar a análise das probabilidades de fatores de risco afetar os objetivos 

organizacionais (International Organization for Standardization/International 

Electrotechnical Commission [ISO/IEC-31010], 2009). Fatores de risco são modos de falha de: 

um subsistema ou componente de um produto, um processo de negócio ou fabricação, entre 

outros, que podem prejudicar o cumprimento dos objetivos organizacionais (Liu, Martínez, 

Wang, Rodríguez, & Novozhilov, 2010).  

Com o intuito de controlar e mitigar os efeitos negativos dos riscos, a Gestão de Riscos 

na Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Risk Management - SCRM) é estudada na literatura, 

utilizada nas organizações (Ho, Zheng, Yildiz, & Talluri, 2015; Manuj; Mentzer, 2008) e vem 

sendo abordada em diversas situações (Senthil, Murugananthan, & Ramesh, 2017; Tummala & 

Schoenherr, 2011; Chopra & Sodhi, 2004; Hallikas, Karvonen, Pulkkinen, Virolainen, & 

Tuominen, 2004). Além disso, Tang (2006) afirma que o SCRM deve construir um bom sistema 

de seleção e avaliação de fornecedores, de maneira a aumentar a robustez do suprimento. Ainda 

assim, Senthil et al. (2017) afirmam que as cadeias de suprimentos estão cada vez mais 

vulneráveis a interrupções de fornecimento. De acordo com Basu et al. (2007), problemas com 

fornecedores causam grandes consequências, devido a sua posição importante na cadeia de 

suprimentos. Neste sentido, Xiao, Chen e Li (2011) destacam os riscos de fornecimento como 

uma área importante dos riscos das cadeias de suprimentos. A gestão de fornecedores é uma 

atividade que contribui para a melhoria da eficácia e eficiência de cadeias produtivas. Muitos 

fatores de risco podem ameaçar sistemas de produção, comprometendo a participação no 

mercado, aumentando custos de escala e diminuindo a satisfação dos clientes (Venkatesh, 

Rathi, & Patwa, 2015).  

O processo de gestão de riscos possui etapas de identificação de riscos, avaliação de 

riscos e mitigação de riscos (Associação Brasileira de Normas Técnicas [ABNT], 2018; Ho et 



26 

 

 

 

al., 2015;  Sodhi, Son, & Tang, 2012; Sodhi & Tang, 2012; ISO/IEC-31010, 2009). Dentre elas, 

a etapa de avaliação de riscos é destacada na literatura devido à quantidade de trabalhos que 

abordam o SCRM (Ho et al., 2015). Estudos relacionados a avaliação de riscos no SCRM 

possuem um importante papel para as organizações reagirem de maneira apropriada aos fatores 

de riscos (Munir, Jajja, Chatha & Farooq, 2020; Kauppi, Longoni, Caniato, & Kuula, 2016). 

Neste sentido, esta etapa é essencial para que haja uma alocação adequada dos recursos da 

organização para o tratamento dos riscos mais críticos (Tummala & Schoenherr, 2011). A 

avaliação de riscos busca mensurá-los de acordo com sua probabilidade de acontecer e a 

severidade de suas consequências, de modo que seja possível priorizar os riscos com maior 

importância (Jamshidi, Ait-kadi, Ruiz, & Rebaiaia, 2018; Ho et al., 2015; Tummala & 

Schoenherr, 2011).  

Diversas ferramentas vêm sendo evidenciadas na literatura para subsidiar o processo de 

avaliação de riscos em diferentes áreas de aplicação. Dentre as técnicas frequentemente 

aplicadas, pode-se citar: Fault Tree Analysis (FTA) (Khan & Haddara, 2004); Decision Tree 

Approach (Ezell, Bennett, Von Winterfeldt, Sokolowski, & Collins, 2010); Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA) (Liu, Liu, & Liu, 2013); e Métodos de Decisão Multicritério (Multi-

Criteria Decision-Making - MCDM), tais como o Analytic Hierarchy Process (AHP) (Chen; 

Wu, 2013), Analytic Network Process (ANP) (Zammori & Gabbrielli, 2011), Grey Relational 

Analysis (Geum, Cho, & Park, 2011), dentre outras técnicas (Supply Chain Risk Leadership 

Council, 2011; ISO/IEC-31010, 2009). De acordo com de Almeida, Alencar, Garcez, & Ferreira 

(2017), MCDMs tem sido cada vez mais aplicados no contexto de gestão de riscos. 

 

1.2  OPORTUNIDADES DE ESTUDO 

No contexto apresentado na seção anterior, foram encontradas cinco principais 

oportunidades de pesquisa para serem exploradas. A primeira delas está relacionada a 

imprecisão presente nas avaliações dos especialistas. Segundo Keshavarz Ghorabaee, Amiri, 

Zavadskas e Antucheviciene (2017), a incerteza pode estar presente no processo de avaliação 

realizado pelo julgamento humano ou resultante da escassez de dados. De acordo com Zadeh 

(1999), Computing with Words (CWW), é necessário quando a informação disponível não é 

precisa o suficiente para justificar o uso de números. No mesmo estudo, o autor afirma que 

CWW implica em uma associação da linguagem natural com a computação de variáveis fuzzy.  

O processo de tomada de decisão envolve julgamentos que avaliam as alternativas 

segundo múltiplos critérios de comparação. Klibi, Martel e Guitouni (2010), destacam a 
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necessidade da utilização das técnicas multicritério baseadas na avaliação subjetiva da 

probabilidade e severidade dos riscos. Dentre MCDMs baseados em CWW para apoiar a 

avaliação de riscos pode-se citar: fuzzy TOPSIS (Technique for Order of Preference by 

Similarity to Ideal Solution) (Carpitella, Certa, Izquierdo, & La Fata, 2018), fuzzy VIKOR 

(VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje)(Mohsen & Fereshteh, 2017), fuzzy 

FMEA, fuzzy AHP e fuzzy MULTIMOORA (Fattahi & Khalilzadeh, 2018), entre outras. Além 

dos MCDMs, abordagens de inteligência artificial, principalmente o Fuzzy Inference System 

(FIS), vem recebendo uma grande quantidade de estudos na literatura de avaliação de riscos 

(Liu et al. 2013). Abordagens baseadas na teoria fuzzy e suas generalizações, são importantes 

para apoiar o processo de decisão a partir de informações imprecisas ou incompletas (Zadeh, 

1973). Dentre as generalizações da teoria fuzzy no contexto de avaliação de riscos, pode-se citar: 

o fuzzy 2-tuple, o qual permite realizar processo de agregação sem perdas de informação 

(Chang, 2015); o intuitionistic fuzzy set (IFS), o qual pode representar a imprecisão presente 

nas avaliações de maneira mais detalhada uma vez que leva em conta o grau de pertencimento 

e o grau de não-pertencimento dos números fuzzy (Liu, Liu, & Li, 2014); e o hesitant fuzzy 

linguistic term set (HFLTS), o qual permite que os tomadores de decisão ativem mais de um 

termo linguístico durante sua avaliação (Chang, Weng, & Chung, 2018). O HFLTS é uma 

representação linguística mais recente em relação às outras generalizações dos conjuntos fuzzy, 

foi proposto por Rodríguez, Martínez, Torra, Xu e Herrera (2014) e é capaz de representar 

informações linguísticas de forma mais coerente com a linguagem natural, uma vez que 

considera a hesitação dos tomadores de decisão. 

A segunda oportunidade de estudo trata do processo de tomada de decisão em grupo 

(Group Decision Making - GDM), o qual vem crescendo nos últimos anos em relação a 

quantidades de estudos que abordam o tema (Kabak & Ervural, 2017). Nesta direção, Almeida 

et al. (2017) confirmam que modelos de GDM para apoiar a avaliação de riscos também tem 

recebido maior atenção da academia nos últimos anos. Ainda assim, os autores afirmam que a 

maioria desses estudos não consideram o processo da tomada de decisão em grupo. Porém, o 

processo de avaliação de riscos deve ser obtido por meio da tomada de decisão em grupo 

(Chaudhuri, Mohanty, & Singh, 2013; Rezakhani, 2012). Neste sentido, Wang, Stöβlein e Kan 

(2010) apontam razões para utilizar diversos especialistas para avaliar riscos, entre elas: integrar 

conhecimento e habilidades de diferentes pessoas; compartilhar pontos de vista e opiniões sobre 

os riscos; e informar e envolver stakeholders para o processo de tomada de decisão. Além disso, 

os autores destacam que existe dificuldade em selecionar métodos de decisão capazes de 
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agregar informação carregadas de incerteza durante o GDM. Lima Junior, Osiro e Carpinetti 

(2014) afirmam que as decisões de compra são influenciadas por múltiplos decisores de 

diferentes áreas funcionais de uma organização e com variado conhecimento técnico. Portanto, 

a abordagem adotada para o processo de decisão sobre priorização de riscos de suprimento deve 

considerar o processo de tomada de decisão em grupo de forma adequada.  Neste sentido, 

Rodríguez et al. (2014) apontam que os conjuntos hesitant fuzzy vem sendo aplicados para a 

tomada de decisão em grupo. Galo, Calache e Carpinetti (2018) destacam que o uso dos 

conjuntos hesitant fuzzy é capaz de considerar a incerteza envolvida no julgamento dos 

tomadores de decisão, bem como a possibilidade dos mesmos hesitar durante sua avaliação. 

Além disso, de acordo com Arantes e Carpinetti (2019), o hesitant fuzzy linguistic term set é 

umas das representações que vem se destacando nos estudos relacionados a avaliação de riscos 

considerando o GDM. 

A terceira oportunidade está relacionada à necessidade de tratar a compensação e não-

compensação de maneira adequada. Apenas um artigo que aborda a questão entre o nível de 

compensação e não-compensação entre os critérios de avaliação de riscos foi encontrado na 

literatura. Neste trabalho, Zhang e Chu (2011) destacam que diferentes tipos de aplicação 

possuem um valor ideal para o nível de compensação entre os critérios de avaliação de riscos. 

Deste modo, ainda não foram encontrados estudos que abordam a questão do nível apropriado 

de compensação entre os critérios de avaliação de riscos para o contexto de suprimentos. Neste 

sentido, destaca-se a situação na qual fatores de risco com valores de severidade muito altos 

podem ser compensados por valores de ocorrência muito baixos. Basu et al. (2007) realizaram 

um levantamento sobre grandes perdas que empresas multinacionais tiveram devido a 

problemas que envolviam sua cadeia de suprimentos. Neste trabalho, os autores citaram: o caso 

da Eriksson, no ano 2000, que perdeu 390 milhões de dólares em vendas devido a um acidente 

com fogo de um fornecedor; o caso da Boeing, no ano 1997, que perdeu 2.6 bilhões de dólares 

devido à escassez de matéria-prima; o caso da Toyota, que em 1997 interrompeu sua produção 

por 20 dias devido a um incêndio envolvendo seu fornecedor; e o caso da Nike, que em 2000 

teve um prejuízo de 100 milhões de dólares em vendas devido a um erro de planejamento de 

demanda. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto da doença 

causada pelo novo coronavírus (COVID-19) como uma pandemia. Tal surto abalou toda a 

economia mundial, de modo que diversas restrições de transporte e de funcionamento das 

empresas foram impostas pelos governos locais visando controlar a disseminação da doença. 
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Esses casos apontam que um fator de risco que possua uma severidade catastrófica, 

mesmo que tenha uma baixíssima ocorrência, precisa receber atenção. Desta forma, existe a 

necessidade de se considerar que os níveis de severidade de um fator de risco possuam um 

limite máximo, a partir do qual não se possa compensar pelo baixo nível de ocorrência. Para 

lidar com essa situação, o um FIS aplicado utilizando-se de uma base de regras que considere 

a não-compensação, é capaz de priorizar os riscos em um processo não-compensatório, quando 

necessário. Além disso, FIS vem se revelando como uma ferramenta útil para apoiar a 

priorização de riscos, conforme observado na literatura, porém sem levar em conta a 

necessidade de agregações não-compensatórias dos critérios de avaliação (Geramian, 

Mehregan, Garousi Mokhtarzadeh, & Hemmati, 2017; Liu, et al. 2013; Elsayed, 2009; Sharma, 

Kumar, & Kumar, 2005).  

A quarta oportunidade considera a importância de classificar riscos em classes pré-

definidas, uma vez que isso permite uma visualização fácil e eficiente quando se considera uma 

grande quantidade de fatores de risco (Certa, Enea, Galante, & La Fata, 2017). Em uma revisão 

da literatura buscando propostas de modelos para classificação de riscos baseados em sua 

severidade e ocorrência, apoiados pelo FIS, não foram encontradas publicações em periódicos 

que utilizam termos linguísticos como input das avaliações dos riscos para o FIS. Além disso,  

foram encontrados apenas estudos classificam riscos por meio de “faixas de corte”, ou seja, 

classificam os riscos com base em intervalos de valores no qual a saída numérica do FIS se 

encaixa. Apesar de existirem sistemas de classificação baseado em regras fuzzy (Fuzzy Rule-

Based Classification System – FRBCS), nenhum deles foram utilizados para avaliar riscos a 

partir de sua severidade e ocorrência.  

Finalmente, a quinta oportunidade de pesquisa decorre da carência de estudos que 

utilizem dados de um caso real na gestão de riscos da cadeia de suprimentos. Em uma revisão 

sistemática da literatura, Ho et al. (2015) analisaram 224 publicações relacionadas com SCRM 

entre 2003 e 2013. O estudo mostrou que existem poucas publicações sobre aplicações de 

modelos e abordagens do SCRM utilizando-se dados de um caso real.  

Analisando-se o atual estado da arte, percebe-se que não existe um modelo que 

contemple, simultaneamente, todas as oportunidades de estudos identificadas. Em outras 

palavras, existe a oportunidade de proposição de um modelo que aborda o processo de 

classificação de riscos de fornecimento: a partir do julgamento em grupo; que leve em conta a 

imprecisão e hesitação presente no julgamento dos especialistas; utilizando-se um método de 
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classificação baseado em regras fuzzy;  e tratando a compensação e não-compensação de 

maneira adequada.  

 

1.3  OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral da presente dissertação de mestrado é propor um modelo para processo 

de classificação de prioridade de riscos de fornecimento a partir do julgamento de múltiplos 

especialistas. A proposta do modelo inclui o uso da representação linguística hesitant fuzzy para 

modelar matematicamente a hesitação dos decisores durante o processo de julgamento em 

grupo e o FRBCS para classificar cada fator avaliado de maneira compensatória e não-

compensatória quando necessário. Também é parte do objetivo desta dissertação, a realização 

de uma aplicação piloto da proposta em uma empresa do setor químico. 

Esse objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes objetivos intermediários: 

I. Revisão detalhada da literatura relacionada às principais dificuldades 

encontradas na etapa de avaliação de riscos e sobre as técnicas propostas para priorização; 

II. Detalhamento da proposta de modelo baseado nas técnicas estudadas; 

III. Implementação computacional da proposta; 

IV. Aplicação piloto em uma organização e análise de resultados. 

 

1.4  PROCEDIMENTO DE PESQUISA  

A presente pesquisa pode ser considerada como quantitativa axiomática prescritiva. 

Quantitativa por ter como base, para o desenvolvimento do modelo, a linguagem matemática e 

computacional; axiomática, pois sua principal preocupação é a obtenção de soluções dentro do 

modelo definido que ofereçam esclarecimentos sobre a estrutura do problema; e prescritiva 

devido ao objetivo de propor um modelo do processo de decisão para melhorar os resultados 

existentes na gestão de riscos de fornecimento. (Karlsson, 2016; Bertrand & Fransoo, 2002). A 

Figura 1 a seguir ilustra principais etapas para o desenvolvimento da pesquisa. 



31 

 

 

 

Figura 1- Principais etapas para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Etapa 1 trata-se do refinamento das motivações de pesquisa. A partir de uma revisão 

da literatura mais abrangente, voltada para a avaliação de riscos na cadeia de suprimentos, foi 

possível identificar oportunidades de estudo e definir objetivos. A partir da definição inicial dos 

objetivos, foi possível realizar a Etapa 2, ou seja, um aprofundamento teórico mais específico 

sobre: gestão de riscos, gestão de riscos de fornecimento, tomada de decisão em grupo, teoria 

fuzzy clássica, HFLTS, FIS e FRBCS.  

Por meio do aprofundamento teórico relacionado os temas pesquisados na Etapa 2 foi 

possível propor um modelo de decisão a partir da combinação das técnicas estudadas, objeto da 

Etapa 3. A Etapa 4 trata-se do desenvolvimento computacional do modelo proposto e sua 

aplicação piloto. O modelo computacional foi desenvolvido por meio do software Matlab® 

versão R2015a. Para realizar a aplicação piloto foi necessário encontrar uma organização 

disposta a ceder os dados necessários, bem como planejar o método de coleta de dados, criar 

um Google site e entrevistar os especialistas. Finalmente, a Etapa 5 trata de analisar os 

resultados obtidos na Etapa 4, além de realizar análises de sensibilidade das técnicas 

empregadas no modelo. Deste modo, foi possível realizar uma análise crítica sobre o modelo 

proposto, bem como destacar suas vantagens e limitações. 

 

1.5  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos, brevemente descritos a seguir:  

Capítulo 1 – Introdução: O primeiro capítulo introduz o tema a partir da 

contextualização do problema de pesquisa, da apresentação do estado da arte e das 

oportunidades de estudo para serem exploradas. Adicionalmente, são apresentados os objetivos 

e os procedimentos de pesquisa; 

Capítulo 2 – Gestão de riscos: O segundo capítulo é composto por seções que abordam 

os temas relacionados à gestão de riscos, gestão de riscos da cadeia de suprimento e gestão de 

riscos de fornecimento.  

Capítulo 3 – Tomada de decisão em grupo para a avaliação de riscos: O terceiro 

capítulo apresenta os procedimentos e resultados de uma revisão sistemática da literatura 

relacionada a técnicas de decisão em grupo utilizadas para a avaliação de riscos; 

Capítulo 4 – Técnicas Fuzzy: O quarto capítulo fundamenta a proposta da combinação 

de técnicas utilizadas nesta dissertação por meio do detalhamento das técnicas fuzzy utilizadas. 

Desta maneira, os seguintes tópicos compõem o capítulo: Teoria dos conjuntos fuzzy, hesitant 

fuzzy, FIS e FRBCS; 
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Capítulo 5 – Proposta de modelo de classificação de prioridade de riscos: O quinto 

capítulo apresenta a proposta e o detalhamento das etapas de um modelo quantitativo de decisão 

em grupo voltado para a priorização de riscos de fornecimento, considerando a incerteza e a 

hesitação no processo de julgamento humano; 

Capítulo 6 – Aplicação piloto do modelo computacional: O sexto capítulo apresenta 

a aplicação piloto do modelo computacional por meio da coleta de dados em uma empresa do 

setor químico. Além disso foram realizadas análises relacionadas aos resultados obtidos, bem 

como análises de sensibilidade; 

Capítulo 7 – Conclusão: Finalmente, o sétimo capítulo apresenta as conclusões, bem 

como as dificuldades e a sugestões para estudos futuros. 
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2 GESTÃO DE RISCOS 

 

Este capítulo apresenta os aspectos gerais da gestão de riscos, da gestão de riscos da cadeia de 

suprimentos. Além disso, um detalhamento mais aprofundado relacionado a avaliação de riscos 

de fornecimento foi realizado para fomentar a elaboração e o entendimento do modelo proposto 

nesse trabalho.  

 

2.1  ASPECTOS GERAIS DA GESTÃO DE RISCOS 

A gestão de riscos pode ser estruturada como na forma apresentada pela Figura 2, sendo 

seus principais elementos: estabelecimento do contexto, avaliação de riscos, tratamento de 

riscos, monitoramento. A avaliação de riscos (risk assessment), por sua vez, é composta pelas 

etapas de identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos (risk evaluation) 

(Abdel-Basset, Gunasekaran, Mohamed, & Chilamkurti, 2019; ABNT, 2018; Mahdevari, 

Shahriar, Esfahanipour, & 2014; Liu, et al. 2010; ISO/IEC-31010, 2009). 

 

Figura 2– Principais elementos da Gestão de Riscos. 

 

Fonte: Adaptado da NBR ISO 31000/2018. 

 

O processo de gestão de riscos inicia-se com o estabelecimento do contexto. Nesta etapa 

os objetivos e os critérios da análise são definidos, além da elaboração do escopo de suas 

atividades, de modo a determinar os limites do processo de gestão de riscos (ABNT, 2018; 

Mahdevari, Shahriar, & Esfahanipour, 2014). Após estabelecer o contexto, o processo de 

avaliação de riscos é iniciado. De acordo com Liu et al. (2010), a avaliação de riscos é um 
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elemento chave do processo de gestão de riscos e é um conjunto de todas as atividades 

necessárias antes de métodos de redução de riscos serem implementados. Os autores destacam 

também que o objetivo da avaliação de riscos é identificar os fatores de risco, prover informação 

o suficiente para levantar alertas e propor medidas de mitigação.  

A primeira etapa da avaliação de riscos (risk assessment) é a identificação de riscos. De 

acordo com Kern, Moser, Hartmann e Moder (2012), identificar riscos adequadamente oferece 

suporte para a análise e avaliação dos riscos (risk evaluation), de maneira a conduzir uma 

mitigação mais eficaz dos mesmos. Neste sentido, Maytorena, Winch, Freeman e Kiely (2007) 

afirmam que sem a identificação de riscos, eles não poderão ser analisados e geridos. De acordo 

com a NBR ISO 31000/2018, a identificação de riscos busca encontrar, reconhecer e descrever 

os fatores de risco considerando causas, eventos, vulnerabilidades, indicadores de riscos 

emergentes, ameaças, limitações de conhecimento, confiabilidade da informação, entre outros 

aspectos. A norma ISO/IEC-31010 (2009) sugere diversas técnicas que podem ser utilizadas 

para a identificação de riscos, entre elas: brainstorming, delphi, check-lists, árvore de causas, 

árvore de eventos, matriz de probabilidades e consequências, entre outras. 

Na sequência, a análise de riscos trata de reunir mais informações relacionadas aos 

fatores de risco, para promover um maior entendimento acerca deles. Nesta análise, 

características como a probabilidade de os eventos acontecerem, a dimensão de suas 

consequências, níveis de confiança e incertezas são consideradas para determinar o nível de 

risco, porém ela pode ser influenciada por divergências de opiniões e julgamentos de 

especialistas (ABNT, 2018). Ainda assim, uma análise totalmente quantitativa das 

consequências e probabilidades pode não ser possível devido a uma quantidade insuficiente de 

informações sobre o sistema, falta de dados, influência de fatores humanos, entre outros 

(ISO/IEC-31010, 2009). 

Com uma maior compreensão das características dos fatores de risco e seus respectivos 

níveis de risco determinados, pode-se prosseguir para a etapa de avaliação de riscos (risk 

evaluation). Nessa etapa, o foco é oferecer suporte para a tomada de decisões sobre quais riscos 

precisam ser mitigados e quais são prioritários, por meio da comparação dos níveis dos fatores 

de risco determinados na etapa anterior (ABNT, 2018; ISO/IEC-31010, 2009). Como já 

discutido nas seções anteriores, diversas técnicas são discutidas na literatura para apoiar a 

avaliação de riscos. Dentre essas diversas ferramentas, encontra-se a matriz riscos, ilustrada 

pela Figura 3. Para Markowski e Mannan (2008) a matriz de riscos é um mecanismo semi-

quantitativo que pode caracterizar e ranquear riscos de maneira subjetiva. Os autores afirmam 
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também que a base da ferramenta é a combinação dos níveis de severidade das consequências 

dos fatores de risco com a frequência em que eles ocorrem. Além disso, segundo a ISO/IEC-

31010 (2009), a matriz de riscos também é amplamente utilizada para determinar se o nível de 

risco é aceitável ou não. 

 

Figura 3 – Exemplo de matriz de riscos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a NBR ISO 31000/2018, a etapa de mitigação de riscos é um processo 

cíclico o qual e envolve: (1) formular e selecionar opções para tratamento do risco; (2) planejar 

e implementar o tratamento do risco; (3) avaliar a eficácia deste tratamento; (4) decidir se o 

risco remanescente é aceitável; (5) se não for aceitável, realizar tratamento adicional. Como a 

etapa de tratamento de riscos só ocorre após a avaliação de riscos, o presente trabalho não irá 

abordar o detalhamento de suas etapas.  

 

2.2  GESTÃO DE RISCOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Diversos fatores de risco ameaçam sistemas de produção, de maneira a comprometer 

indicadores como participação do mercado, custos de escala e satisfação dos clientes 

(Venkatesh, et al. 2015). Neste contexto, estudos relacionados à SCRM têm recebido maior 

importância nos últimos anos (Ho et al., 2015; Tang & Musa, 2011). Assim como o processo 

tradicional da gestão de riscos, discutido na seção anterior, o SCRM também envolve as etapas 

de identificação de riscos, avaliação de riscos, mitigação (tratamento) de riscos e 

monitoramento de riscos (Ho et al., 2015). 

Diferentes estudos classificam os riscos que podem afetar a cadeia de suprimentos em 

diferentes categorias. Alguns autores os classificam em duas categorias (Sodhi, et al., 2012; 

Tang, 2006). A primeira trata dos riscos catastróficos, os quais consideram desastres naturais 

(tsunamis, terremotos, furacões, etc.) e desastres feitos pelo homem (guerras, terrorismo, 

instabilidade política, etc.). A segunda categoria é referente aos riscos operacionais, os quais 

Muito Alta Médio Alto Alto Alto

Alta Médio Médio Alto Alto

Média Baixo Médio Médio Alto

Baixa Baixo Baixo Médio Médio

Muito Baixa Baixo Baixo Alto Médio

Baixa Moderada Crítica Catastrófica

Frequência

Severidade das consequências
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consideram incertezas em relação a demanda dos clientes, fornecimento e custo. De maneira 

similar, Wu e Olson (2010) alocam os riscos nas categorias de riscos internos e externos. Deste 

modo, riscos internos estão relacionados a riscos de capacidade disponível, operações internas 

e sistemas de informações. Os riscos externos consideram riscos de natureza, sistema político 

e competidores e mercado. Wagner e Bode (2008) classificam os riscos das cadeias de 

suprimentos em cinco categorias, sendo elas: riscos de demanda, riscos de suprimentos, riscos 

legais e burocráticos, riscos de infraestrutura e riscos catastróficos. Deste modo, os dois 

primeiros estão mais relacionados aos riscos internos da cadeia, enquanto os três últimos estão 

mais relacionados a fontes de risco não necessariamente internas da cadeia (Wagner; Bode, 

2008). 

Chopra e Sodhi (2004) discriminam os riscos das cadeias de suprimentos nas categorias 

de: interrupção, atrasos, sistemas, previsão, propriedade intelectual, compras, contas a receber, 

inventário e capacidade. Analogamente, Tummala e Schoenherr (2011) classificaram os riscos 

que afetam a cadeia de suprimentos como riscos de: demanda, atraso, interrupção, inventário, 

fabricação, planta física (capacidade), compras, sistema, governança e transporte. 

Em uma revisão mais recente da literatura sobre a gestão de riscos da cadeia de 

suprimentos, Ho et al. (2015) elaboraram um framework conceitual dos riscos da cadeia de 

suprimentos de maneira que foi possível sintetizar e detalhar as classificações propostas em 

estudos anteriores. Desta maneira, a Figura 4 apresenta o framework proposto pelos autores. 

 

Figura 4 – Framework dos riscos da cadeia de suprimento. 

 

Fonte: Adaptado de Ho et al. (2015). 
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De acordo com Ho et al. (2015), riscos em cadeia de suprimentos se relacionam à 

probabilidade e o impacto de um evento inesperado ou condições que influenciam 

negativamente qualquer parte da cadeia de suprimentos que levam a falhas ou irregularidades 

operacionais, táticas ou estratégicas. O framework proposto apresenta diferentes classificações 

dos tipos de riscos e facilita o entendimento dos fatores de risco que alavancam cada um deles. 

Os riscos podem ser classificados em 5 tipos: Fornecimento, Fabricação, Demanda, 

Infraestrutura (riscos de informação, financeiros e transporte) e Macro. Na revisão apresentada 

pelos autores, foram analisados 14 estudos que discutem diversos fatores de risco, classificados 

de acordo com os cinco tipos de riscos. Esses fatores de risco são apresentados no Quadro 1. 

Além disso, o framework aponta as quatro principais etapas para o SCRM, entre elas: 

identificação dos riscos, avaliação dos riscos, seleção e implementação de estratégias de 

mitigação e melhoria contínua e monitoramento. 
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Quadro 1 – Classificação dos fatores de risco de acordo com a o framework proposto por Ho et al. (2015). 

Macro 

Micro 

Demanda Fabricação 
Infraestrutura 

Suprimento Informação Transporte Financeiro 

Desastre natural Erros de 
previsão 

Disputas trabalhistas/ 
Greve 

Inabilidade para 
lidar com grandes 
mudanças de 
volume da 
demanda 

Colapso da 
estrutura de 
informação 

Manuseio 
excessivo 
devido à 
atravessar 
fronteiras em 
modais de 
transporte 

Taxa de 
câmbio 

Guerra e 
terrorismo 

Erros grotescos 
de previsão 

Acidentes de trabalho Falhas de atingir 
requisitos de 
entrega 

Integração de 
sistema ou 
sistemas de 
comunicação 
extensos 

Falta de eficácia 
na saída 

Flutuações 
da moeda 

Acidentes com 
fogo 

Efeito chicote Ausência de operador Não pode 
oferecer preço 
competitivo 

e-commerce Fragmentação 
das 
transportadoras 

Nível da taxa 
de juros 

Instabilidade 
política 

Incerteza da 
demanda 

Insatisfação com 
trabalho 

Tecnologicamente 
atrás dos 
competidores 

Atraso de 
informações 

Sem 
alternativas 
para soluções 
de transporte 

Mudança de 
salários 

Queda da 
economia 

Aumento 
repentino 

Falta de experiência ou 
treinamento 

Inabilidade de 
atingir requisitos 
da qualidade 

 

Falta de 
transparência 
de informações 
entre 
marketing e 
logística 

Entregas dentro 
do tempo e do 
orçamento 

Força 
financeira 
dos clientes 
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Quadro 1 – Classificação dos fatores de risco de acordo com a o framework proposto por Ho et al. (2015) (continuação). 

Macro 

Micro 

Demanda Fabricação 
Infraestrutura 

Suprimento Informação Transporte Financeiro 

Problemas 
jurídicos 
externos 

Variabilidade 
da demanda 

Pausas insuficientes Falência de 
fornecedor 

Falta de 
compatibilidade 
entre 
tecnologia da 
informação e 
plataformas 
com parceiros 
da cadeia 

Danos durante 
transporte 

Flutuação 
dos preços 

Riscos de 
governança 

Fragmentação 
de clientes 

Condições de trabalho Fonte única de 
fornecimento 

Segurança de 
internet 

Acidentes 
durante 
transporte 

Custo do 
produto 

Instabilidade 
regional 

Alto nível de 
serviço 
requerido 

Obsolescência de 
produto 

Pequena base de 
fornecimento 

 Ataque pirata 
marítimo 

Problemas 
financeiros e 
de seguros 

Regulamentações 
governamentais 

Dependência 
de clientes 

Custo de manutenção de 
estoque 

Dependência de 
fornecedores 

 Roubo em 
rodovias 
remotas 

Lead Time 
para 
processos 
internos e 
seu custo em 
dinheiro 

Desavenças  
sociais ou 
culturais 

Perda de 
cliente ou 
cliente 
deficiente 

Estoque controlado pela 
cadeia de suprimentos 

Responsividade 
de fornecimento 

 Estresse da 
equipe de 
transporte 

Períodos de 
crédito para 
contas a 
receber e 
coleta 
antecipada 
de contas 
recebíveis 
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Quadro 1 – Classificação dos fatores de risco de acordo com a o framework proposto por Ho et al. (2015) (continuação). 

Macro 

Micro 

Demanda Fabricação 
Infraestrutura 

Suprimento Informação Transporte Financeiro 

 Gestão de 
relacionamento 
com clientes 
deficiente ou 
inexistente 

Propriedade de 
inventário 

Alta capacidade 
de utilização de 
fonte única de 
fornecimento 

 Falta de 
treinamento 

Períodos de 
crédito para 
contas a 
pagar pelos 
seus 
fornecedores 
e pagamento 
antecipado 
de contas a 
pagar 

 Lead times 
curtos 

Inventário enxuto Terceirização 
Global 

 Longos turnos 
de trabalho 

Tamanho de 
mercado 
 

 Produtos com 
pequeno ciclo 
de vida 

Flexibilidade de 
produção 

Pequeno número 
de fornecedores 
intermediários 

 Manutenção 
negligenciada 

Perda de 
contrato 

 Movimentos 
dos 
competidores 

Capacidade/capabilidade 
de produção 

Falta de 
integração com 
fornecedores 

 Tecnologia 
antiga 

Crescimento 
de mercado 

 Mudanças de 
competição 

Qualidade e segurança 
dos produtos 

Falta de 
visibilidade dos 
fornecedores 

 Quebra do 
transporte 

Baixa 
margem de 
lucro 

 Mudanças de 
mercado 

Recursos de tecnologia e 
informação 

Gestão de 
fornecedores 

 Greves no 
porto 

 

 Grande 
compensação 
do mercado 

Engenharia e inovação Força de mercado 
do fornecedor 

 Contatos 
globais de 
terceirização  
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Quadro 1 – Classificação dos fatores de risco de acordo com a o framework proposto por Ho et al. (2015) (continuação). 

Macro 

Micro 

Demanda Fabricação 
Infraestrutura 

Suprimento Informação Transporte Financeiro 

 Produção 
interna baixa 

Baixo tempo de vida de 
produtos 

Oportunismo do 
fornecedor 

 Complexidade 
da cadeia de 
suprimentos 

 

 Erro de 
preenchimento 
de pedido 

Fases ligadas de 
fabricação 

Monopólio  Congestão ou 
falta de 
capacidade do 
porto 

 

  Interrupção de 
fornecimento de 
depósito ou produção 

Seleção de 
parceiro errado 

 Folgas 
personalizadas 
nos portos 

 

  Processos de fabricação 
instáveis 

Variabilidade do 
tempo em 
trânsito 

 Papelada e 
cronogramas 

 

  Estoque centralizado de 
produtos acabados 

Acordos 
contratuais 

 Altos custos de 
transporte 

 

  Mudanças de design Baixa 
confiabilidade 
técnica 

   

  Mudanças de tecnologia Erro de 
preenchimento 
de fornecedores 

   

   Aumento 
repentino de 
custos 

   

 

Fonte: Adaptado de Ho et al. (2015). 
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2.2.1  RISCOS DE FORNECIMENTO 

A avaliação de riscos de fornecimento vem atraindo muita atenção em relação aos outros 

quatro tipos de risco da cadeia de suprimentos (Fabricação, Demanda, Infraestrutura e Macro) 

(Ho et al., 2015). Os fornecedores são parte essencial da cadeia de suprimentos (Hu & Dong, 

2019). Xiao, Chen e Li (2011) afirmam que devido ao aumento da competição entre as cadeias 

de suprimento, as organizações estão mais expostas a riscos e pesquisas relacionadas aos de 

fornecimento estão entre as áreas mais importantes desse contexto. Além disso, Keshavarz 

Ghorabaee et al. (2017) mostram que a quantidade de estudos relacionados a técnicas para 

apoiar a seleção de fornecedores vem aumentando constantemente nos últimos anos.  

Dentre os fatores de risco apresentados no Quadro 1, diversos deles podem comprometer 

os objetivos de fornecimento ou compras das organizações. Dentre eles, é possível perceber 

que uma parte significante está atrelada a requisitos que se esperam dos fornecedores. Em outras 

palavras, esses fatores de risco estão relacionados a um desempenho abaixo do esperado em 

relação às características ou requisitos dos fornecedores. Para Lima-Junior et al. (2013) 

organizações compradoras devem estabelecer critérios de decisão que exprimam claramente os 

seus requisitos para selecionar seus fornecedores. Osiro, Lima-Junior e Carpinetti (2014) 

realizaram uma revisão da literatura em relação aos critérios de seleção dos fornecedores, os 

quais podem ser observados no Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 – Critérios de seleção de fornecedores. 

Dimensão de performance Critério 

Performance Financeira Capacidade financeira 

Preço 

Performance Logística Entrega 

Flexibilidade 

Localização Geográfica 

Capacidade reversa 

Custos logísticos 

Nível de serviço 

Fatores culturais e organizacionais Compatibilidade de culturas organizacionais 

Pressão competitiva 

Sistema de avaliação e certificação 
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Gestão e organização 

Objetivo estratégico do fornecedor 

Educação e treinamento 

Melhoria e gestão da qualidade Compromisso com a melhoria e redução de 

custos 

Resolução de problemas 

Qualidade do produto 

Suporte no pós-vendas e paciência 

Sustentabilidade Efeitos ambientais e ações preventivas 

Reputação por integridade 

Segurança do trabalho 

Capacidade tecnológica Capacidade de design e desenvolvimento 

Capacidade de manufatura 

 

Capacidade tecnológico 

Confiança e compartilhamento de 

informações 

Facilidade de comunicação 

Relação de longo prazo 

Arranjamento recíproco 

Apoio da alta gestão 

Confiança 

Boa vontade para dividir informações 

Fonte: Adaptado de Osiro et al. (2014). 

 

Os critérios de seleção expressos no Quadro 2 podem ser tratados como fatores de risco 

de fornecimento relacionados aos requisitos dos fornecedores. Além destes, existem também 

fatores de risco não relacionados às características dos fornecedores, como: riscos relacionados 

ao mercado que o fornecedor se encontra, riscos de transporte e riscos macro que podem afetar 

o fornecimento das organizações. Esses fatores de risco coletados em diversos estudos e foram 

sintetizados no Quadro 3 a seguir (Alikhani, Torabi, & Altay, 2019; Tobari, Baghersad, & 

Mansouri, 2015; Ho et al., 2015; Wagner & Bode, 2008). 
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Quadro 3 – Fatores de risco externos ao fornecedor que afetam o fornecimento. 

Tipos de Riscos Fatores de risco 

Riscos de Transporte Danos durante o transporte 

Acidentes durante o transporte 

Ataque pirata marítimo 

Roubo na rodovia 

Quebra do transporte 

Greves portuárias 

Capacidade do porto ou congestionamento 

Altos custos de transporte 

Falta de alternativas de transporte 

Riscos Macro Desastres naturais 

Biológicos e epidemias 

Diversidades Geográficas 

Greve dos funcionários 

Guerra ou terrorismo 

Acidentes com fogo 

Instabilidade política 

Recessões econômicas 

Problemas legais externos 

Instabilidade regional 

Regulações governamentais 

Conflitos sociais e culturais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como explicitado na seção 2.1, a compreensão do contexto da organização é essencial 

para apoiar a gestão de riscos, uma vez que deve ser utilizado para se definir seus objetivos, 

critérios e escopo. Deste modo, a definição do contexto culmina em uma melhor compreensão 

dos fatores de risco que podem comprometer o desempenho do fornecimento, que por sua vez, 

apoia a etapa de identificação de riscos (Tummala & Schoenherr, 2011). O processo de gestão 

de riscos inicia-se com o estabelecimento do contexto. Nesta etapa os objetivos e os critérios 

da análise são definidos, além da elaboração do escopo de suas atividades, de modo a determinar 
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os limites do processo de gestão de riscos Ainda assim, cada um dos fatores de risco de 

fornecimento pode estar relacionado ao fornecimento de apenas um item específico. Deste 

modo, um item de compra pode estar relacionado com diversos fatores de risco e ao se 

considerar inúmeros itens de compra, a lista de fatores de risco pode se estender continuamente. 

Neste sentido, é importante que seja realizada uma seleção adequada de quais itens devem ser 

analisados.  

Kraljic (1983) propôs um modelo de portfólio de compras o qual é amplamente utilizado 

nas indústrias (Medeiros; Ferreira, 2018). Esse modelo classifica os itens de compra de acordo 

com sua importância de compra e com a complexidade do mercado. A importância de compra 

considera fatores como: custo do material em relação ao custo total do produto, valor 

adicionado, lucratividade, entre outros. A complexidade do mercado fornecedor considera 

fatores como: condições de monopólio ou oligopólio, sofisticação tecnológica, barreiras de 

entrada, custos logísticos, entre outros. Ressalta-se que a dimensão “complexidade de mercado” 

também é conhecida como “Risco de Fornecimento”. Está dimensão também pode ser 

interpretada como uma visão agregada dos variados fatores de risco de fornecimento já 

discutidos nesta seção. Deste modo, dependendo de como o item se enquadra em cada uma das 

duas dimensões, ele pode ser classificado entre as categorias de: não-crítico, gargalo, 

alavancado e estratégico. Neste sentido, os itens estratégicos exigem que suas decisões sejam 

as mais importantes e requerem um nível maior de detalhamento dos dados de mercado, uma 

vez que esta classificação se dá quando um item possui alta importância de compra e alta 

complexidade de mercado (Kraljic, 1983). A matriz de Kraljic e as classificações dos itens de 

acordo com o nível que o mesmo possui para cada uma das duas dimensões são representadas 

pela Figura 5 abaixo. Após o estabelecimento do contexto, a escolha dos itens para avaliação e 

a identificação dos fatores de risco, pode-se prosseguir para o uso das técnicas para avaliação 

de riscos. Como um dos propósitos do presente trabalho é considerar a avaliação de riscos a 

partir da tomada de decisão em grupo, a seguinte seção trata de uma revisão sistemática da 

literatura que aborda o tema. 
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Figura 5– Matriz de Kraljic. 

 

Fonte: Adaptado de Kraljic (1983). 
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3 DECISÃO EM GRUPO PARA A AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

De acordo com Gitinavard, Mousavi e Vahdani (2016), o processo de decisão deve 

considerar o conhecimento de diversos especialistas que dominam diferentes áreas de 

conhecimento, pois apenas um decisor não consegue reconhecer todos os aspectos importantes 

de um problema complexo. Além disso, um processo de avaliação de riscos adequado deve ser 

realizado por meio da tomada de decisão em grupo (Chaudhuri, Mohanty, & Singh, 2013; 

Rezakhani, 2012). Neste sentido, em uma revisão sistemática da literatura, Almeida et al. (2017) 

destacaram que modelos de decisão em grupo para a avaliação de riscos vem recebendo mais 

atenção pelos acadêmicos. 

Recentemente alguns estudos investigaram métodos de apoio para a avaliação de riscos. 

Ho et al. (2015) analisaram métodos qualitativos e quantitativos aplicados para gestão de riscos 

da cadeia de suprimentos. Renault e Agumba (2016) apresentaram uma revisão da literatura 

sobre métodos para gestão de riscos utilizados na indústria de construção. Almeida et al. (2017) 

analisaram métodos de decisão multicritério em diferentes áreas de pesquisa e afirmam que 

riscos têm sido explorados pela literatura em diversos contextos de aplicação. Ainda assim, não 

foram encontradas tentativas de revisão de técnicas de decisão em grupo aplicadas para apoiar 

a avaliação de riscos. Dessa forma, nesta seção será apresentada uma revisão sistemática da 

literatura voltada para técnicas de decisão em grupo para apoiar a avaliação de riscos em 

múltiplos contextos de aplicação, com metodologia inspirada nos estudos de Randolph (2009) 

e Tranfield, Denyer e Smart (2003). 

As bases de dados utilizadas para realizar a busca foram: Scopus (www.scopus.com) e 

Web of Science (apps.webofknowledge.com). As strings de busca utilizadas foram: ("risk 

assessment" AND "group decision") OR ("risk analysis" AND "group decision") OR ("risk 

management" AND "group decision”).  A Figura 6 ilustra as etapas seguidas para pesquisar e 

filtrar os artigos obtidos nas bases de dados, os quais são descritos a seguir: 

 Etapa 1: Inserir strings nas duas bases de dados; 

 Etapa 2: Eliminar resultados duplicados (artigos encontrados em ambas bases 

de dados); 

 Etapa 3: Baixar artigos os quais foi possível obter acesso; 

 Etapa 4: Selecionar apenas artigos relacionados à avaliação do nível fatores de 

risco; 
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 Etapa 5: Eliminar artigos que não estão relacionados à tomada de decisão em 

grupo. 

 

Figura 6– Etapas da metodologia de pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após seguir as cinco etapas, 83 artigos foram selecionados para a revisão, os quais foram 

classificados de acordo com os seguintes critérios de estratificação: 

 Técnica: se refere a(s) técnica(s) utilizadas para avaliar o nível dos fatores de risco; 

 Natureza do input: considera a(s) naturezas(s) dos inputs para processar 

computacionalmente os julgamentos dos tomadores de decisão; 

 Consenso: analisa se a decisão final em relação às avaliações são obtidas por meio do 

consenso do grupo ou da agregação dos julgamentos; 

 Contexto de aplicação: se refere ao contexto de aplicação que o método proposto é 

aplicado; 

 País: país(es) da(s) universidade(s) em que o primeiro autor está afiliado; 

 Ano de publicação: ano em que o artigo foi publicado. 

 

A pesquisa encontrou artigos publicados desde 1996. A Figura 7 a seguir mostra um constante 

crescimento do número de publicações ao longo dos anos, principalmente a partir de 2011. 
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Figura 7– Distribuição de publicações ao longo dos anos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além disso, os artigos foram classificados de acordo com o país da universidade a qual 

o primeiro autor está afiliado. China (36%), Taiwan (11%), Iran (11%) e Turquia (10%) lideram 

o ranking com quase 70% dos estudos considerados. É importante ressaltar que nenhum dos 

trabalhos revisados são de origem brasileira. 

Os 83 artigos analisados neste estudo foram publicados em 61 revistas diferentes, o que 

mostra uma relativa alta diversidade de revistas, uma vez que mais de 80% delas publicaram 

apenas um artigo, o que pode indicar a multidisciplinaridade do tema da pesquisa. As seis 

revistas que possuem maior quantidade de citações, totalizando em quase 30% do total de 

citações, são respectivamente: Safety Science, Applied Soft Computing, Computers & Industrial 

Engineering, Expert Systems with Applications, Information Sciences e Journal of Intelligent 

& Fuzzy Systems. 

A Figura 8 a seguir mostra os diferentes contextos de aplicação para as técnicas para 

avaliação de riscos. Aplicações não relacionadas a nenhum desses contextos, as quais tem 

apenas uma ocorrência, foram classificadas como “Outros”. Ressalta-se que um artigo pode 

estar relacionado a um ou mais contextos. As aplicações eram mais frequentes nos contextos 

de: riscos de tecnologia da informação, riscos de desenvolvimento de novos produtos e riscos 

de construção. 
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Figura 8 – Distribuição dos números de citação por contexto de aplicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 9 abaixo mostra a distribuição de técnicas utilizadas para a avaliação de riscos. 

Dentre os artigos considerados neste estudo, a técnica AHP é a mais frequente com, 26% das 

ocorrências, seguida pelo FMEA com 17%, TOPSIS, com 12% e VIKOR, com 5%. Esses 

resultados confirmam a predominância de modelos MCDM para a avaliação de riscos e tomada 

de decisão em grupo. 

 

Figura 9 – Distribuição de técnicas utilizadas para a avaliação de riscos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em relação ao tipo de tomada de decisão em grupo, a maioria dos estudos aplicam 

métodos de agregação, que consideram os julgamentos individuais dos especialistas e seus 

respectivos pesos, como é ilustrado pela Figura 10. Apenas 12% dos artigos revisados 

utilizaram métodos de consenso que implicam na concordância de todos os especialistas. De 

acordo com Herrera-Viedma, Herrera e Chiclana (2002), o problema do consenso é que ele 

apenas aceita os estados de consenso e não consenso. Os autores refletem que as chances de um 

grupo de especialistas chegar a uma concordância completa é baixa. Outras abordagens para a 

decisão em grupo compreendem 12% dos estudos (Figura 10) e são baseadas na ideia de 

minimizar a divergência entre as opiniões dos tomadores de decisão, porém não exigindo a 

concordância completa do grupo. Ressalta-se, também, que 15% dos artigos revisados não 

especificam qual foi o método utilizado para obter a decisão final do grupo. 

 

Figura 10 – Distribuição dos métodos de decisão em grupo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A natureza dos inputs utilizados para processar os julgamentos dos tomadores de 

decisão também foram analisadas, como representado pela Figura 11. Estudos que utilizaram 

apenas representações linguísticas foram classificados como CWW. Analogamente, artigos que 

utilizaram exclusivamente números foram classificados como crisp1 values. Artigos que 

mesclaram representações linguísticas com números foram classificados como hybrid. Pode-se 

perceber que CWW corresponde a maioria absoluta das naturezas dos inputs utilizadas para 

processar os julgamentos dos tomadores de decisão. 

                                                 
1
 dicotomia (modo de classificação que contém apenas dois termos) (Zimmermann, 2010) 
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Figura 11 – Distribuição das naturezas dos inputs para processar os julgamentos dos especialistas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

CWW possui diversas maneiras diferentes de computar a linguagem natural. A Figura 

12 mostra a distribuição dos tipos de representações linguísticas utilizadas nos artigos. A lógica 

fuzzy clássica proposta por Zadeh (1965) ainda domina a maioria das representações 

linguísticas. Ainda assim, a Figura 13 mostra que outras representações linguísticas e 

generalizações dos conjuntos fuzzy vem recebendo mais atenção ao longo dos últimos anos.  

 

Figura 12 – Distribuição dos tipos de representações linguísticas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 13 – Tipos de representações linguísticas utilizadas ao longo dos anos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 TÉCNICAS FUZZY 

 

Este capítulo apresenta as definições básicas dos conjuntos fuzzy e um detalhamento conceitual 

acerca das técnicas que serão utilizadas no modelo proposto. Para isso, primeiro será 

apresentada uma seção sobre a teoria dos conjuntos fuzzy, a seguir é apresentado o hesitant 

fuzzy e finalmente o FIS é explicitado no final deste capítulo. 

 

4.1  CONJUNTOS FUZZY 

Zadeh (1965) propôs a teoria de conjuntos fuzzy, para lidar com a imprecisão e incerteza 

(Pourjavad; Shahin, 2018). A lógica tradicional considera apenas dois estados que um elemento 

pode pertencer a um determinado conjunto: total pertencimento e não pertencimento. Diferente 

da lógica tradicional, a teoria dos conjuntos fuzzy considera que um conjunto fuzzy A em um 

universo de discurso X é definido por um pertencimento 𝜇�̃� (x) que associa qualquer elemento 

x pertencente a X a um número real entre 0 e 1 (Pourjavad & Shahin, 2018; Zadeh, 1965). Um 

conjunto fuzzy em X é definido pela Equação (1) a seguir: 

 

𝐴 ̃ =  {𝑥, 𝜇𝐴  (𝑥)}, 𝑥 𝜖 𝑋 (1) 

 

Deste modo, um 𝜇�̃� (x) igual a zero representa que x tem total não pertencimento ao 

conjunto; um 𝜇�̃� (x) igual a 1 representa que x tem total pertencimento ao conjunto; e para 

valores entre 0 e 1, diferente da lógica tradicional, significa que x possui um pertencimento 

parcial ao conjunto (Pourjavad & Shahin, 2018). Liu et al. (2012) afirmam que o conjunto de 

teorias fuzzy possuem vantagem em relação à lógica tradicional para lidar com ambiguidade de 

conceitos que estão associados à subjetividade presente no julgamento realizado por seres 

humanos. Além disso, a principal contribuição da lógica fuzzy é apresentar uma teoria para 

computação com palavras (CWW) (Zadeh, 1996). Desta maneira, expressões linguísticas como: 

“muito bom”, “pouco velho”, “extremamente rápido”, podem ser utilizadas para realizar os 

cálculos. Neste sentido, Zadeh (1996) afirma que um aspecto chave de CWW é a fusão da 

linguagem natural com o processamento de variáveis fuzzy. 

Os números fuzzy são constituídos por conjuntos fuzzy, os quais são normalizados se 

pelo menos um dos seus elementos possui grau de pertinência igual a 1 e convexos se 

respeitarem a seguinte desigualdade, representada pela Equação (2) (Zadeh, 1965): 
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𝜇𝐴 (𝜆 .  𝑥1 + (1 −  𝜆) .  𝑥2)  ≥ min{𝜇𝐴 (𝑥1), 𝜇𝐴 (𝑥2) }, onde 𝑥1 e 𝑥2 ϵ X; 𝜆 ϵ [0;1]    (2) 

 

Segundo Nicoletti e Camargo (2011), os conjuntos fuzzy podem ser definidos 

considerando funções de pertinência.  Os autores afirmam também que essas funções podem 

ser agrupadas em famílias de funções parametrizáveis. Apesar de existirem variadas famílias, 

as mais utilizadas para a resolução de problemas de apoio à decisão são as trapezoidais e as 

triangulares (Pourjavad & Shahin, 2018). Uma função de pertinência triangular pode ser obtida 

por meio da Equação (3) e representada graficamente como na Figura 14. Uma função de 

pertinência trapezoidal pode ser obtida por meio da Equação (4) e representada graficamente 

como na Figura 15. 

 

𝜇𝐴(𝑥𝑖) =  

{
 
 

 
 

0   para 𝑥𝑖 < 𝑎,
𝑥𝑖−𝑎

𝑚−𝑎
  para 𝑎 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑚,

𝑏−𝑥𝑖

𝑏−𝑚
  para 𝑚 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑏,

0   para 𝑥𝑖 > 𝑏.

                                           (3) 

 

 

Figura 14 – Função de pertinência triangular. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

𝜇𝐴(𝑥𝑖) =  

{
 
 

 
 

0   para 𝑥𝑖 < 𝑎,
𝑥𝑖−𝑎

𝑚−𝑎
  para 𝑎 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑚,

   1    para m ≤ xi ≤ n,
𝑏−𝑥𝑖

𝑏−𝑛
  para 𝑛 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑏,

0   para 𝑥𝑖 > 𝑏.

                                    (4) 
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Figura 15 – Função de pertinência trapezoidal. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As operações algébricas entre dois números fuzzy triangulares são apresentadas a seguir, 

das Equações (5) a (8),  considerando �̃� = (𝑙1,𝑚1, 𝑢1) e �̃� = (𝑙2,𝑚2, 𝑢2) (Zimmermann, 2010). 

 

Adição:  �̃� (+)�̃� = ( 𝑙1 + 𝑙2, 𝑚1 + 𝑚2, 𝑢1 + 𝑢2),  𝑙1 ≥ 0 e 𝑙2 ≥ 0                         (5) 

Multiplicação: �̃� (𝑋)�̃� = ( 𝑙1 𝑋 𝑙2, 𝑚1 𝑋 𝑚2, 𝑢1 X 𝑢2),  𝑙1 ≥ 0 e 𝑙2 ≥ 0                  (6) 

Subtração: �̃� (– )�̃� = ( 𝑙1 − 𝑙2,𝑚1 − 𝑚2, 𝑢1 − 𝑢2),  𝑙1 ≥ 0 e 𝑙2 ≥ 0                    (7) 

Divisão: �̃� (÷)�̃� = ( 𝑙1 ÷ 𝑢2, 𝑚1 ÷ 𝑚2, 𝑢1 ÷ 𝑙2),  𝑙1 ≥ 0 e 𝑙2 ≥ 0                           (8) 

 

As operações algébricas entre um número fuzzy triangular  �̃� = (𝑙1,𝑚1, 𝑢1) e um número 

real K são apresentadas nas Equações (9) e (10) (Zimmermann, 2010). 

 

Multiplicação: 𝐾 (×) �̃� ̃ = ( 𝐾 × 𝑙1, 𝐾 × 𝑚1, 𝐾 ×  𝑢1),  𝑙1 ≥ 0 e 𝐾 ≥ 0            (9) 

Divisão:  
�̃�

𝐾
 =  (

𝑙1

𝐾
 ,
𝑚1

𝐾
 ,
𝑢1

𝐾
) , 𝑙1 ≥ 0 e 𝐾 ≥ 0                                                                    (10) 

 

 

4.2  HESITANT FUZZY 

A teoria dos conjuntos hesitant fuzzy (Hesitant Fuzzy Sets – HFS) proposta por Torra 

(2010) é uma generalização dos conjuntos fuzzy de Zadeh (1965), apresentados na última seção. 

Posteriormente, Rodriguez et al. (2012) propuseram os HFLTS, capazes de representar 
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linguisticamente a hesitação dos tomadores de decisão. Essa representação linguística foi criada 

para lidar com a dificuldade dos especialistas de avaliar um elemento em um conjunto quando 

estão em dúvida entre diferentes valores, o que pode acontecer durante uma tomada de decisão 

multicritério (Torra & Narukawa, 2009; Torra, 2010). O HFLTS permite que os tomadores de 

decisão escolham um intervalo de termos linguísticos durante sua avaliação e não apenas um 

termo, como é necessário para conjuntos fuzzy tradicionais. Portanto, com o HFLTS é possível 

que um avaliador utilize expressões linguísticas como: “entre muito baixo e alto”, “entre frio e 

morno”, "entre curto e muito longo”, entre outras. A Figura 16 exemplifica diferentes 

expressões linguísticas que ativam diversos conjuntos de termos linguísticos. 

 

Figura 16 – Exemplos de diferentes expressões linguísticas ativando diferentes conjuntos de termos. 

 

Fonte: Galo et al. (2018). 

 

Neste contexto, os conjuntos hesitant fuzzy são apropriados para a tomada de decisão 

em grupo (Galo et al., 2018). Desta maneira, a Figura 13 aponta que esse tipo de representação 
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é uma das generalizações dos conjuntos fuzzy que vem recebendo mais atenção em estudos 

acadêmicos relacionados com a avaliação de riscos durante a tomada de decisão em grupo. 

Além disso, foram encontrados alguns trabalhos que utilizaram os conjuntos hesitant fuzzy para 

apoiar a avaliação de riscos relacionados à cadeia de suprimentos. He, Xu e Gu (2016) 

propuseram o hesitant multiplicative preference relation (HMPR) para apoiar a avaliação de 

riscos de crédito de empresas considerando sua cadeia de suprimentos. Chang, Wen e Chung 

(2018) utilizaram os conjuntos hesitant fuzzy combinados com o operador ordered weighted 

geometric (OWG) para aprimorar a eficácia do FMEA e reduzir limitações que sempre vem 

sendo apontadas na literatura. Neste modo, os autores sugerem o uso da proposta para apoiar o 

processo de seleção de fornecedores. 

Para um determinado conjunto X, um conjunto hesitant fuzzy é definido em termos de 

uma função h, que, quando aplicada em X, retorna um subconjunto com valores entre 0 e 1 

(Torra, 2010). Neste sentido, um conjunto HFS �̃� é matematicamente representado pela 

Equação (11), onde  ℎ̃�̃�(𝑥) é um intervalo finito entre 0 e 1, o qual representa o pertencimento 

de x ao conjunto (Torra, 2010). 

 

�̃� =  {〈𝑥, ℎ̃�̃�(𝑥)| 𝑥 ∈ 𝑋〉} (11) 

  

Para conjuntos hesitant fuzzy representados pelas funções de pertencimento h, ℎ1 e 

ℎ2 temos as seguintes operações básicas, das Equações (12) a (18) (Xia & Xu, 2011; Torra, 

2010): 

 

ℎ𝑐 = ∪𝛾𝜖ℎ {1 − 𝛾}         (12) 

 ℎ1 ∪ ℎ2 = ∪𝛾1𝜖ℎ1,𝛾2𝜖ℎ2 𝑚𝑎𝑥{𝛾1, 𝛾2}   (13) 

 ℎ1 ∩ ℎ2 = ∩𝛾1𝜖ℎ1,𝛾2𝜖ℎ2 𝑚𝑖𝑛{𝛾1, 𝛾2}  (14) 

 ℎ𝜆 = ⋃𝛾𝜖ℎ{𝛾
𝜆}  (15) 

 𝜆ℎ =  ⋃𝛾𝜖ℎ{1 − (1 − 𝛾)
𝜆}   (16) 

 ℎ1⊕ℎ2 = ⋃𝛾1𝜖ℎ1,𝛾2𝜖ℎ2{𝛾1 + 𝛾2 − 𝛾1𝛾2}   (17) 

 ℎ1⨂ℎ2 = ⋃𝛾1𝜖ℎ1,𝛾2𝜖ℎ2{𝛾1𝛾2}   (18) 

 

Yu (2013) apresentou uma extensão dos conjuntos hesitant fuzzy, pelo fato de apenas 

expressar os graus de pertencimento de um elemento a um determinado conjunto apenas por 
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um número crisp entre 0 e 1. Neste sentido, Yu (2013) propôs o Triangular Fuzzy Hesitant 

Fuzzy Set (TFHFS), o qual utiliza números triangulares fuzzy para representar a imprecisão e 

incertezas envolvidas na determinação dos graus de pertencimento de um elemento em um 

conjunto. No TFHFS, para �̃� =  {〈𝑥, 𝑓�̃�(𝑥)〉| 𝑥 ∈ 𝑋}, tal que �̃�  seja um conjunto HFS e 𝑓�̃�(𝑥) 

um conjunto de números triangulares fuzzy que representa grau de inclusão do elemento 𝑥 ∈ 𝑋 

para o conjunto �̃�. Deste modo, um elemento triangular fuzzy hesitant é representado pela 

Equação (19): 

 

𝑓�̃�(𝑥𝑖) =  {(𝜉
𝐿 , 𝜉𝑀, 𝜉𝑈)|𝜉𝜖𝑓�̃�(𝑥𝑖)}, (19) 

 

onde 𝜉 é um número triangular fuzzy,  𝜉𝐿 o valor inferior, 𝜉𝑀  o valor médio e 𝜉𝑈 o valor 

superior do número triangular fuzzy (𝜉𝐿 , 𝜉𝑀, 𝜉𝑈). Dentre os operadores de agregação propostos 

por Yu (2013), o Triangular Fuzzy Hesitant Fuzzy Weighted Averaging (TFHFWA), utilizado 

na presente dissertação é representado pela Equação (20). Nesta equação, seja  𝑓𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

uma coleção de TFHFEs, de modo que 𝑤𝑗  ∈  [0, 1] seja o vetor de pesos, onde ∑ 𝑤𝑗 = 1 
𝑛
𝑗=1 e 

𝑤𝑗 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛). 

 

𝑇𝐹𝐻𝐹𝑊𝐴 (𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛) = ⊕𝑗=1
𝑛 (𝑤𝑗𝑓𝑗)= 

= {(1 − ∏ (1 − 𝜉𝐿)
𝑤𝑗𝑛

𝑗=1 , 1 − ∏ (1 − 𝜉𝑀)
𝑤𝑗𝑛

𝑗=1 , 1 − ∏ (1 − 𝜉𝑈)
𝑤𝑗𝑛

𝑗=1 )              

|𝜉1 ∈  𝑓1, 𝜉2 ∈  𝑓2, … , 𝜉𝑛 ∈ 𝑓𝑛}, 

(20) 

 

Para defuzzificar o número triangular fuzzy hesitant, será utilizada a Equação (21) 

proposta por Lee e Li (1988), a mesma utilizada por Yu (2013). Neste caso, 𝑙𝑗  é o valor do 

menor vértice resultante da agregação, 𝑚𝑗  é o vértice do centro e 𝑢𝑗  representa o valor do maior 

vértice, onde (j=1,2,…,n). 

 

𝑓𝑗 =
𝑙𝑗 + (𝑚𝑗 ∗ 2) + 𝑢𝑗

 4
 

 

(21) 

 



63 

 

 

 

4.3  SISTEMA DE INFERÊNCIA FUZZY 

O FIS é baseado nas teorias de conjuntos fuzzy propostas por Zadeh (1965) e são 

conhecidos na literatura também como fuzzy-rule-based system, fuzzy expert system e fuzzy 

system (Geramian et al., 2017; Elsayed, 2009). De acordo com Elsayed (2009), a principal 

vantagem de se utilizar o FIS é a habilidade de se trabalhar com dados imprecisos. Rafie e 

Namin (2015) também apontam o FIS como uma oportunidade de lidar tanto com informações 

incompletas como com as incertezas e ambiguidades inerentes ao julgamento humano. 

No contexto de avaliação de riscos, Liu et al. (2010) encontraram diversas aplicações 

do FIS, entre elas: riscos de radiação, riscos em healthcare, riscos de projetos de construção, 

riscos de diferentes mercados (e-commerce, eletricidade, câmbio e decisões de entrada no 

mercado), riscos que envolvem impactos negativos ao meio ambiente, riscos de segurança do 

trabalho, riscos de seleção de fornecedores, riscos financeiros e riscos de desenvolvimento de 

softwares. Além disso, os autores afirmam que o FIS permite a criação de matrizes de risco, 

como a ferramenta brevemente discutida na seção 2.1. Markowski e Mannan (2008) afirmam 

que embora a matriz de risco tradicional seja uma ferramenta útil para a avaliação de riscos, ela 

os categoriza de maneira vaga e imprecisa, de maneira a produzir incertezas relacionadas às 

suas categorias. Portanto, os autores utilizaram como input os valores fuzzificados de 

severidade e ocorrência provenientes da matriz de risco tradicional, e por meio do FIS criou 

matrizes de risco fuzzy para três diferentes cenários (pessimista, comum e otimista). Destaca-

se, também, que Liu et al. (2013) afirmam que o FIS é a abordagem mais utilizada, dentre as 

abordagens combinadas com o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), técnica usada para 

apoiar a avaliação de riscos e utilizada em uma grande variedade de indústrias. 

Além disso, foram encontradas diferentes aplicações do FIS relacionadas ao SCRM. 

Aqlan e Lam (2015) apresentaram um framework para avaliar riscos de cadeia de suprimentos. 

Os autores utilizaram: uma survey para identificar os fatores de risco, bem como a severidade 

de suas consequências e suas frequências de ocorrência; diagrama gravata-borboleta para 

agregar os níveis de severidade com os níveis de frequência de cada fator de risco; e o FIS para 

calcular o índice de risco de cada fator de risco para ranqueá-los. Ramkumar (2016) propôs uma 

metodologia para avaliar riscos de compra eletrônica de itens (e-procurement) baseada na 

combinação das técnicas ANP e FIS. Ramkumar, Schoenherr e Jenamani (2016) identificaram 

fatores de risco relacionados ao e-procurement por meio da análise SWOT e os avaliaram por 

meio da técnica ANP combinada com o FIS. Bereskie, Haider, Rodriguez, & Sadiq (2017) 

utilizaram o FIS para avaliar riscos relacionados a sistemas de fornecimento de água. Kayhan, 
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Cebi e Kahraman (2019) utilizaram o FIS para priorizar fatores de risco relacionados à 

confiabilidade dos fornecedores. O funcionamento e os elementos do FIS podem ser ilustrados 

pela Figura 17.  

 

Figura 17 – Estrutura do Fuzzy Inference System. 

Base de conhecimento

Base de dados Base de regras

Base de regras

Mecanismo 
de inferência

Base de dados

Fuzzyficação Defuzzyficação

Regra 1: Se X1 é A1 e X2 é B1 então Y é C1
Regra 2: Se X1 é A2 e X2 é B2 então Y é C1
Regra 3: Se X1 é A3 e X2 é B3 então Y é C3

Regra n: Se X1 é An e X2 é Bn então Y é Cn

...

Funções de pertinência

Entrada crisp Saida crisp

 

Fonte: Adaptado de Herrera (2008). 

 

O FIS pode utilizar variáveis linguísticas fuzzy condizentes com o modo que os 

especialistas expressam suas avaliações (Rafie & Namin, 2015). Deste modo, são construídas 

funções de pertinência fundamentadas pela base de dados e pelas variáveis linguísticas, as quais 

podem possuir formas triangulares, trapezoidal, gaussiana, entre outras. (Rafie & Namin, 2015; 

Herrera, 2008). A etapa de fuzzificação converte um valor numérico crisp no grau de 

pertinência dos termos linguísticos ativados pelos mesmos (Geramian et al., 2017). Para 

exemplificar, considera-se uma situação na qual as funções de pertinência e suas respectivas 

variáveis linguísticas nas formas triangulares representadas na Figura 18. Uma entrada crisp 

com o valor de 3, a qual representa o nível de severidade do risco relacionado a qualidade do 

produto, possui um pertencimento de 0,8 à variável linguística “Baixo” e 0,2 para a variável 

linguística “Médio”.  
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Figura 18 – Funções de pertinência e suas respectivas variáveis linguísticas nas formas triangulares. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Outro componente importante do FIS é sua base de regras, com relações entre 

antecedentes e consequentes do tipo: “Se A, então B”. “A” pode ser um conjunto de condições 

antecedentes, enquanto “B”, o consequente, representa a conclusão de cada regra (Geramian et 

al. 2017). Por exemplo: “SE preço é muito baixo E qualidade é alta, ENTÃO demanda é muito 

alta”. A base de dados e a base de regras compõem a base de conhecimento de um FIS (Herrera, 

2008). Para prosseguir elucidando o funcionamento do FIS, a seguinte estrutura de regra será 

considerada: 

 

Regra: Se x é A e y é B, então z é C 

 

Além disso, o FIS deve utilizar um mecanismo de inferência, que permite inferir 

conclusões fuzzy por meio das bases de regras, dos dados fuzzy de entrada e das bases de dados 

(Geramian et al., 2017; Herrera, 2008). Dentre diferentes mecanismos de inferência, destaca-se 

o sistema de Mamdani, o qual já foi aplicado em diversos contextos (Geramian et al., 2017; 

Lima-Junior et al. 2013; Mamdani & Assilian, 1975). O sistema de inferência de Mamdani 

começa com a obtenção do grau de pertinência das entradas crisp em relação aos antecedentes 

das regras. A base de regras possui conectores “E” e “OU” para gerar as relações de implicação 

entre os termos linguísticos das variáveis de input para cada regra ativada (Pourjavad & 

Mayorga, 2017; Lima-Junior et al. 2013). Os conectores “E” podem ser modelados com 

operadores t-norma, representados nas equações (22) a (24) (Nicoletti & Camargo, 2011; 
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Zimmernam, 2010). Dentre os operadores t-norma, o operador “mínimo”, representado pela 

Equação (22), é o mais utilizado (Pourjavad & Mayorga, 2017; Lima-Junior et al. 2013). 

Analogamente, os conectores “OU” podem ser modelados com operadores s-norma, 

representados nas equações (25) a (27) (Nicoletti & Camargo, 2011; Zimmernam, 2010). 

Dentre os operadores s-norma, o operador “máximo”, representado pela Equação (25), é o mais 

utilizado (Pourjavad & Mayorga, 2017; Lima-Junior et al. 2013). 

 

Mínimo                                     𝛼 =  𝑀𝑖𝑛 (µ𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑦))   (22) 

Produto algébrico                         𝛼 =  µ𝐴(𝑥) ∗ 𝜇𝐵(𝑦)   (23) 

Diferença limitada        𝛼 =  𝑀𝑎𝑥 (0, µ𝐴(𝑥) + 𝜇𝐵(𝑦) − 1)   (24) 

Máximo                             𝛼 =  𝑀𝑎𝑥 (µ𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑦))   (25) 

Soma algébrica         𝛼 = µ𝐴(𝑥) + 𝜇𝐵(𝑦) − µ𝐴(𝑥) ∗ 𝜇𝐵(𝑦)   (26) 

Soma limitada                        𝛼 =  𝑀𝑖𝑛 (1, µ𝐴(𝑥) + 𝜇𝐵(𝑦))  (27) 

 

Após a obtenção do grau de pertinência das entradas crisp em relação aos antecedentes 

das regras, o segundo passo do sistema de Mamdani é obter os consequentes das regras. Para 

isso, o mecanismo de inferência executa a relação de implicação entre os números fuzzy 

resultante dos operadores lógicos e o consequente C, para cada regra ativada (Pourjavad & 

Shahin, 2017).  Um dos operadores de implicação mais utilizados é o de Mamdani (Pourjavad 

& Mayorga, 2017; Geramian et al., 2017), apresentado na Equação (28). Além do operador de 

Mandani, Ross (2010) destaca outros operadores de implicação, apresentados entre as Equações 

(29) e (31). 

 

µ𝑅𝛼→𝐶(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑖𝑛 (𝛼, 𝜇𝐶(𝑧))     (28) 

µ𝑅𝛼→𝐶(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑎𝑥 (𝜇𝐶(𝑧), 1 −  𝛼)     (29) 

µ𝑅𝛼→𝐶(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑖𝑛 (1, [ 1 −  𝛼 + 𝜇𝐶(𝑧)])    (30) 

 µ𝑅𝛼→𝐶(𝑥, 𝑧) = 𝛼  .  𝜇𝐶(𝑧))        (31) 

 

A composição entre um singleton fuzzy e a relação de implicação define o número fuzzy 

de saída para cada regra (Pourjavad & Shahin, 2018). As composições de relação Max-Min, 

Max-Prod e Max-Média, apresentadas respectivamente entre as Equações (32), (33) e (34), são 

as mais aplicadas (Pourjavad & Mayorga, 2017; Ross, 2010). Além desses operadores de 
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composição, Ross (2010) destaca os operadores Max-Max, Min-Max e Min-Min, 

respectivamente apresentados entre as Equações (35), (36) e (37). 

 

𝑆 ∘ 𝑅(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑎𝑥 {𝑀𝑖𝑛 (µ𝑆(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅(𝑦, 𝑧)}   (32) 

 𝑆 . 𝑅(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑎𝑥 {µ𝑆(𝑥, 𝑦) ∗  𝜇𝑅(𝑦, 𝑧)}    (33) 

𝑆 ⊕  𝑅(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑎𝑥 {
1

2
(µ𝑆(𝑥, 𝑦) + 𝜇𝑅(𝑦, 𝑧)}   (34) 

𝑆 ∘ 𝑅(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑎𝑥 {𝑀𝑎𝑥 (µ𝑆(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅(𝑦, 𝑧)}   (35) 

𝑆 ∘ 𝑅(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑖𝑛 {𝑀𝑎𝑥 (µ𝑆(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅(𝑦, 𝑧)}   (36) 

𝑆 ∘ 𝑅(𝑥, 𝑧) = 𝑀𝑖𝑛 {𝑀𝑖𝑛  (µ𝑆(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅(𝑦, 𝑧)}   (37) 

 

O último passo do mecanismo de inferência de Mamdani consiste em agregar as saídas 

resultantes de cada regra em um único conjunto fuzzy por meio de um operador de agregação. 

Ross (2010) destaca que existe duas principais estratégias para o processo de agregação das 

regras fuzzy. A primeira é quando busca-se um sistema de regras conjuntivo, ou seja, quando é 

esperado que todas as regras do sistema sejam satisfeitas, portanto, um sistema não-

compensatório. Nesse caso, é utilizado o operador Min, apresentado na Equação (38), sendo 

que o output resultante dele é a intersecção fuzzy dos consequentes de todas as regras. A segunda 

estratégia é quando busca-se um sistema disjuntivo de regras, ou seja, quando é esperado que 

pelo menos uma regra seja satisfeita. Nesse caso, é utilizado o operador Max, apresentado na 

Equação (39), sendo que o output dele é a união fuzzy de todas contribuições individuais de 

cada regra. 

 

𝐴𝐺(. ) = 𝑀𝑖𝑛 ( 𝜇𝑅1(𝑥), 𝜇𝑅2(𝑥)… 𝜇𝑅𝑛(𝑥))          (38) 

𝐴𝐺(. ) = 𝑀𝑎𝑥 ( 𝜇𝑅1(𝑥), 𝜇𝑅2(𝑥)… 𝜇𝑅𝑛(𝑥))          (39) 

 

Finalmente, após a aplicação do mecanismo de inferência, é iniciado o processo de 

defuzzificação. Os conjuntos fuzzy resultantes do mecanismo de inferência podem ser 

defuzzificados em conclusões não fuzzy, ou seja, números crisp (Rafie & Namin, 2015). Os 

métodos de defuzzificação normalmente utilizados são: centro de área, bis, média dos máximos, 
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menor dos máximos e maior dos máximos (Syn, Mokhtar, Feng, & Manurung, 2011). Dentre 

eles, o método de centro de área é o mais utilizado e pode ser representado pela Equação (40) 

(Pourjavad & Mayorga, 2017; Rafie & Namin, 2015; Syn et al., 2011). 

 

𝐶𝑜𝐴 =
∑ 𝜇𝐴 (𝑋𝐾) 𝑋𝐾
𝑛
𝑘=1

∑ 𝜇𝐴 (𝑋𝐾) 
𝑛
𝑘=1

                              (40) 

 

4.3.1  MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO BASEADO EM REGRAS FUZZY 

FRBCSs têm sido aplicados de forma bem-sucedida em problemas de classificação 

(Cordón, Jesus, & Herrera, 1999; Ishibuchi, Nakozi, &  Tanaka, 1992). Ishibuchi, Nokazi e 

Tanaka (1992) apresentaram uma metodologia de inferência para classificações, utilizando 

regras fuzzy, o qual foi aplicado em diversos contextos (Antonelli, Ducange, Marcelloni, & 

Segatori, 2015; Lima-Junior et al. 2013). De acordo com Lima-Junior et al. (2013), o método é 

conhecido como simple fuzzy grid e divide o espaço de padrões em subespaços fuzzy, definindo 

uma regra para cada subespaço, como pode ser exemplificado pela Figura 19. 

 

Figura 19 – Exemplo de divisão do espaço em subespaços fuzzy. 

 

Fonte: Adaptado de Lima-Junior et al. (2013). 
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Nesse método, os consequentes de cada regra associam diferentes combinações de seus 

antecedentes a variadas classes, o que pode ser exemplificado pela estrutura: 

 

𝑆𝐸 x1 é 𝐴𝑗𝑖 𝐸 …𝐸 𝑥𝑛 é 𝐴𝑗𝑛 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝑗  𝑐𝑜𝑚 𝐶𝐹𝑗 , j =  1,2, . . . , N             (41)                       

  

Onde, X = (x1,..., 𝑥𝑛) é um vetor de n padrões, 𝐴𝑗𝑖 são os antecedentes linguísticos i =

 1,2, . . . , n, 𝐶𝐽 são as classes consequentes,  N é o número de regras, CF é o grau de certeza de 

cada regra. De acordo com Ishibuchi e Nakashima (2001), o CF também pode ser interpretado 

com o peso de cada regra e normalmente varia em um intervalo de 0 a 1. Neste mesmo trabalho, 

os autores mostraram que o CF é necessário quando existem regras com diferentes graus de 

especificidade, ou seja, regras gerais e regras específicas. Regras gerais tem apenas alguns 

antecedentes, enquanto regras específicas possuem mais antecedentes, normalmente sendo 

exceções para as regras gerais (Ishibuchi & Nakashima, 2001). O processo de classificação se 

dá pelo cálculo do grau de compatibilidade entre o padrão 𝑥𝑛 e cada regra 𝑅𝑗, por meio de uma 

t-norma, como apresentado na Equação (42).  

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡(𝑅𝑗 , 𝑥𝑛) = 𝑡 (µ𝐴𝑗1  (𝑥1). 𝐶𝐹𝑗 , … , µ𝐴𝑗𝑛  (𝑥𝑛). 𝐶𝐹𝑗  ) | 𝑗, 𝑛 = 1,… ,𝑁           (42)

   

        

Considerando-se que o sistema possua m classes, para cada classe 𝐶𝑗 (j=1, 2, ..., m), será 

calculado seu grau de pertencimento 𝜕𝐶𝑀 em relação ao padrão 𝑥𝑛. O grau de pertencimento 

𝜕𝐶𝑀corresponde ao maior grau de compatibilidade dentre as regras que associam seu 

consequente com a classe 𝐶𝑚. Esse cálculo é representado pela Equação (43). 

 

𝜕𝐶𝑀 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡(𝑅𝑗 , 𝑥𝑛) ) | n ∈ Classe M, M = 1, 2, ..., m                        (43) 

 

Finalmente, o padrão 𝑋 será atribuído à classe que possuir maior grau de pertencimento 

𝜕𝐶𝑚 . Caso mais de uma classe possua o valor máximo de 𝜕𝐶𝑚 , o padrão não poderá ser 

classificado (Ishibuchi & Nokazi; Tanaka, 1992).  

Para exemplificar o método, considere a Base de Regras apresentada no Quadro 4. 

Considere uma entrada numérica para o sistema com um pertencimento de 0.2 ao termo 



70 

 

 

 

linguístico “Baixo” e 0.8 ao termo linguístico “Médio”, em relação ao critério de Severidade. 

Considere, também, uma entrada numérica com um pertencimento de 0.4 para o termo 

linguístico “Médio” e 0.6 ao termo linguístico “Alto”, em relação ao critério de Ocorrência. 

Com essas entradas e aplicando-se a Equação (42), com a t-norma “mínimo” representada na 

Equação (22), é obtido o grau de compatibilidade de cada regra. No caso, apenas as regras 2, 3, 

5 e 6 são ativadas, pois são apenas elas que têm um grau de pertencimento maior que zero para 

ambos antecedentes. Para a regra 2, por exemplo, a entrada possui um pertencimento de 0.2 

para o termo “Baixo” relacionado com a severidade e um pertencimento de 0.4 para termo 

“Médio”. Neste caso, ao se aplicar a Equação (42), com a t-norma “mínimo”, o grau de 

compatibilidade com a classe “Baixo” é 0.2. Portanto, o grau de compatibilidade para as classes 

resultantes das regras 2, 3, 5 e 6 são 0.2, 0.2, 0.4 e 0.6 respectivamente.  A partir da Equação 

(43), é possível calcular o grau de pertencimento 𝜕𝐶𝑀 para as classes “Baixo”, “Médio” e Alto”, 

os quais são 0.2, 0.4 e 0.6 respectivamente. Portanto, a classe que possui maior grau de 

pertencimento é a classe “Alto”, sendo esta, a classificação do fator de risco para este exemplo. 

 

Quadro 4 - Exemplo de base de regras. 

Regra 

Se 

ENTÃO Classificação 
Severidade E Ocorrência 

1 Baixo E Baixo ENTÃO Baixo 

2 Baixo E Médio ENTÃO Baixo 

3 Baixo E Alto ENTÃO Médio 

4 Médio E Baixo ENTÃO Baixo 

5 Médio E  Médio ENTÃO Médio 

6 Médio E Alto ENTÃO Alto 

7 Alto E Baixo ENTÃO Médio 

8 Alto E Médio ENTÃO Alto 

9 Alto E Alto ENTÃO Alto 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Até a presente seção do trabalho foram discutidos todos os conceitos utilizados para o 

desenvolvimento do modelo teórico, incluindo a discussão da avaliação de riscos de 

fornecimento, uma revisão sistemática da literatura da avaliação de riscos considerando a 

tomada de decisão em grupo e as técnicas fuzzy utilizadas. O próximo capítulo apresenta a 

proposta de um modelo de classificação de riscos de fornecimento considerando o julgamento 

de múltiplos especialistas construído por meio da combinação das técnicas estudadas. Deste 
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modo, o HFLTS é utilizado para modelar a incerteza e considerar a hesitação durante a 

avaliação dos especialistas e o FRBCS é utilizado para classificar os fatores de riscos de maneira 

não-compensatória para casos nos quais os fatores de riscos são avaliados com uma severidade 

muito alta, por meio da construção de uma base de regras com regras não-compensatórias. 
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5 PROPOSTA DE MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE 

DE RISCOS 

 

Este capítulo apresenta a proposta de um modelo do processo de classificação de riscos de 

fornecimento a partir do julgamento de especialistas, focando na análise e avaliação de riscos, 

como pode ser observado na Figura 20. Ressalta-se que a etapa de identificação de riscos 

antecede a proposta de modelo e fornece os inputs essenciais para ele, os fatores de risco. Além 

disso, o processo de identificação de riscos pode ser apoiado por meio das técnicas apresentadas 

na seção 2.1 e dos Quadros 2 e 3 apresentados na seção 2.2.1 do presente trabalho. 

 

Figura 20 – Relação do modelo proposto com o processo de avaliação de riscos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O modelo é baseado em um conjunto das etapas de:  

I. Parametrização: A etapa de parametrização consiste em estabelecer os conjuntos fuzzy 

e hesitant fuzzy, bem como a base de regras; 

II. Avaliações linguísticas de severidade e ocorrência: Visa coletar os julgamentos 

individuais dos especialistas em relação à severidade e ocorrência de cada fator de risco;  

III. Agregação dos julgamentos: A etapa de agregação tem como objetivo agregar os 

julgamentos dos decisores em um único julgamento coletivo;  

IV. Classificação dos fatores de risco: Tem como objetivo categorizar os riscos por meio do 

uso do FRBCS.  
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A Figura 21 ilustra os componentes e as etapas do modelo de classificação. Ressalta-se que 

antes de se iniciar a aplicação do modelo é necessário definir quais itens de fornecimento serão 

analisados. Para apoiar esse processo decisório, pode-se utilizar a matriz de Kraljic, a qual foi 

brevemente explicada na seção 2.2.1 do presente trabalho. Neste caso, sugere-se que itens 

categorizados como estratégicos possuam maior prioridade de análise em relação aos itens 

pertencentes a outras categorias.  Deste modo, itens que possuem uma alta complexidade de 

mercado e alta importância de compras devem ser avaliados. Após a definição de quais itens 

serão avaliados, pode-se apresentar para os decisores os Quadros 2 e 3 para apoiar a 

identificação dos fatores de risco ligados a cada um dos itens. Ressalta-se que existem inúmeras 

abordagens para apoiar a identificação de riscos e os especialistas não devem ficar limitados 

apenas aos fatores de riscos apresentados nos Quadros 2 e 3. 

 

Figura 21 – Etapas e componentes do modelo avaliação e classificação de riscos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1 PASSO 1: PARAMETRIZAÇÃO  

A Parametrização hesitant fuzzy trata das definições das funções de pertinência dos 

termos linguísticos, como representados pela Figura 22, os quais serão utilizados pelos 

especialistas para realizar seus julgamentos individuais. Deve-se ressaltar que os especialistas 

podem hesitar entre dois ou mais termos linguísticos no momento do julgamento, uma vez que 

nessa etapa são utilizados os conjuntos hesitant fuzzy. A atividade Parametrização fuzzy refere-
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se às definições das funções de pertinência para as variáveis de entrada (severidade e 

ocorrência) e saídas (nível de risco) usadas para a inferência fuzzy. Ressalta-se que a base de 

regras pode ser elaborada seguindo as relações entre os níveis de severidade e ocorrência 

definidas por uma matriz de riscos (como apresentada na seção 2.1). Desta forma, é possível 

obter regras com seus antecedentes (severidade e ocorrência) e seus consequentes (classificação 

do risco), de forma similar à Equação 41. Deve-se notar que devido à natureza do problema de 

aplicação, apenas existem regras gerais, ou seja, não é necessário considerar o peso das regras 

CF, como foi discutido na seção 4.3.1. A base de regras possui uma estrutura similar ao Quadro 

4, sendo que a quantidade de regras vai variar dependendo da quantidade de termos linguísticos 

utilizados para as avaliações de severidade e ocorrência. Ambas as bases de dados, bem como 

a base de regras, podem ser elaboradas com os tomadores de decisão junto a um especialista, 

responsável por oferecer suporte para definir os termos linguísticos e seus respectivos conjuntos 

fuzzy. 

 

Figura 22 – Exemplo de funções de pertencimento relacionadas aos termos linguísticos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2 PASSO 2: AVALIAÇÕES DE SEVERIDADE E OCORRÊNCIA 

Utilizando-se os termos linguísticos pertencentes à Parametrização hesitant fuzzy, 𝑑 

tomadores de decisão julgam os fatores de risco em relação à severidade de suas consequências 

e a frequência de ocorrência deles acontecerem. Por exemplo, um decisor pode avaliar um fator 

de risco com um nível de severidade de “Muito Baixa” e com um nível de ocorrência “Entre 

Baixa e Média”. Após a avaliação dos tomadores de decisão, obtêm-se m matrizes individuais 

que representam os julgamentos de cada tomador de decisão (Decision Maker - DM) em relação 
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à severidade e ocorrência de cada fator de risco, onde 𝐴𝑖 = (𝑖 = 1,2, … ,𝑚) e 𝑚 é o número de 

fatores de risco, como representado pela Equação  (48).  

 

                                   𝐷𝑀1   𝐷𝑀2      …   𝐷𝑀𝑑 

𝐴𝑖 = 
𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎

(
𝑓𝐴𝑖11

 𝑓𝐴𝑖12
…      𝑓𝐴𝑖1𝑑

𝑓𝐴𝑖21
    𝑓𝐴𝑖22

…      𝑓𝐴𝑖2𝑑

) 
(48) 

 

 

5.3 PASSO 3: AGREGAÇÃO DOS JULGAMENTOS 

Após a coleta dos julgamentos individuais, eles podem ser agregados utilizando-se o 

operador de agregação TFHFWA para cada critério 𝐶𝑗 , 𝑗 = 1,… , 𝑛. No caso, existem apenas 

dois valores para j, sendo eles: 𝑗 = 1 (Severidade) e 2 (Ocorrência), resultando em dois 

vetores: um para os julgamentos relacionados à severidade e outro para julgamentos 

relacionados à ocorrência. O operador de agregação é representado pela Equação (49) abaixo, 

sendo 𝑤𝑘, 𝑘 = 1,… , 𝑑, os pesos dos tomadores de decisão, tal que,  ∑ 𝑤𝑘  = 1𝑑
1  e 𝑓𝐴𝑖𝑗𝑘 

representa as avaliações individuais do decisor 𝑘, em relação ao fator de risco 𝐴𝑖 e ao critério 

  𝑗. 

 

𝑇𝐹𝐻𝐹𝑊𝐴𝐴𝑖𝑗  (�̃�𝐴𝑖𝑗1, �̃�𝐴𝑖𝑗2,… , �̃�𝐴𝑖𝑗𝑑) =  
𝑑
⨁

𝑘 = 1
(𝑤𝑘 �̃�𝐴𝑖𝑗𝑘) =

{(1 − ∏ (1 − 𝜉𝐿)
𝑤𝑘𝑑

𝑘=1 , 1 − ∏ (1 − 𝜉𝑀)
𝑤𝑘𝑑

𝑘=1 , 1 − ∏ (1 − 𝜉𝑈)
𝑤𝑘𝑑

𝑘=1 )|�̃�1 ∈ �̃�𝐴𝑖1, �̃�2 ∈ �̃�𝐴𝑖2, … , �̃�𝑛 ∈ �̃�𝐴𝑖𝑛} ∀ 𝑖, ∀ 𝑗, 

 

(49) 

Após a agregação dos julgamentos individuais, os vetores com os níveis de severidade 

e ocorrência para cada fator de risco devem ser defuzzificados de acordo com a Equação (21), 

que por sua vez serão usados como entradas crisp para o FRBCS. 

 

5.4 PASSO 4: CLASSIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO 

Após a defuzzificação, as entradas serão novamente fuzzificadas para obter o grau de 

pertencimento dos valores de severidade e ocorrência de cada fator de risco em relação a cada 

termo linguístico definido na Parametrização fuzzy. Após a fuzzificação, o grau de 

compatibilidade para cada regra ativada deve ser calculado por meio da Equação (42), sendo 

que o operador t-norma utilizado será o “mínimo”, descrito na Equação (22). Vale lembrar que, 
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como descrito na seção 5.1, o CF será desconsiderado, uma vez que no tipo de problema 

abordado existam apenas regras gerais. A classe de cada fator de risco será dada pelo termo 

linguístico, dentre os consequentes, que possuir o maior valor de grau de pertencimento  𝜕𝐶𝑚 , 

calculado por meio da Equação (43). Em outras palavras, deve-se comparar o grau de 

compatibilidade à determinada classe de todas as regras e atribuir seu valor máximo ao grau de 

pertencimento 𝜕𝐶𝑚  do fator de risco para a classe m.  A classe que possuir maior grau de 

pertencimento 𝜕𝐶𝑚será a classe associada ao fator de risco. Além do método de classificação, 

adicionalmente, é proposto que seja realizado um ranqueamento entre os riscos que são da 

mesma categoria. Deste modo, os riscos que possuírem maior valor de 𝜕𝐶𝑚 , devem receber 

maior prioridade. 
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6 APLICAÇÃO PILOTO DO MODELO COMPUTACIONAL 

 

Este capítulo apresenta uma aplicação piloto do modelo proposto no capítulo anterior 

utilizando-se dados reais de uma empresa do setor químico. Deste modo, este capítulo é 

composto por uma breve descrição da empresa, a metodologia de coleta de dados, a aplicação 

do modelo computacional, os resultados obtidos e finalmente as análises dos resultados.  

 

6.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA  

Por motivos de confidencialidade, alguns dados como o nome da empresa e o nome 

de matérias-primas, foram omitidos. A empresa (denominada X), pertence à indústria química 

e é referência no desenvolvimento de soluções de alta performance em compostos de borracha, 

adesivos e selantes, os quais possuem inúmeras aplicações em diversos setores industriais. 

Atualmente, o carro chefe da empresa são os adesivos e selantes, os quais possuem mais de 

1500 variações de produtos, voltados para diversos fins, como: construção civil, embalagens, 

farmacêuticos, móveis, estofados, colchões, artesanato e automotivo. Atualmente, a empresa 

conta com um quadro de 600 funcionários e possui certificação ISO 9001. Os principais tipos 

de matéria-prima para os adesivos e selantes são os solventes, os sólidos e as resinas. 

Até meados de 2018 a empresa X tinha cerca de 90% de seus insumos adquiridos de 

importações diretas. No entanto, devido à crise financeira de fluxo de caixa, a empresa não 

conseguiu bancar este tipo de operação, ficando também, sem crédito no mercado, e então 

começou a migrar suas aquisições para trading companies. Este são distribuidores que a partir 

do forecast acordado junto a empresa, realizam a importação e posteriormente revendem na 

medida que ocorre a necessidade. Comprar de trading companies tem um custo 

significativamente maior que realizar importações diretas, porém, devido às limitações atuais, 

a alta gestão optou por fazer esta operação para encurtar o ciclo financeiro da empresa. Sendo 

assim, com esta operação, a empresa terá um menor desembolso de caixa a curto prazo e o risco 

da importação fica por conta das trading companies. Além disso, é possível ter uma maior 

flexibilidade de comprar quantidades menores, menor lead time e há possibilidade de manter 

estoque bem próximo do zero. Deste modo, a estratégia organizacional da empresa é realizar a 

aquisição com um menor desembolso de caixa de curto prazo e menor lead time de entrega.  

O processo de compras e gestão de fornecedores não é em grupo, porém envolve tanto 

o setor de compras quanto o setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Desta maneira, um 

coordenador de compras realiza a prospecção e administra a carteira de fornecedores, enquanto 
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um profissional do P&D define as especificações técnicas que são exigidas para a aquisição dos 

materiais. Atualmente, não existe um processo estruturado de gestão de risco de fornecimento. 

Ainda assim, ocorrem reuniões semanais de Sales and Operations Planning (S&OP), nas quais 

o setor de PCP, de suprimentos e comercial discutem planos de contingências para insumos em 

que há previsão de ruptura.  

 

6.2 DECISORES 

Para a provisão de dados, foi necessário selecionar especialistas de áreas relacionadas 

ao fornecimento de materiais para a empresa, sendo eles: 

 Coordenador de compras: Responsável por administrar a carteira de 

fornecedores, visitas e negociações, além de prospectar novos fornecedores; 

  Especialista químico do setor de P&D: Realiza o desenvolvimento das 

formulações, análises de melhoria, além de atuar em correções de lotes que 

foram produzidos fora de especificação. Em relação ao processo de 

fornecimento, o especialista define as especificações técnicas que as matérias-

primas enviadas pelos fornecedores devem possuir;  

 Coordenadora de planejamento e controle da produção: Realiza o 

planejamento de médio prazo (1 a 3 meses) da produção, organiza as explosões 

de insumos, níveis de estoques e passa as ordens de compras de matérias-

primas para o coordenador de compras; 

 Programador do PCP: Responsável pelo planejamento a curto prazo 

(semanal) e programação da produção da fábrica a partir dos pedidos em 

carteira. 

 

6.3 FATORES DE RISCO AVALIADOS 

A coleta dos dados utilizados para aplicação piloto foi realizada entre Janeiro e 

Fevereiro de 2020, por meio do Google site https://sites.google.com/usp.br/priorizacao-de-

riscos/, elaborado pelo autor. Além disso, para esclarecer detalhes relacionados à elaboração da 

base de regras e a identificação de riscos, foram realizadas entrevistas com os especialistas via 

telefone. No “Apêndice A – Imagens do website para coleta de dados” pode-se encontrar 

imagens de todas as páginas do website.  

Um dos componentes do “Passo 1: Parametrização” do modelo são os fatores de risco. 

Para identificá-los, primeiramente foi solicitado que os especialistas decidissem três matérias-

https://sites.google.com/usp.br/priorizacao-de-riscos/
https://sites.google.com/usp.br/priorizacao-de-riscos/
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primas das quais eles consideram estratégicas para a empresa. Para isso, foi sugerido que os 

especialistas utilizassem itens com alta complexidade de mercado e alta importância de compra, 

como aponta a matriz de Kraljic, apresentada na seção 2.2.1. Porém, este não era um passo 

obrigatório e os decisores estavam livres para escolher os itens da maneira que ficassem mais 

confortáveis. Posteriormente, foi solicitado para que os especialistas selecionassem fatores de 

risco relacionados aos itens. Deste modo, foram apresentados os fatores risco listados nos 

Quadros 2 e 3 para apoiar esse processo. Ressalta-se que foi explicitado que os especialistas 

poderiam citar fatores de riscos que não estavam nos quadros. 

Na página inicial do site mencionado acima, encontra-se o botão “Identificar riscos”, 

o qual encaminha o especialista para uma página onde são descritos vários fatores de risco os 

quais foram úteis para nortear os especialistas a selecionar os fatores de risco relacionados às 

matérias-primas. Na mesma página, encontra-se um formulário no qual os especialistas podem 

preencher citando a matéria-prima e os fatores de risco relacionados a elas. O Quadro 5 

apresenta os riscos identificados pelos especialistas.  

 

Quadro 5 - Fatores de risco identificados. 

Material Fator de Risco 

Resina X R1 - Risco de disponibilidade 

R2 - Risco de flexibilidade de 

pagamento 

R3 - Risco de qualidade do material 

R4 - Risco de viabilidade comercial 

R5 - Risco de entrega 

SÓLIDO Y 

 

R6 - Risco de disponibilidade 

R7 - Risco de flexibilidade de 

pagamento 

R8 - Risco de viabilidade comercial 

R9 - Risco de entrega 

R10 - Risco de dificuldade de 

comunicação 

SOLVENTE Z R11 - Risco de flexibilidade de 

pagamento 

R12 - Risco de viabilidade comercial 
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R13 - Risco de qualidade de material 

R14 - Risco de disponibilidade 

R15 - Risco de capacidade financeira 

R16 – Risco de confiabilidade técnica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a identificação dos fatores de risco, por meio de uma entrevista via telefone com 

um dos especialistas, foram fornecidos mais detalhes sobre os fatores de risco. A descrição dos 

mesmos encontra-se a seguir: 

 Risco de disponibilidade: Risco de fornecedores não ter o material disponível; 

 Risco de flexibilidade de pagamento: Risco de fornecedores não serem 

flexíveis quanto ao prazo de pagamento; 

 Risco de qualidade do material (Resina X): Em relação ao processo de 

hidrogenação e propriedades de clareamento da coloração do adesivo; 

 Risco de viabilidade comercial: Risco de fornecimento com preços elevados; 

 Risco de entrega: Riscos relacionados ao tempo de entrega e lead time; 

 Risco de dificuldade de comunicação: Riscos de existir um canal de 

comunicação pouco efetivo com os fornecedores; 

 Risco de qualidade do material (Solvente Z): O solvente Z não possui 

históricos de problemas de qualidade, porém são realizados testes de 

relacionados à sua pureza, taxa de evaporação e aderência; 

 Risco de confiabilidade técnica: Problemas com fornecedores não saberem 

manusear o material. 

 

6.4 PASSO 1: PARAMETRIZAÇÃO 

Com a identificação de riscos realizada, pode-se dar início à aplicação do modelo 

iniciando-se pelo Passo 1: Parametrização. Deste modo, será realizada a definição da base de 

regras, bem como a escolha dos conjuntos fuzzy adequados para os termos linguísticos para a 

Parametrização hesitant fuzzy e a Parametrização fuzzy.  

Foi solicitado ajuda a um dos especialistas para validar uma base de regras elaborada 

pelo autor. Para isso, o especialista deve acessar a página inicial do site, onde se encontra o 

botão “Validar base de regras”, o qual encaminha o especialista para outra página onde ele 

poderá validar uma base de regras incialmente proposta ou sugerir mudanças. A Base de Regras 
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utilizada nessa aplicação pode ser representada pelo Quadro 6. Ressalta-se que as regras 21 e 

22 são não-compensatórias, uma vez que não assumem um nível de risco menor que “Alto”, 

mesmo para valores de ocorrência como “Muito Baixo” e “Baixo”, pois ambas possuem uma 

severidade de nível “Muito Alto”. A Parametrização hesitant fuzzy e a Parametrização fuzzy, 

seguiram as mesmas funções de pertinência e valores apresentados na Figura 22 e foram 

elaboradas pelo próprio autor.  

 

Quadro 6 – Base de Regras para aplicação piloto. 

Regra 
Se 

ENTÃO Nível de Risco 
Severidade E Ocorrência 

1 Muito Baixo E Muito Baixo ENTÃO Muito Baixo 

2 Muito Baixo E Baixo ENTÃO Muito Baixo 

3 Muito Baixo E Médio ENTÃO Baixo 

4 Muito Baixo E Alto ENTÃO Baixo 

5 Muito Baixo E Muito Alto ENTÃO Médio 

6 Baixo E Muito Baixo ENTÃO Baixo 

7 Baixo E Baixo ENTÃO Baixo 

8 Baixo E Médio ENTÃO Baixo 

9 Baixo E Alto ENTÃO Médio 

10 Baixo E Muito Alto ENTÃO Médio 

11 Médio E Muito Baixo ENTÃO Baixo 

12 Médio E Baixo ENTÃO Médio 

13 Médio E Médio ENTÃO Médio 

14 Médio E Alto ENTÃO Médio 

15 Médio E Muito Alto ENTÃO Alto 

16 Alto E Muito Baixo ENTÃO Médio 

17 Alto E Baixo ENTÃO Médio 

18 Alto E Médio ENTÃO Alto 

19 Alto E Alto ENTÃO Alto 

20 Alto E Muito Alto ENTÃO Alto 

21 Muito Alto E Muito Baixo ENTÃO Alto 

22 Muito Alto E Baixo ENTÃO Alto 

23 Muito Alto E Médio ENTÃO Alto 

24 Muito Alto E Alto ENTÃO Muito Alto 

25 Muito Alto E Muito Alto ENTÃO Muito Alto 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.5 PASSO 2: AVALIAÇÕES LINGUÍSTICAS DE SEVERIDADE E 

OCORRÊNCIA 

No “Passo 2: Avaliações de severidade e ocorrência”, foi necessário coletar as 

avaliações individuais dos especialistas. Para isso, foi necessário que eles entrassem na página 

inicial do site e clicassem no botão “Avaliar riscos”. Deste modo, uma nova página é aberta, na 

qual é solicitado aos especialistas avaliarem os fatores de risco apresentados no Quadro 5 de 

acordo com sua “Severidade” e “Ocorrência”. Além disso, nessa página também encontram-se 

as definições sobre o que é severidade e ocorrência, bem como uma explicação com exemplos 

de como os especialistas podem hesitar durante suas avaliações. As avaliações linguísticas em 

relação à severidade e ocorrência dos fatores de risco realizada pelos especialistas podem ser 

encontradas no Quadro 7, de modo que os termos “Muito Baixa”, “Baixa”, “Média”, “Alta” e 

“Muito Alta” são representados por “MB”, “B”, “M” “A” e “MA” respectivamente. Além disso, 

o símbolo “~” é utilizado para avaliações utilizando o termo “Entre”, por exemplo, “B~M” 

significa “Entre Baixo e Médio”.
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Quadro 7 – Avaliações linguísticas da severidade e ocorrência dos fatores de risco. 

Fator de risco 
Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 Especialista 4 

Ocorrência Severidade Ocorrência Severidade Ocorrência Severidade Ocorrência Severidade 

R1 B~M A MB A MB MA MB M 

R2 A A~MA A A MA MA MA MA 

R3 MB A~MA B MA B A MB A~MA 

R4 M A B A A MA B M 

R5 A A M A A MA MA A 

R6 MB A M MA M A MB MA 

R7 M MA A A A A MA A 

R8 MB M M A A MA MB M 

R9 M~A MA MA MA MA MA MA A 

R10 A MA A A M MA B A 

R11 MA MA M M MA MA MA MA 

R12 M M M A M MA M A 

R13 B A B M MB MA MB MA 

R14 B A B M MB MA MB A 

R15 B~M MA B A MB MA MB A 

R16 MB MB B B MB B MB B 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.6 PASSO 3: AGREGAÇÃO DOS JULGAMENTOS 

Para o “Passo 3: Agregação dos julgamentos”, foram agregados os julgamentos dos 

quatro tomadores de decisão por meio da Equação (49). Ressalta-se que o peso 𝑤𝑘 para todos 

os especialistas foi considerado o mesmo, ou seja, 0.25. Os níveis de severidade e ocorrência 

dos riscos foram defuzzificados por meio da Equação (21), sendo estes os inputs do FRBCS e 

podem ser observados no Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados das agregações das avaliações dos decisores. 

 Fatores de risco Agregação Ocorrência Agregação Severidade 

R1 0,0941 0,8837 

R2 0,9257 0,9186 

R3 0,0969 0,9109 

R4 0,4925 0,8837 

R5 0,8837 0,8949 

R6 0,1417 0,9116 

R7 0,8837 0,8949 

R8 0,2500 0,8713 

R9 0,9217 0,9257 

R10 0,5544 0,9116 

R11 0,9022 0,9177 

R12 0,5000 0,8837 

R13 0,0969 0,9022 

R14 0,0969 0,8837 

R15 0,1091 0,9116 

R16 0,0806 0,1117 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.7 PASSO 4: CLASSIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO 

Para o “Passo 4: Classificação dos fatores de risco”, foi aplicado o FRBCS utilizando-

se os parâmetros descritos na seção 5.4, sendo possível obter a classificação dos riscos. Destaca-

se que o principal objetivo do modelo é obter as classificações dos fatores de risco, porém, 

adicionalmente, eles também foram ordenados. Deste modo, ao se comparar fatores de risco 

que possuem a mesma classe, eles foram ordenados segundo seu grau de pertencimento 𝜕𝐶𝑀, 

ou seja, quanto maior o seu 𝜕𝐶𝑀, maior prioridade ele deve receber em relação ao riscos de 

mesma classe. O ranking dos fatores de risco, bem como suas classificações podem ser 
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observados no Quadro 8. Além disso, os graus de pertencimento dos fatores de risco para cada 

classe são apresentados na Tabela 2. 

 

Quadro 8 – Fatores de risco de risco classificados e ordenados. 

Classes de risco Ordenação dos fatores de risco 

Muito Alto R9 > R2 > R11 > R7 = R5 

Alto R10 > R3 > R13 > R6 > R15 > R1 

= R4 = R12 = R14  

Médio R8 

Baixo  - 

Muito Baixo R16 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 2 – Grau de pertencimento dos fatores de risco para cada classe. 
 

Grau de compatibilidade de cada classe 

Fator de 
risco  

Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

R1     0,4653 0,5347   

R2       0,3254 0,6746 

R3     0,3562 0,6124   

R4     0,0299 0,5347   

R5       0,4204 0,5347 

R6     0,3536 0,5670   

R7       0,4204 0,5347 

R8     0,5149 0,4851   

R9       0,2973 0,6868 

R10       0,6464 0,2175 

R11       0,329 0,6087 

R12       0,5347   

R13     0,3913 0,6087   

R14     0,4653 0,5347   

R15     0,3536 0,5637   

R16 0,5533 0,4467       

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após obter as classificações dos riscos, foi possível analisar os resultados a partir do 

Quadro 8. Deste modo, percebe-se que todos os fatores riscos classificados como “Muito Alto” 
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são riscos do tipo de flexibilidade de pagamento ou entrega, independente do material. Esses 

resultados são condizentes tanto com a estratégia da empresa, quanto com suas limitações 

financeiras e de crédito, todas descritas na seção 6.1. Deste modo, uma vez que a empresa busca 

realizar aquisições com um menor desembolso de caixa a curto prazo e busca menor lead time, 

é natural que os especialistas julguem a severidade desses fatores de risco como alto. Porém, 

como a empresa não possui crédito no mercado, os fornecedores não são flexíveis quanto ao 

prazo de pagamento, justificando a alta ocorrência para os fatores de risco relacionados à 

flexibilidade de pagamento. A alta ocorrência dos fatores de risco de entrega decorre do fato de 

não haver trading companies desses materiais no Brasil, de maneira que a empresa recorra a 

fornecedores internacionais. 

As classes que os fatores de risco são alocados são informações importantes para os 

tomadores de decisão conseguirem distinguir quais devem ser mitigados, de maneira mais ágil 

e efetiva. Além disso, em aplicações do modelo nas quais deseja-se analisar uma grande 

quantidade de fatores de risco, a classificação deles ganha ainda mais importância. Nos 

resultados apresentados no Quadro 8, pode-se observar que existe uma grande quantidade de 

fatores de risco classificados como “Muito Alto” e “Alto”. Isso ocorre devido ao fato que na 

presente aplicação piloto estão sendo analisados uma quantidade limitada de materiais e, 

portanto, foram previamente selecionados apenas os materiais os quais os especialistas 

julgavam como mais críticos, como descrito na seção 6.3. Outro fator que justifica a quantidade 

de fatores de risco classificados como “Muito Alto” e “Alto” é a Base de Regras ser não-

compensatória, na qual existem mais regras com o consequente “Alto” e “Muito Alto”, do que 

em uma Base de Regras com regras apenas compensatórias, na qual é mais comum 

consequentes como “Médio”. 

Ao se estratificar os fatores de risco focando nos materiais, a Tabela 3 foi elaborada. 

Ao observá-la, percebe-se que os fatores de risco relacionados ao material “Resina X” são os 

que estão com maior importância, seguidos pelos materiais “Sólido Y” e “Solvente Z” 

respectivamente. Ao indagar os especialistas sobre esses resultados, eles explicaram que 

realmente estão coerentes com a realidade. A “Resina X” é uma matéria-prima essencial para a 

empresa pois ela está presente na formulação da maioria dos produtos que a empresa produz. 

Ainda assim, a empresa possui poucos fornecedores desse material, os quais são internacionais. 

O “Sólido Y” também é de grande importância para a empresa, pois este é matéria-prima de 

um produto que apenas a empresa X produz. Além disso, da mesma forma que a “Resina X”, a 
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empresa possui poucos fornecedores e são internacionais. O “Solvente Z”, apesar de também 

ser um material de grande importância para a empresa, possui dois fornecedores nacionais. 

 

Tabela 3 – Ocorrências das classificações por material. 

MATERIAL CLASSES OCORRÊNCIAS 

RESINA X Muito Alto 2 

Alto 3 

Médio 0 

Baixo 0 

Muito Baixo 0 

SÓLIDO Y Muito Alto 2 

Alto 2 

Médio 1 

Baixo 0 

Muito Baixo 0 

SOLVENTE Z Muito Alto 1 

Alto 4 

Médio 0 

Baixo 0 

Muito Baixo 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.9 ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

Para entender como variações dos parâmetros do FRBCS afetam os resultados, foram 

comparados três cenários diferentes. Além disso, os cenários visam comparar os resultados 

obtidos com aplicações do FIS de Mamdani e utilizando os números defuzzificados de saída 

para ordenação e classificação dos fatores de risco. Os cenários são descritos a seguir: 

 Cenário 1: Utiliza uma Base de Regras com regras não-compensatórias, 

porém utiliza o operador de agregação “mínimo” para a agregação das 

regiões fuzzy dos consequentes das regras ativadas. Como foi descrito na seção 

4.3, o operador de agregação mínimo, Equação (38), é indicado para agregar 

as regiões fuzzy resultante das regras ativadas é indicado para uma agregação 
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não-compensatória. Deste modo, as entradas devem passar pelo mecanismo de 

inferência de Mamdani seguindo os seguintes parâmetros: 

o Operador de implicação: operador de Mamdani, Equação (28); 

o Operador de composição: Max-Min, Equação (32); 

o Operador de agregação: Mínimo, Equação (38).  

 

 Cenário 2: Utiliza uma Base de Regras com regras não-compensatórias, 

porém utiliza o operador de agregação “máximo” para a agregação das 

regiões fuzzy dos consequentes das regras ativadas. Como foi descrito na seção 

4.3, o operador de agregação máximo, Equação (39), é o operador mais 

utilizado na literatura para aplicações do FIS. Deste modo, as entradas devem 

passar pelo mecanismo de inferência de Mamdani seguindo os seguintes 

parâmetros: 

o Operador de implicação: operador de Mamdani, Equação (28); 

o Operador de composição: Max-Min, Equação (32); 

o Operador de agregação: Máximo, Equação (39).  

 

 Cenário 3: Utiliza os mesmos parâmetros do Cenário 2, porém com uma Base 

de Regras apenas com regras compensatórias a qual é representada pelo 

Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Base de Regras com regras apenas compensatórias. 

Regra 

Se 

ENTÃO Nível de Risco 
Severidade E Ocorrência 

1 Muito Baixo E Muito Baixo ENTÃO Muito Baixo 

2 Muito Baixo E Baixo ENTÃO Muito Baixo 

3 Muito Baixo E Médio ENTÃO Baixo 

4 Muito Baixo E Alto ENTÃO Baixo 

5 Muito Baixo E Muito Alto ENTÃO Médio 

6 Baixo E Muito Baixo ENTÃO Baixo 

7 Baixo E Baixo ENTÃO Baixo 

8 Baixo E Médio ENTÃO Baixo 

9 Baixo E Alto ENTÃO Médio 

10 Baixo E Muito Alto ENTÃO Médio 

11 Médio E Muito Baixo ENTÃO Baixo 
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12 Médio E Baixo ENTÃO Médio 

13 Médio E Médio ENTÃO Médio 

14 Médio E Alto ENTÃO Médio 

15 Médio E Muito Alto ENTÃO Alto 

16 Alto E Muito Baixo ENTÃO Médio 

17 Alto E Baixo ENTÃO Médio 

18 Alto E Médio ENTÃO Alto 

19 Alto E Alto ENTÃO Alto 

20 Alto E Muito Alto ENTÃO Alto 

21 Muito Alto E Muito Baixo ENTÃO Médio 

22 Muito Alto E Baixo ENTÃO Médio 

23 Muito Alto E Médio ENTÃO Alto 

24 Muito Alto E Alto ENTÃO Muito Alto 

25 Muito Alto E Muito Alto ENTÃO Muito Alto 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após aplicar o modelo utilizando as mesmas entradas da aplicação piloto, fazendo 

apenas as alterações nos parâmetros que definem os cenários 1, 2 e 3, foram obtidas as 

classificações apresentadas no Quadro 10. Analisando-se os resultados do quadro, é possível 

perceber que ao se comparar os resultados entre as classificações, nota-se que não houveram 

divergências entre as classificações do cenário 1 e do cenário 2. Isso ocorre devido ao método 

de classificação ser independente do operador de agregação dos conjuntos fuzzy resultantes das 

regras ativadas. O cenário 3 é divergente dos outros cenários pois, como a base de regras tem 

apenas regras compensatórias, os fatores de risco com menores valores para a ocorrência 

compensaram os valores altos de severidade. Deste modo, observando-se a Tabela 1, os fatores 

de risco R1, R3, R6, R13, R14 e R15, os quais possuem um nível muito alto de severidade 

foram classificados como “Médio”, devido ao seu nível muito baixo de ocorrência. 

 

Quadro 10 – Classificação dos fatores de risco para cada cenário. 

Classes de risco Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Muito Alto R2, R5, R7, R9, R11 R2, R5, R7, R9, R11 R2, R5, R7, R9, R11 

Alto R1, R3, R4, R6, R10, 

R12, R13, R14, R15 

R1, R3, R4, R6, R10, 

R12, R13, R14, R15 

R4, R10, R12 

Médio R8 R8 R1, R3, R6, R8, R13, 

R14, R15 

Baixo      

Muito Baixo R16 R16 R16 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além das diferenças entre as classificações para cada cenário, também foram 

analisados os níveis de risco, output numérico do FIS, os quais podem ser observados na Tabela 

4. O operador de agregação “mínimo”, utilizado no cenário 1, mostrou-se inadequado para 

comparar os níveis de risco, uma vez que a região fuzzy resultante da agregação das regras 

ativadas pode possuir área nula em uma situação na qual o risco deveria ser classificado como 

“Alto”, como acontece no R12.  

 

Tabela 4 -   Níveis de risco para cada cenário. 

MATERIAL 
FATOR DE 

RISCO 
CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

RESINA X R1 - Risco de 

disponibilidade 
0,6250  0,6319 0,5000 

R2 - Risco de 

flexibilidade de 

pagamento 

0,8750 0,8074 0,8074 

R3 - Risco de 

qualidade do 

material 

0,6250 0,6524 0,5000 

R4 - Risco de 

viabilidade 

comercial 

0,6250 0,7364 0,7364 

R5 - Risco de 

entrega 
0,8750 0,7872 0,7872 

SÓLIDO Y 

 

R6 - Risco de 

disponibilidade 
0,6250 0,6497 0,5000 

R7 - Risco de 

flexibilidade de 

pagamento 

0,8750 0,7872 0,7872 

R8 - Risco de 

viabilidade 

comercial 

0,6250 0,622 0,5000 
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R9 - Risco de 

entrega 
0,8750 0,8121 0,8121 

R10 - Risco de 

dificuldade de 

comunicação 

0,8750 0,7562 0,7562 

SOLVENTE Z R11 - Risco de 

flexibilidade de 

pagamento 

0,8750 0,8023 0,8023 

R12 - Risco de 

viabilidade 

comercial 

0,000 0,7500 0,7500 

R13 - Risco de 

qualidade de 

material 

0,6250 0,647 0,5000 

R14 - Risco de 

disponibilidade 
0,6250 0,6319 0,5000 

R15 - Risco de 

capacidade 

financeira 

0,6250 0,6494 0,5000 

R16 – Risco de 

confiabilidade 

técnica 

0,1241 0,2129 0,2129 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir dos níveis de risco obtidos, é possível obter o ranking dos fatores de risco, 

sendo este o método o qual a diversos trabalhos buscam avaliar e ranquear riscos por meio do 

FIS. A comparação dos rankings entre o cenário 1, o cenário 2, o cenário 3 e o método proposto 

na aplicação piloto, podem ser observados no Quadro 11. Em relação ao cenário 1, houve uma 

repetição dos rankings entre os seis primeiros (R2, R5, R7, R9, R10 e R11) com um nível de 

risco de 0.875, seguidos pelos próximos oito fatores de risco (R1, R3, R4, R6, R8. R13, R14 e 

R15) com 0.625 e últimos colocados R16 com 0.1241 e R12 com 0. Desta forma, os cinco 

primeiros riscos empataram em primeiro lugar, os oito próximos em segundo, o R16 em terceiro 

e o R12 em quarto. Portanto, o ranqueamento entre os fatores de risco destaca ainda mais como 
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o uso do operador mínimo não é adequado para comparar níveis de risco. Em relação às outras 

comparações, pode-se observar que os rankings provenientes de os cenários 2, 3 e 4 são 

similares para os fatores de risco com maior ranking. Note que, devido aos fatores de risco R1 

R3, R6, R8, R13, R14 e R15 possuírem o nível de risco no valor de 0.5, todos ficam alocados 

com a 9ª posição no ranking para o cenário 3. Isso ocorre devido à base de regras que possui 

uma maior quantidade de regras com o consequente “Médio”, de modo a convergir uma parte 

dos resultados para um mesmo valor. Esse comportamento dos níveis de risco causado pela 

base de regras do cenário 3 pode ser observado na superfície representada na Figura 23, gerada 

por meio do ToolBox do software Matlab® versão R2015a. Em contrapartida, a base de regras 

com regras não-compensatórias, do cenário 1 e do cenário 2, gera uma superfície com resultados 

menos repetitivos, representada pela Figura 24. 

 

Quadro 11 - Rankings para fatores de risco para cenários e aplicação piloto. 

 Ordenação 

Cenário 1 R2 = R5 = R7 = R9 = R10 = R11 > R1= R3 = R4 = R6 = R8 = R13 = 

R14 = R15 > R16 > R12 

Cenário 2 R9 > R2 > R11 > R5 > R7 > R10 > R12 > R4 > R3 > R6 > R15 > 

R13 > R14 > R8 > R1 > R16 

Cenário 3 R9 > R2 > R11 > R5 > R7 > R10 > R12 > R4 > R1 = R3 = R6 = R8 = 

R13 = R14 = R15 > R16 

Aplicação Piloto R9 > R2 > R11 > R5 > R7 > R10 > R3 > R13 > R6 > R15 > R1 = R4 

= R12 = R14 > R8 > R16 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 23 – Superfície do cenário 3 gerada por regras compensatórias. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 24 – Superfície do cenário 2 gerada por regras não-compensatórias. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Como discutido no capítulo 1, todos os métodos existentes de classificação de riscos 

baseados no FIS classificam os riscos baseados em “faixas de corte”. Deste modo, para 
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diferentes intervalos de valores os quais o nível de risco poderia estar inserido, o mesmo deveria 

ter diferentes classificações. Usando o mesmo tipo de metodologia, a fim de uma análise 

comparativa, o presente trabalho propôs as faixas de corte apresentada na Tabela 5. Ao se 

utilizar os dados dos cenários 1, 2 e 3 da Tabela 4 e as faixas de corte da Tabela 5, os riscos 

foram classificados como pode ser observado na Quadro 12. Desta maneira, é possível que os 

fatores de risco classificados com faixas de corte apresentam uma alta quantidade de repetições 

das classificações das alternativas. No cenário 1, apesar da classificação dos fatores de risco ser 

similar à classificação do modelo proposto apresentada no Quadro 8, o método classificou o 

risco R12 como “Muito Baixo”.  Esse resultado mostra que o método não é adequado, pois R12 

possui apenas avaliações como “Médio”, “Alto” e “Muito Alto” para seus níveis de severidade 

e ocorrência, como pode ser observado no Quadro 7. No cenário 2, mais de 80% dos riscos 

foram classificados como “Alto” e no cenário 3, metade dos riscos foram classificados como 

“Alto” e a outra metade foi quase toda classificada como “Médio”, com exceção do R16. Uma 

alta quantidade de repetições das classificações das alternativas prejudica o processo decisório, 

o que pode ser ainda mais agravante ao se analisar uma grande quantidade de fatores de risco. 

 

Tabela 5 – Faixas de corte. 

 Limite Inferior Limite Superior 

Muito Baixo 0,0000 0,1250 

Baixo 0,1250 0,3750 

Médio 0,3750 0,6250 

Alto 0,6250 0,8750 

Muito Alto 0,8750 1,000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 12 – Classificação dos fatores de risco por faixas de corte. 

Classes de risco Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Muito Alto R2, R5, R7, R9, R10, 

R11 

  

Alto R1, R3, R4, R6, R8, 

R13, R14, R15 

R2, R3, R4, R5, R6, 

R7, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15 

R2, R4, R5, R7, R9, R10, 

R11, R12 

Médio  R8 R1, R3, R6, R8, R13, 

R14, R15 

Baixo    R16 R16 

Muito Baixo R12, R16   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para analisar o comportamento de diferentes entradas para o modelo de decisão foram 

realizadas diversas simulações. Para isso, primeiramente foi analisado o impacto da hesitação 

dos decisores durante a aplicação piloto. Foram selecionados os fatores de risco que avaliados 

com hesitação dos decisores na aplicação (R1, R2, R3, R9 e R15) e criou-se dez simulações (S1 

a S10), sendo cinco delas (S1 a S5) aproximando as avaliações com hesitação para seus 

extremos inferiores e cinco delas (S6 a S10) para os extremos superiores delas. Por exemplo, 

considere o fator de risco R1 que foi avaliado com uma ocorrência “Entre Baixo e Médio” pelo 

especialista 1. Neste caso, pode-se aproximar o julgamento para baixo como “Baixo”, no 

extremo inferior, ou aproximá-lo para cima como “Médio”, no extremo superior, sendo a 

simulação S1 relativa ao extremo inferior e a S6 relativa ao extremo superior. As entradas das 

simulações estão representadas no Quadro 13 e os resultados são apresentados na Tabela 6. 

Analisando-se as avaliações dos fatores de risco R1, R2, R3, R9 e R15, no Quadro 7, percebe-

se que poucos decisores hesitaram e a hesitação deles foi pequena, hesitando apenas entre dois 

termos linguísticos. Isso justifica os resultados das simulações S1 a S10, que mesmo variando 

as hesitações, tanto para cima, quanto para baixo, não foi o suficiente para alterar as 

classificações dos riscos, porém pode mudar a ordem do ranking dos fatores de risco. Por 

exemplo, na aplicação piloto o fator de risco R2 foi classificado em 2º no ranking, porém ao 

aproximar a avaliação hesitante para seu extremo superior ele subiria para a primeira a 1ª 

posição no ranking. 
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A partir dos resultados das simulações S1 a S10, optou-se por criar a simulação S11, 

a qual possui mais decisores hesitando e com hesitações entre mais termos linguísticos. Além 

disso, foram criadas as simulações S12 e S13, as quais utilizaram as avaliações da S11, porém 

aproximando as avaliações com hesitações para seus extremos inferiores e superiores 

respectivamente. As entradas são apresentadas no Quadro 13 e os resultados são apresentados 

na Tabela 6. Ao se analisar os resultados das simulações S11, S12 e S13, percebe-se que para 

o S11 o fator de risco foi classificado como “Médio”, o S12 como “Baixo” e o S13 como “Alto”. 

Isso demonstra que a possibilidade de hesitação tem impacto também nas classificações dos 

riscos, principalmente em situações nas quais os especialistas têm maior dificuldade em avaliar 

o fator de risco.  

Além disso, procurou-se analisar como as regras não-compensatórias afetam as 

classificações e para isso foram criadas as simulações S14 a S17. As avaliações linguísticas que 

compõem as entradas para as simulações são encontradas no Quadro 13 e os resultados das 

simulações são encontrados na Tabela 6. Ressalta-se que as todas as avaliações, para todos os 

especialistas, em relação à ocorrência do fator de risco são “Muito Baixa”. Em relação à 

severidade para a S14, uma avaliação foi considerada como “Muito Alta” e três consideradas 

como “Alta”. Note que, deste modo, três especialistas ativam a Regra 16, do Quadro 6, e apenas 

um especialista ativa a Regra 21. Ainda assim, o fator de risco foi classificado como “Alto”, 

mesmo com a Regra 16 contribuindo para classificá-lo como “Médio”.  

A simulação S15 analisou a hipótese na qual se reduz ainda mais a severidade do fator 

de risco. Deste modo, uma avaliação foi considerada como “Muito Alta” e duas foram 

consideradas como “Alta” e uma foi considerada como “Média”. Da mesma maneira que na 

S14, o risco foi classificado como “Alto”. Mais uma vez, reduzindo a severidade relacionada 

ao fator de risco, a simulação S16 considerou uma avaliação como “Muito Alta”, uma como 

“Alta” e duas consideradas como “Média”. Neste caso, o risco foi classificado como “Médio”. 

A fim de buscar um meio termo entre o grau de severidade do fator de risco entre as simulações 

S15 e S16, a S17 considerou uma avaliação de severidade como “Muito Alta”, uma como 

“Entre Alta e Média”, outra como “Alta” e uma como “Média”. Desta maneira, a S17 teve o 

fator de risco classificado como “Alto”. Ao se analisar as simulações S14 a S17, pode-se 

concluir que a regra não-compensatória prevalece quando o valor da agregação das severidades 

dos especialistas é superior a 0.875, sendo este o valor onde o número triangular fuzzy, definido 

na Parametrização fuzzy, passa a ter maior pertencimento ao termo "Muito Alto" do que ao 

termo “Alto”, como pode ser observado na Figura 22. Portanto, essa análise mostra a 
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importância de como a definição dos parâmetros dos termos linguísticos podem afetar as 

classificações resultantes do método, o que fica ainda mais em evidência devido às regras não-

compensatórias. Além disso, essa análise deixa evidente que é possível ajustar os limites dos 

números fuzzy a fim de se buscar resultados mais realistas e que contribuam de maneira mais 

efetiva para o processo decisório. 

 

 

 

 



100 

 

 

 

Quadro 13 – Avaliações linguísticas da severidade e ocorrência dos fatores de risco para as simulações. 

Simulação 

de fator de 

risco 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 Especialista 4 

Ocorrência Severidade Ocorrência Severidade Ocorrência Severidade Ocorrência Severidade 

S1 B A MB A MB MA MB M 

S2 A A A A MA MA MA MA 

S3 MB A B MA B A MB A 

S4 M MA MA MA MA MA MA A 

S5 B MA B A MB MA MB A 

S6 M A MB A MB MA MB M 

S7 A MA A A MA MA MA MA 

S8 MB MA B MA B A MB MA 

S9 A MA MA MA MA MA MA A 

S10 M MA B A MB MA MB A 

S11  MB  M~MA MB M~A  MB  A~MA MB  M~A 

S12 MB M  MB M  MB  A MB  M 

S13 MB  MA MB A  MB MA  MB  A 

S14 MB  MA MB  A MB A MB  A 

S15 MB  MA MB  M MB  A MB A  

S16 MB MA MB  M MB  M MB A  

S17 MB  MA MB  M~A MB M  MB  A 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 6 – Resultados das simulações. 

      Grau de compatibilidade de cada classe   

Simulação Agregação Ocorrência Agregação Severidade Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto Classe 

S14 0,0625 0,8949     0,4204 0,5796   Alto 

S15 0,0625 0,8837     0,4653 0,5347   Alto 

S16 0,0625 0,8713     0,5149 0,4851   Médio 

S17 0,0625 0,8775     0,4901 0,5099   Alto 

S5 0,0969 0,9116     0,3536 0,6124   Alto 

S6 0,1075 0,8837     0,4653 0,5347   Alto 

S7 0,9257 0,9257       0,2973 0,7027 Muito Alto 

S8 0,0969 0,9186     0,3254 0,6124   Alto 

S9 0,9257 0,9257       0,2973 0,7027 Muito Alto 

S10 0,1213 0,9116     0,3536 0,5149   Alto 

S11 0,0625 0,8199     0,7203 0,2797   Médio 

S12 0,0625 0,6204   0,5186 0,4814     Baixo 

S13 0,0625 0,9116     0,3536 0,6464   Alto 

S14 0,0625 0,8949     0,4204 0,5796   Alto 

S15 0,0625 0,8837     0,4653 0,5347   Alto 

S16 0,0625 0,8713     0,5149 0,4851   Médio 

S17 0,0625 0,8775     0,4901 0,5099   Alto 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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7 CONCLUSÃO 

 

A partir da revisão da literatura relacionada a gestão de riscos de suprimento, foram 

encontradas cinco grandes oportunidades de estudo. A primeira trata da necessidade de lidar 

adequadamente com a imprecisão presente nas avaliações humanas devido a suas incertezas ou 

falta de dados. A segunda considera a importância do uso de uma técnica adequada para o 

processo de decisão ser em grupo. A terceira destaca a importância de considerar que fatores 

de risco com um nível de severidade muita alto não sejam compensados por um nível de 

ocorrência muito baixo. A quarta oportunidade considera a importância do uso de técnicas para 

classificação dos fatores de risco e a carência de estudos que utilizem o FRBCS para classificá-

los. Finalmente, a quinta oportunidade escoa da escassez de estudos que utilizam dados reais 

para a aplicação de modelos para apoiar a avaliação de riscos de fornecimento. 

Deste modo, para contemplar todas essas oportunidades simultaneamente, a presente 

dissertação propôs um modelo de processo de decisão que combine o uso da representação 

linguística HFLTS para modelar matematicamente a hesitação dos decisores durante o processo 

de julgamento em grupo combinado com o FRBCS para inferir e classificar cada fator de risco 

avaliado de maneira compensatória e não-compensatória quando necessário. O trabalho 

também inclui a modelagem computacional da proposta e a realização de uma aplicação piloto 

para priorizar os riscos de fornecimento que possuem maior importância a partir da avaliação 

dos decisores.  

Ressalta-se que não foram encontrados estudos publicado em periódicos nos quais: (1) 

considere a necessidade da não-compensação entre a severidade e ocorrência para a 

classificação de riscos de fornecimento; (2) propõem o uso de um FRBCS para a avaliação de 

riscos a partir de sua severidade e ocorrência; e (3) que modela matematicamente a hesitação 

dos decisores , por meio do HFLTS, para utilizar como entrada para um FIS. O presente, estudo 

aborda todas essas questões de maneira simultânea, além de considerar o processo da tomada 

de decisão em grupo e utilizar dados de uma empresa real para uma aplicação piloto. 

Os resultados da aplicação piloto mostraram-se condizentes com a realidade da 

empresa e foram validados pelos especialistas. As análises de sensibilidade comprovaram o 

comportamento não-compensatório do modelo. Além disso, foi demonstrado que é possível 

ajustar os parâmetros dos números fuzzy para obter resultados que auxiliem mais o processo 

decisório, por exemplo, em uma situação na qual o método possua grande quantidade de 

repetição de classes. 
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As análises de sensibilidades também apontaram que ao se considerar a hesitação dos 

decisores, tanto a ordenação das importâncias dos fatores de risco, quanto às classificações 

deles podem ser alteradas. Outra vantagem de se utilizar o HFLTS combinado com o FRBCS 

é que essa opção fornece muito mais opções de entradas para o modelo, uma vez que se fosse 

utilizado apenas termos linguísticos sem hesitação, apenas seria possível utilizar os valores 

centrais de cada termo linguístico ativado.  

O método também mostrou-se superior aos métodos existentes na literatura para 

avaliação de riscos baseados no FIS. Os métodos de ordenação existentes oferecem menos 

informações para apoiar o processo decisório, uma vez que não separam os fatores de risco em 

classes. As classes são informações importantes para o processo decisório sobre como agir em 

relação ao fator risco (Certa et al., 2017). Os métodos de classificação utilizam "faixa de cortes" 

para classificar os riscos, sendo este um método mais simplório de classificação e mostrou obter 

uma maior quantidade de riscos classificados em uma mesma classe, o que pode prejudicar o 

processo decisório. O output do FIS de Mamdani é uma saída crisp e, portanto, é mais 

apropriado para métodos de ordenação. 
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7.1 LIMITAÇÕES DE PESQUISA 

Apesar do presente estudo ter atingido seus objetivos, algumas limitações devem ser 

destacadas, dentre elas: 

 A quantidade de fatores de risco analisados foi pequena. Na realidade da 

empresa, existem muitos mais matérias e tipos de riscos para serem analisados, 

porém devido à baixa disponibilidade de tempo dos integrantes da empresa, 

não foi possível avaliar muitos fatores de risco. A quantidade de fatores de 

risco é um fator importante para a pesquisa, uma vez que uma das principais 

contribuições de um método de classificação de riscos é o suporte que ele 

oferece para a tomada de decisão quando se considera muitos fatores de risco 

(Certa et al., 2017); 

 Novamente devido a limitação de tempo que os mesmos dispunham para apoiar 

a pesquisa, as parametrizações dos conjuntos fuzzy e dos conjuntos hesitant 

fuzzy foram elaboradas pelo autor sem o apoio dos especialistas. Esse fator 

pode causar grande impacto nos resultados, uma vez que a maneira como os 

especialistas interpretam os termos linguísticos utilizados tem efeito direto nas 

classificações dos fatores de risco; 

 Apesar do modelo permitir que cada tomador de decisão tenha um peso 

diferente, não foi proposta nenhuma metodologia para encontrar o peso de cada 

um deles. 
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7.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Para novos estudos sugere-se que:  

 Sejam avaliados outros métodos de inferência para o FRBCS para estudos de 

avaliação de riscos. No presente estudo foi utilizado um dos métodos de 

inferência mais simples e difundidos, também conhecido como “método da 

regra vencedora”; 

 Utilizar outros métodos para tomada de decisão em grupo que busquem uma 

maior aceitação de todos os especialistas envolvidos, por exemplo, métodos 

que envolvem abordagens de soft consensus para apoiar o consensus reaching 

process; 

 Fazer análises com outras generalizações dos conjuntos fuzzy, como a 

Intuitionistic Fuzzy, ou representações mais recentes como Dual Hesitant 

Fuzzy Sets ou Double Hierarchy Hesitant Fuzzy Linguistic Term Set. 
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