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Logística Humanitária na Cruz Vermelha Brasileira 
 

 

Acsa Lopes  (Cruz Vermelha Brasileira) acsa.lopes@cvb.org.br 

Silvio Guerra - Cruz Vermelha Brasileira silvio.guerra@cvb.org.br 

 

 

Resumo:  

Este artigo apresenta o que é a logística humanitária e como a mesma é realizada em uma 

empresa do terceiro setor centenária no Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira. A Cruz 

Vermelha Brasileira é uma das 190 Sociedades Nacionais que compõem o Movimento 

Internacional de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Fundada em 5 de dezembro de 

1908, é constituída com bases nas Convenções de Genebra, das quais o Brasil é signatário. É 

uma associação civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, independente, declarada 

pelo governo brasileiro de utilidade pública internacional, de socorro voluntário, auxiliar 

dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde. Tem como missão 

atenuar o sofrimento humano, sem distinção de raça, religião, condição social, gênero e 

opinião política. A Insituição presta serviço de apoio e suporte em situações de desastre em 

âmbito Nacional, realizando toda a logística de captação, arrecadação, transporte e 

distribuição das doações necessários para as vítimas, como também a logística de todo o 

pessoal voluntário necessário para trabalho nas situações mergenciais.  

 

Palavras chave: Logística, voluntariado, Cruz Vermelha Brasileira. 

 

 

1. Introdução 

A mais de um século a Cruz Vermelha Brasileira vem atuando no cenário nacional como 

instituição de ajuda humanitária as vítimas de desastres, em situações de emergência, 

população vulnerável com projetos e ações realizadas por voluntários de diversas áreas e 

especificações. 

Declarada pelo Governo Brasileira de utilidade pública internacional e aliada a diversos 

órgãos competentes que regem toda a cadeia de suprimento da logística humanitária como 

corpo de bombeiro, defesa civil, secretaria de saúde entre outros, a Instituição conta com 

cerca de 60 mil voluntários sempre a postos para qualquer situação de emergência em 21 

estados brasileiros, auxiliando os outros estados onde não se tem filial quando necessário.  

Seus voluntários sempre dizem que, para minorar o sofrimento da população, sempre são os 

primeiros a chegar e os últimos a sair. Até hoje, mais de seis anos após as chuvas que 

provocaram deslizamentos na serra do Rio de Janeiro, ainda há pessoas da região que recebem 

apoio psicossocial. 

No entanto para manter e realizar toda a logística humanitária necessária em caso de 

emergência é preciso uma equipe capacitada, sinérgica, integrada e com total conhecimento 

supply chain para realização de todo o trabalho realizado pela instituição.  

Para entendermos, veremos ao longo do trabalho todo o trabalho realizado, assim como os 

setores responsáveis por cada delegação de tarefas. Mas anteriormente iremos citar um pouco 

da logística humanitária e sua importância dentro do cenário nacional. 
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2. Logística Humanitária 

A Logística humanitária é um ramo da logística responsável por todos os processos 

envolvidos na mobilização de pessoas, recursos e conhecimentos para ajudar comunidades 

afetadas por desastres naturais ou por danos provocados pelo homem. 

A logística humanitária abrange processos e sistemas envolvidos na mobilização de pessoas, 

recursos e conhecimento para auxiliar comunidades vulneráveis, afetadas por desastres 

naturais ou emergências complexas (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DA CRUZ 

VERMELHA, 2007) 

A sua implementação é constituida por três fases: preparação, resposta e reconstrução. Todos 

essas fases devem estar devidamente estruturadas e a cadeia Supply Chain bem alinhada para 

que, mesmo em situações emergenciais, tudo possa ocorrer no mais devido controle.  

 

Figura 1: Modelo de três fases 

Fonte: Adaptado de Tufinkgi (2006) apud Lima, Oliveira e Gonçalvez (2011). 

 

Na fase de preparação as informações osbre a população atingida é fundamental para o início 

de uma operação de ajuda, porém, mesmo antes da ocorrência de um desastre são necessárias 

informações de outros aspectos. Exemplos do conhecimento das áreas de risco, dos dados 

históricos e monitoramento sísmicos para uma evacuação preventiva em caso de acidentes de 

causa totalmente natural (terremoto, furacão, etc) e por último e não menos importante, 

mapeamento dos lugares de armazenamento e distribuição de donativos, como os de recolhe 

de pessoas desabrigadas e autoridades ou pessoas para quem recorrer em caso de situação de 

emergência.  

Uma resposta rápida evita mais perdas que as já ocorridas. A logística pré-definida de rotas de 

veículos, meios de transporte, locais de pontos de coletas, triagem e distribuição impactam 

diretamente no sucesso de uma resposta a desastre. Outro fator importante é a definição de 

uma hierarquia na cadeia de suprimentos logísticos humanitário, assim é mais fácil entender 

de onde vem o ordanamento e tudo ser realizado de forma mais clara e eficiente. Existem 

alguns indicadores que podem identificar o sucesso ou fracasso de uma operação de 

emergência, são eles: cobertura dos recursos, tempo entre doação e entrega, eficiência 

financeira e exatidão de avaliação.  

 

3. Logística Humanitária Cruz Vermelha Brasileira 

A Cruz Vermelha Brasileira é a maior organização de ajuda humanitária do mundo, atuante 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desastres_naturais
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principalmente com primeiros socorros nas situações de emergências a nível de desastres e 

catastrofes, seja ele natural ou não.  

A Instituição, atualmente, é dividida em departamentos com suas respectivas tarefas e 

responsabilidades mediante a respostas a desastres e projetos. Abaixo segue o quadro com o 

sequência dos departamentos e suas áreas.  

  

 

Figura 1: Fluxograma de departamentos 

Fonte: Cruz Vermlha Brasileira. 

 

No quadro acima é possível ver o fluxograma dos departamentos e como as decisões são 

realizadas em casos de desastres para a logística humanitária.  

Um dos pontos bases da logística na gestão de desastre é a mobilização de pessoal necessário 

para a ação depois que todas as informações foram apuradas. O departamento nacional de 

voluntariado é o responsável pela mobilizadção de voluntários de diversas áreas para atuação. 

Esses voluntários recebem curso institucional da CVB e cursos específicos para as demandas 

que irão atender, além de receberem apoio pscicossocial durante a realização da ação para a 

constancia de sua integridade física e mental. Eles são os responsáveis pelos atendimentos a 

população, recebimento e triagem de doações, organização das vítimas, entre outras 

atividades.  

Posteriormente é ativado o departamento nacional de captação e projetos, responsáveis por 

levantar ações de doações físicas e financeiras e realizar parcerias com empresas para apoio 

nas ações humanitárias realizadas. 

O departamento de Comunicação é responsável por todo mobilização de manterial 

comunicativo usado na ação, desde o recrutamento dos voluntários a ação realizadas para 

conscientização da comunidade atingida, sendo ele o principal intermediador de todas as 

notícias na operação.  

O departamento de primeiros socorros e saúde é o principal responsável pela capacitação do 

pessoal recrutado, primeiros socorros prestados a população e conscientização da população 

atingida em todas as questões de saúde, prevenção de doença, cuidado com a água e etc.  

Na logística humanitária todos esses setores trabalham reunidos e unidos com forças de outros 

órgãos competentes, como defesa civil e corpo de bombeiros para amenização da tragédia e 

resíduos deixados pela mesma.  
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O Instituto Ronald McDonald e os Desafios do Câncer Infantojuvenil 
 

 

Francisco Neves (Instituto Ronald McDonald) chico@instituto-ronaldl.org.br 

 

 

Resumo:  

Este artigo apresenta as estratégias do Instituto Ronald McDonald para aumentar as chances 

de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Seu objetivo é apresentar um relato de caso que 

aborda a experiência do Instituto em atuar em parceria para solucionar demandas de uma 

causa de grande relevância social. Em primeiro lugar apresentaremos o cenário do câncer 

infantojuvenil no Brasil, uma doença cuja incidência anual é de 12.500 novos casos. Em 

seguida, são apresentadas as estratégias e os resultados alcançados até o presente momento. 

Por último, apresentaremos os desafios a serem vencidos em parceria com a rede de 

instituições parceiras do Instituto e da a sociedade para aumentar a chances de cura da - 

doença.  

 

Palavras chave: Instituto Ronald McDonald, Câncer Infantojuvenil, Parcerias 

 

 
 

1. A importância da Causa do Câncer em Crianças e Adolescentes e a Atuação do 

Instituto Ronald McDonald 

Todos os anos 12.500 novos casos de câncer infantojuvenil surgem no Brasil. Desse total, 

cerca de 3.800 crianças morrem sem diagnóstico e sem tratamento anualmente. Embora seja 

considerado raro, o câncer infantojuvenil é a segunda faixa de morte na faixa etária de 1 a 19 

anos, perdendo apenas para causas externas como mortes por acidentes, como por exemplo, 

quedas, afogamentos e acidentes domésticos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA; 2016), a sobrevida estimada para todas as neoplasias em crianças e adolescentes (de 0 

a 19 anos) foi cerca de 64%, variando de 50% na Região Norte, 60% na Região Nordeste, 

65% na Região Centro-Oeste, 70% na Região Sudeste, e 75% na Região Sul 

No início da atuação do Instituto a sobrevida estimada de uma criança com neoplasia maligna 

era em torno de 48%. Com o apoio de renomados oncologistas pediátricos representantes de 

diversos serviços médicos que integraram o Conselho Científico desde sua fundação, o 

Instituto buscou primeiramente conhecer como eram tratadas as crianças e adolescentes em 

todo Brasil para avaliar quais demandas eram consideradas na época prioritárias. Constatamos 

que a maioria dos hospitais estavam localizados no Sul e no Sudeste e que havia imensos 

vazios geográficos, forçando que as famílias com crianças e adolescentes com câncer 

tivessem que migrar para as cidades do Sul ou do Sudeste em busca de tratamento. Além 

disso, na maioria dos hospitais, as crianças e adolescentes eram tratados juntos com adultos 

ou crianças com outras patologias, o que comprometia o resultado do tratamento devido ao 

risco de infecções em pacientes que apresentavam baixa imunidade.  

Outra constatação foi o fato de que, na maioria dos hospitais, as crianças e adolescentes com 

câncer eram tratados por oncologistas ou hematologistas clínicos, sem protocolos clínicos 

específicos para o câncer infantil. Dessa forma, o primeiro programa do Instituto, o Programa 

Brasil, passou a trabalhar em duas frentes principais: 1) apoiar a estruturação de hospitais para 

que cada capital ou polo convergente do país possuísse ao menos um serviço de oncologia 

pediátrica estruturado com unidade de internação, unidade ambulatorial específicos para 

crianças e adolescentes; e 2) incentivar que o tratamento de crianças e adolescentes com 

câncer fosse realizado por oncologistas ou hematologistas pediátricos. 

mailto:chico@instituto-ronaldl.org.br
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Para alcançar os objetivos acima em todo país, o Instituto buscou firmar parcerias 

estratégicas. Dessa forma, foi possível trabalhar em conjunto e alinhar suas estratégias às 

diretrizes do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer (INCA), da Sociedade 

Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE) e trabalhar alinhado à Confederação Nacional 

de Instituições de Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer (CONIACC) para engajar as 

casas e instituições de apoio em todo país na mobilização da sociedade para o enfrentamento 

das mortes.  

Ao longo de 19 anos de atuação, ajudamos a estruturar muitos hospitais com unidades de 

internação, ambulatorial, equipamentos, capacitação profissional e buscamos incentivar o 

apoio integral às crianças e adolescentes com câncer (vide Tabela 1). Entretanto, uma das 

maiores contribuições do Instituto para a causa do câncer infantil e juvenil foi a mobilização 

da sociedade por meio da Campanha McDia Feliz e a articulação de atores estratégicos, em 

conjunto com gestores públicos para que os projetos fossem implementados.  

 

Tabela 1: Resumo dos resultados do Instituto Ronald McDonald em 19 anos de atuação 

 

 

 

 

Número de Projetos Tipos de Projetos Apoiados 

242 projetos 

Construção ou reforma de unidades ambulatoriais; unidades de  
internação, de unidades de terapia intensiva (UTIS) e de  
transplante de medula óssea e emergências pediátricas;  
aquisição de equipamentos (ultrassons,  camas e enxovais  
hospitalares, visualizadores de veia, estruturação de capelas  
de manuseio de quimioterápicos, equipamentos de UTIS, etc) 

84 projetos de capacitação de profissionais da Estratégia  
Saúde da Família 25.450 profissionais de saúde capacitados 

45 projetos 

Aquisição de equipamentos com finalidade diagnóstica como  
citômetro de fluxo, lâminas e reagentes, treinamento de  
profissionais e implantação de laboratórios para realizar  
exames de imunohistoquímica, biologia modecular e exames  
de citogenética. 

24 projetos 

Operação da Central Informatizada de Oncologia Pediátrica  
da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e encontros  
de grupos cooperativos de protocolos para avaliação e  
monitoramento dos resultados 

6 projetos 
Implantação de unidades de processamento de registros  
hospitalares de câncer 

17 casas de apoio construídas, 06 CRMS, 07 EFs e 68 projetos  
de transporte. 

Reforma e construção de casas de apoio e implantação de 06  
Casas Ronald McDonald e 07 Espaços da Família, além de  
68 projetos de aquisição de veículos para o transporte de  
crianças e familiares da casa de apoio para o hospital 

136 projetos 

Projetos de implantação de brinquedotecas em casas de  
apoio, aquisição de bolsa de alimentos, implantação de classe  
escolar, aquisição de suplementos nutricionais, medicamentos 

  não quimioterápicos, etc.  

Projetos Apoiados Pelo Instituto Ronald McDonald. 
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Nesse período também houve avanços nas políticas públicas para o controle do câncer com a 

publicação da Política Nacional com a publicação da Portaria GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de 

dezembro de 2005, substituída em 2013 pela Política Nacional de Prevenção e Controle do 

Câncer (Portaria 874 de 16 de maio de 2013). A primeira Política Nacional trouxe como 

avanço a definição de critérios de habilitação dos Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACONS) e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONS), 

publicados na Portaria 741 de 19 de março de 2007, que foram aprimorados em 2014 

(Portaria 140 de 24 de fevereiro de 2014). Apesar dos avanços, muito ainda precisa ser feito 

para fazer frente à mortalidade por câncer infantojuvenil. 

 

2. A Estratégia do Instituto Ronald McDonald  

A estratégia de atuação aprovada por nossos conselhos tem como finalidade máximo 

aumentar as chances de sobrevida no Brasil. Para alcançar esse objetivo, foram definidas duas 

etapas de atuação. A primeira é o diagnóstico das prioridades locais e/ou regionais. Por meio 

da pirâmide de prioridades, estabelecemos, em parceria com as instituições parceiras em cada 

localidade ou região, objetivos a serem alcançados a curto, médio e longo prazo (vide Figura 

1). 

 

 
Figura 1: Esquema Gráfico da Estratégia do Instituto Ronald McDonald para Apoio a Projetos 

 

A partir da realização de visitas técnicas em parcerias com oncologistas vinculados à 

Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica ou de Fóruns Regionais de Políticas Públicas, 

realizados em parceria com a SOBOPE e a CONIACC, identificamos as demandas prioritárias 

de cada estado, região ou localidade. Uma fase importante do planejamento é realizar o 

levantamento de dados epidemiológicos e a estrutura da organização das redes em cada 

estado. Um pressuposto básico de nossa atuação é trabalhar com alinhamento às políticas 

públicas vigentes com os gestores municipais e estaduais de saúde para que as redes de 

controle do câncer sejam organizadas. Nesse sentido, ações e estratégias de Advocacy são 

importantes ferramentas para alcançar os objetivos traçados nos planejamentos regionais. 

Uma vez que o diagnóstico da rede de prevenção e controle do câncer tenha sido realizado e 
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que tenham sido identificadas as demandas prioritárias, junto com os atores locais e nossos 

parceiros estratégicos avaliamos que programas do Instituto podem apoiar a região e 

utilizamos nossa pirâmide de prioridades essa decisão. Em localidades ou regiões nas quais os 

hospitais já possuem a estrutura habilitada para tratar oncologia pediátrica, buscamos 

estimular a implantação do Programa Diagnóstico Precoce que tem como objetivo capacitar 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família para que sejam capazes de detectar os 

primeiros sinais e sintomas do câncer infantojuvenil e encaminhar os casos suspeitos para o 

serviço habilitado, encurtando o tempo entre os primeiros sinais e sintomas e o início do 

tratamento.  Iniciado em 2008, o Programa Diagnóstico Precoce desde então capacitou 25.450 

profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família, incluindo médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde e profissionais do sistema de 

regulação de vagas.  

Para demonstrar a importância da capacitação sobre sinais e sintomas para o aumento das 

chances de sobrevida, em 2012, pesquisadores do Núcleo de Avaliação de Novas Tecnologias 

em Saúde do Instituto Fernandes Figueira realizaram uma avaliação do Programa buscando 

mensurar o impacto da intervenção nos municípios capacitados pelas instituições locais que 

utilizaram a metodologia do Instituto Ronald McDonald. O resultado da pesquisa apontou 

para a redução de 13 para 05 semanas no tempo entre a detecção dos sintomas e o início do 

tratamento e o aumento do número de 23% de casos suspeitos nos hospitais habilitados nos 

municípios capacitados. O estudo concluiu que estratégias de educação continuada 

semelhantes ao Programa Diagnóstico Precoce podem ser grandes aliadas para o aumento das 

chances de cura de crianças e adolescentes em países em desenvolvimento. Além disso, o 

estudo recomendou a aliança entre organizações do terceiro setor e o setor público de saúde 

como forma de ampliar a abrangência dessa iniciativa (COSTA et. al; 17-55). 

 

3. Desafios para a Próxima Década  

Apesar das conquistas do Instituto Ronald McDonald ao longo de 19 anos de atuação, 

sabemos que ainda há muito a ser feito para transformar a realidade do tratametno no Brasil, 

visando elevar as chances de cura ao mesmo patamar dos países desenvolvidos. As 

perspectivas de crescimento do câncer infantil para a próxima década são desafiadoras e, 

portanto, sabemos que é necessário adotar uma postura mais ousada. Seguindo a experiência 

dos países que aumentaram as taxas de sobrevida, listamos as ações que são consideradas 

essenciais e prioritárias para fazer frente às mortes de crianças por câncer. 

 

a) Promover o acesso de 100% das crianças e adolescentes com câncer a Hospitais 

especializados em câncer infantojuvenil 

Infelizmente sabemos que ainda há serviços que não possuem a estrutura adequada para o 

tratamento do câncer infantojuvenil, mas que prestam serviços para o Sistema Único de 

Saúde. Além disso, mesmo dentre os hospitais que são referência em oncologia pediátrica, 

muitos ainda precisam avançar para que suas estruturas estejam de acordo com os requisitos 

da Portaria 140 de fevereiro de 2014. 

 

b) Capacitar profissionais das unidades básicas de saúde profissionais para 

diagnosticar precocemente o câncer infantil e encaminhar os casos suspeitos para os 

hospitais habilitados em oncologia pediátrica.  

Considerando o número de profissionais das unidades de atenção básica no país, esse é um 

desafio de grande magnitude, mas, como vimos, que possui enorme potencial para aumentar 

as chances de cura e evitar as sequelas decorrentes do tratamento. 
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c) Promover o acesso dos pacientes em tratamento a exames de diagnóstico preciso   

Exames como o de biologia molecular, imunohistoquímica e de citogenética não são 

acessíveis a todos os pacientes, porém são fundamentais para garantir que o tratamento seja 

adequado ao tipo de tumor ou neoplasia.  

 

d) Promover a adesão dos hospitais habilitados em oncologia pediátrica aos protocolos 

clínicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica ou internacionais.  

Estudos colaborativos realizados no Brasil para analisar a eficiência de protocolos clínicos 

demonstraram que as chances de sobrevida dos pacientes podem chegar até 78% nos 

sarcomas de Ewing (BECKER 2017) e até 83% em tumores de células germinativas (LOPES 

et al).. Países que elevaram as chances de sobrevida apostaram na inclusão de crianças e 

adolescentes em estudos clínicos para utilização de protocolos clínicos, obtendo excelentes 

resultados.  

 

e) Promover a cobertura da população de 0 a 19 anos nos registros hospitalares de 

câncer (RHCs) e registros de base populacional (RCBPs).  

De acordo com Márcia Martiniano Sá, os registros hospitalares de câncer geram dados que 

permitem avaliar os serviços de oncologia e, consequentemente, auxiliar no planejamento 

administrativo e na melhor gestão de saúde (SÁ 2016). Como contém informações sobre os 

pacientes em tratamento, os RHCs permitem a avaliação dos procedimentos terapêuticos e são 

a principal fonte para avaliação das taxas de sobrevida dos pacientes. Já os registros de base 

populacional, por outro lado, são uma fonte importante para o conhecimento da incidência de 

uma população claramente específica (com diagnóstico de câncer) em uma área geográfica 

delimitada. As informações geradas a partir dos RCBPs nos permitem saber mais sobre a 

relação entre tipos de câncer, região geográfica e população afetada (INCA): 

 

f) Promover estrutura adequada para reduzir o abandono do tratamento.  

O Instituto apoio a construção e a reforma de dezenas de casas de apoio para crianças e 

adolescentes com câncer no Brasil, incluindo 07 Casas Ronald McDonald (Belém, Campinas, 

Jahu, Santo André, São Paulo-Itaquera, São Paulo- Moema e Rio de Janeiro). Essas casas 

permitem que as famílias permaneçam próximas ao hospital durante o tratamento. Um estudo 

realizado em Recife, demonstrou a importância do acolhimento do Núcleo de Apoio à Criança 

com Câncer, instituição apoiada pelo Instituto Ronald McDonad, na redução do abandono do 

tratamento por crianças com Leucemia Limfoblástica Aguda (LLA), além de aumentar as 

chances de sobrevida em virtude da redução de eventos adversos durante o tratamento 

(HOWARD et al., 2004).  

 

g) Ampliar a cobertura de cuidados para reduzir o sofrimento físico, emocional e 

social desde o diagnóstico até a alta médica.  

Embora o tratamento seja o principal componente do controle do câncer, a Organização 

Mundial de Saúde recomenda que ações para diminuir o sofrimento físico, emocional, social e 

espiritual sejam realizadas desde o diagnóstico até a remissão. As ações psicossociais são 

fundamentais para engajar a família com as perspectivas de cura que a criança possui, mas 

também apoiam o retorno do paciente e de sua família às suas cidades de origem, o que 

normalmente acontece após meses de tratamento. 

 

4. Conclusões 

Embora o câncer infantojuvenil represente apenas 3% do total de casos, sendo, portanto, 

considerado uma doença rara, ele possui evolução aguda, demandando detecção precoce e 

encaminhamento tempestivo ao serviço de tratamento especializado em oncologia pediátrica 
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para aumentar as chances de sobrevida. Como uma das organizações não-governamentais 

pioneiras no apoio à criança e ao adolescente com câncer, o Instituto Ronald McDonald tem 

buscado em seus 19 anos de existência atuar nas principais demandas para aumentar as 

chances de sobrevida dessa população. Entretanto, o controle requer uma mobilização ampla 

de todos os setores da sociedade para assegurar que essas crianças e adolescentes sejam 

diagnosticados precocemente e tratados adequadamente.  

A participação de organizações não-governamentais é fundamental para a melhoria dos 

serviços e tem sido apontada como exemplo de experiência bem-sucedida na parceria público-

privada para resolver problemas sociais de grande magnitude. Entretanto, o engajamento de 

gestores públicos, reconhecendo a importância do câncer infantojuvenil e trabalhando em 

alinhamento com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer são elementos 

indispensáveis para garantir que o crianças e adolescentes com câncer sejam encaminhados a 

hospitais habilitados em oncologia pediátrica, e que contenham toda estrutura física e de 

recursos humanos necessária para tratamento.  
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Resumo:  

Na gestão de desastres, um dos principais desafios na fase de resposta é a coordenação de 

diferentes stakeholders. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar 

comparativamente as respostas aos desastres do terremoto e Furacão Mathew ocorridos no 

Haiti em 2010 e 2016, respectivamente, sob a perspectiva da atuação das forças militares da 

Marinha do Brasil nestes desastres. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, no 

qual aplicou-se um framework integrado proposto na literatura que engloba quatro 

dimensões: stakeholders, satisfação, processos e estratégias. Como resultados, observou-se 

que a resposta ao Furacão Matthew foi melhor desenvolvida pelos militares, pois as 

estratégias de colaboração utilizadas entre os militares e demais stakeholders no terremoto 

eram mais reativas e de adequação, enquanto que no Furacão Matthew as estratégias de 

colaboração foram voltadas ao planejamento e antecipação quanto a situações adversas. 
 

Palavras chave: Logística Humanitária, Teoria do Stakeholder, Modelo de processos, 

Estratégias de colaboração.  
 

 

1.  Introdução 

Um desastre pode ser definido como uma grave interrupção do funcionamento de uma 

comunidade ou de uma sociedade, em qualquer escala, devido a eventos perigosos que 

culminam em condições de exposição, vulnerabilidade e incapacidade, podendo levar a perdas 

e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais (UNISDR, 2018).  

Para Altay e Green (2006) um desastre pode ser dividido nas seguintes fases: mitigação, 

preparação, resposta e reconstrução. A fase de resposta é a que mais se destaca nas pesquisas 

pois é a mais dependente de logística e suporte na cadeia de suprimentos (Akhtaret al., 2012). 

Nessa fase, um dos principais desafios segundo Kovács e Spens (2007) é a coordenação entre 

diferentes atores. Leiras et al. (2014) relatam ainda que o grande número e diversidade de 

stakeholders com culturas e estruturas organizacionais distintas dificultam o alcance de um 

relacionamento efetivo entre eles, também evidenciaram a necessidade de pesquisas sobre as 

interações entre os stakeholders em Operações de Desastres e Humanitárias (ODH) 

considerando as perspectivas dos mesmos e a necessidade de haver mais pesquisas aplicadas. 

A fim de promover interações mais efetivas entre os stakeholders em ODH, Fontainha (2018) 

desenvolveu um framework que explora estratégias de colaboração entre os diferentes atores 

na fase de resposta a desastres, identificando quem são os principais stakeholders nas 

operações, o tipo de relação entre eles, os seus desejos e necessidades, e os processos 

envolvidos na resposta a desastres.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar comparativamente as 

respostas aos desastres do terremoto (2010) e furacão Mathew (2016) ocorridos no Haiti, por 

meio de um estudo de caso utilizando o framework integrado desenvolvido por Fontainha 

(2018), que engloba quatro dimensões (stakeholders, satisfação, processos e estratégias), sob 

a perspectiva da atuação das forças militares da Marinha do Brasil nestes desastres.  

mailto:tcottaf@gmail.com
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2.  Referencial Teórico  

Para discutir a interação dos diferentes elementos que apoiam as decisões estratégicas com 

foco em colaboração de stakeholders na cadeia de suprimento humanitária e na resposta a 

desastres, Fontainha (2018) elaborou um framework integrado, ilustrado na Figura 1, que 

aborda quatro dimensões: identificação dos stakeholders, seus desejos e necessidades, os 

processos a serem executados por eles na resposta a desastres e o uso das estratégias de 

colaboração interorganizacional, sendo o foco central da discussão do framework a dimensão 

de estratégias enquanto que as outas três dimensões citadas são auxiliares para essa discussão. 

Assim, a dimensão de estratégia presente no framework se baseia nos 7 elementos da 

estratégia de colaboração indicados por Jahre (2017) e como eles são relacionados com as 

abordagens clássicas de estratégia. 

 

Figura 1: Framework integrado para estratégia de colaboração na resposta a desastres 

Fonte: Fontainha (2018) 

 

Na dimensão de stakeholders, Fontainha et al. (2017) desenvolveram um modelo no qual 

identificaram 10 principais stakeholders em ODH e os dividiram em 3 grupos: público 

(legislativo e regulatório, governo e militares), privado (mídia, fornecedor direto e setor 

privado) e pessoas (rede de ajuda internacional, rede de ajuda nacional e doador), tendo o 

beneficiário como principal stakeholder, destacado dos demais. O modelo é ajustável as 

configurações visuais ao adicionar setas ou variar a espessura/tipo de linha para indicar o tipo 

de relação (gestão vertical, horizontal, centralizada, descentralizada, relação de coordenação, 

cooperação e colaboração), com vantagens como flexibilidade para apresentar outras 

estruturas e para omitir algum stakeholder, além de apresentar o beneficiário como 

participante central. 

No que tange a dimensão de satisfação a análise é realizada de acordo com dois fluxos: o 

fluxo de recursos, que envolve recursos financeiros, materiais e informações movidos entre os 

stakeholders (Frooman, 1999) e o fluxo de ideias, influências e interesses (III), que é a 

interferência sobre o comportamento dos stakeholders quando há uma posição compatível ou 

incompatível entre os mesmos (Rowley, 1997). Fontainha et al. (2018a) identificaram as 

satisfações dos stakeholders presentes em relacionamentos complexos e classificaram de 

acordo com os fluxos, mostrando a satisfação de outros stakeholders em relação aos militares, 

e a satisfação dos militares em relação a outros stakeholders. 
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Já na dimensão de processos o modelo desenvolvido por Fontainha et al. (2018b) possui uma 

estrutura conceitual que possibilita a sua aplicação em diferentes perspectivas, sendo bastante 

genérico e não-limitado. O modelo encontra-se na notação de modelagem Event-driven 

Process Chain (EPC) que permite adicionar vários stakeholders em cada processo sem 

reduzir o foco no fluxo de processo. O modelo descreve os processos em 2 níveis, sendo o 

nível 1 com 9 processos e o nível 2 com 74 processos que detalham cada um dos 9 processos 

do nível 1.   

 

3. Método de pesquisa 

Para realizar a análise comparativa das respostas aos desastres no Haiti pelos militares da 

Marinha do Brasil (MB), por meio da aplicação do framework integrado, foi utilizado como 

método de pesquisa o estudo de caso. Vosset al. (2002) definem estudo de caso como uma 

unidade de análise onde é possível estudar o mesmo problema em diferentes contextos da 

mesma organização. Yin (2013) relata que para conduzir o estudo de caso há seis etapas: 

planejamento, projeto, preparação, coleta de dados, análise de dados e relatórios. Cada etapa 

será detalhada a seguir, sendo que a primeira etapa, plano, é descrita na seção 1 com o 

objetivo da pesquisa e a última etapa, relatório, se dá no texto completo deste artigo. 

A etapa do projeto compõe a lógica que conecta os dados a serem coletados às questões de 

pesquisa, podendo ser projetos de caso único ou casos múltiplos (Yin, 2013). Este trabalho 

possui projeto de estudo de caso único, tendo como unidade de análise a Marinha do Brasil 

atuando nas respostas de dois desastres de diferentes contextosocorridos no Haiti. Na etapa de 

preparação adaptou-se o protocolo do estudo de caso de Fontainha (2018) para a utilização do 

seu framework.  

Vosset al. (2002) destacam que na etapa da coleta de dados há o princípio da triangulação, 

que consiste no uso e combinação de múltiplas fontes de evidências, aumentando assim a 

confiabilidade dos dados. As fontes de evidências desta pesquisa foram: 4 relatórios de 

missão das operações do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) referentes ao terremoto e 7 

relatórios referentes ao furacão Matthew, e quatro entrevistas semiestruturadas, com dois dos 

respondentes participando efetivamente na resposta ao terremoto e três participando na 

resposta ao desastre do furacão, nos seguintes cargos: Comandante do Grupamento Operativo 

de Fuzileiros Navais; Oficial de Comando e Controle e Oficial de Comunicação Social; 

Imediato do Componente de Apoio de Serviços ao Combate; e Comandante do Destacamento 

Logístico.  

Para a análise de dados foi usada a técnica de adequação ao padrão, no qual ocorre a 

comparação de um padrão fundamentalmente empírico com o padrão teórico (Yin, 2013). 

Dessa forma, realizou-se uma análise intercaso para analisar todos os dados em conjunto e 

compará-los. Também foram elaborados quadros de dados referentes a cada dimensão 

abordada no framework, nos quais contém um resumo das informações que confirmam, 

complementam ou contrastam a literatura, resultantes de cada entrevista e verificação de 

documentos, possibilitando a triangulação de dados. 

 

4. Análise comparativa da atuação dos militares nas respostas aos desastres ocorridos no 

Haiti  

Analisando comparativamente as respostas ao terremoto e ao Furacão Matthew percebe-se, 

em relação a dimensão dos stakeholders, que em ambos desastres não houve identificação do 

legislativo e regulatório, o que corrobora com a literatura ao dizer que a parte legislativa e 

reguladora no contexto de um país subdesenvolvido poderia ser descartada devido à falta de 

estabilidade financeira para estabelecer uma legislação sobre programas resposta a desastres 
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(Fontainha et al., 2017). Diferentemente do terremoto, no furacão houve a identificação do 

fornecedor direto, o que beneficia a capacidade operacional do Militar. Além disso, em ambos 

desastres os militares não interagiram com doador, tiveram maior interação com rede de ajuda 

internacional, governo e beneficiário e tiveram uma fraca interação com setor privado, 

evidenciando uma oportunidade de maior exploração em relação a este relacionamento.  

Na dimensão de satisfação, no que concerne a satisfação dos militares, em ambos os desastres 

os entrevistados consideraram que os militares tiveram suas necessidades atendidas por parte 

dos demais stakeholders, referentes ao reconhecimento do entendimento do militar sobre 

desastres e conhecimento operacional. No terremoto os militares não utilizaram a mídia com 

objetivo de disponibilizar voluntários profissionais para integrar as missões, contradizendo 

com a literatura, mas sim para passar as informações sobre o que estava sendo feito e divulgar 

o andamento das operações. Já no furacão observou-se o atendimento das necessidades 

referentes ao uso da Mídia para mobilizar a rede local e voluntários. Outra diferença 

percebida é quanto a contribuição dos entrevistados sobre identificação de necessidades 

adicionais não citadas na literatura, enquanto no caso do terremoto os entrevistados não 

identificaram necessidades adicionais, no caso do furacão os entrevistados citam a 

necessidade de coordenação e maior comunicação entre stakeholders. No que concerne a 

satisfação de outros stakeholders em relação a atuação dos militares, em ambos os desastres 

os entrevistados são unânimes na confirmação do atendimento de suas necessidades por meio 

do apoio operacional do Militar. Já com relação às diferenças de fluxo de recursos e fluxo de 

III e seu impacto nas interações entre stakeholders, nos dois momentos os entrevistados 

consideram ser mais perceptível o fluxo de recursos e consideram o fluxo de III mais evidente 

em níveis estratégicos.  

Com relação a dimensão de processos, observa-se um decréscimo na quantidade de processos 

de nível 2 executados pelos Militares. Um dos fatores relatados pelos militares que podem 

explicar fortemente essa diferença é que o terremoto aconteceu de forma inesperada e o 

furacão já estava previsto, assim muitos dos processos executados na resposta ao furacão 

tiveram um planejamento prévio. Tanto no terremoto quanto no furacão os militares 

executaram 43 processos iguais e 11 dos processos executados em 2010 não foram repetidos 

em 2016, o que pode revelar um aprendizado com relação à experiência anterior ou maior 

grau de integração entre stakeholders. A diminuição da quantidade de processos de nível 2 

executados em 2016 em comparação a 2010 não evidencia uma involução desta dimensão, 

pode inclusive caracterizar um melhor planejamento e organização na resposta.  

Em relação à dimensão central do framework, estratégias de colaboração, nos dois momentos 

permaneceram praticamente as mesmas, com o acréscimo da relação com fornecedores, que 

foi adotada em 2016. O quadro 1 apresenta um resumo da comparação da atuação Militar na 

resposta aos dois desastres. 

É válido ressaltar que os militares possuem doutrinas internas que dão suporte ao 

planejamento de resposta a desastres. Uma das doutrinas relatada pelos entrevistados é a 

abordagem interagência, considerada uma estratégia eficiente para alcançar a colaboração 

com as demais partes interessadas. Uma das grandes diferenças significativas entre os dois 

desastres é que o terremoto foi inesperado e o furacão Matthew foi previsto. Assim, as 

estratégias na resposta ao furacão tiveram foco no planejamento enquanto que na resposta ao 

terremoto foram reativas. Isso justifica a presença da estratégia de colaboração “relações com 

fornecedores” que os militares adotaram no furacão e não no terremoto, pois essa estratégia 

baseia-se em decisões de pré-posicionamento de recursos, por exemplo, algo que é decidido 

na fase do planejamento. Com isso, considera-se que a resposta ao furacão foi melhor que a 

resposta ao terremoto, justamente pelas estratégias adotadas terem permitido maior 
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intensidade nas interações com outros stakeholders, o que resultou em mais necessidades 

atendidas e identificadas e execução de menos processos. 

 

Quadro 1 – Síntese da análise comparativa das respostas dos militares aos desastres 

 Resposta ao terremoto em 2010 Resposta ao Furacão Matthew em 2016 

S
ta

k
e
h

o
ld

e
r
s 

Interagiram com 6 stakeholders: Governo, Rede 

de ajuda local, Rede de ajuda internacional, Setor 

privado, Mídia e Beneficiário.  

Interagiram com 7 stakeholders: Governo, Rede de 

ajuda internacional, Rede de ajuda local, Fornecedor 

direto, Setor privado, Mídia e Beneficiário.  

S
a
ti

sf
a
ç
ã
o
 - A satisfação do Militar é atendida pelos outros 

stakeholders, com exceção da Mídia.     

- A satisfação dos demais stakeholders é atendida 

pelos Militares.  

- Fluxo de recursos perceptível, já o fluxo de III 

tem maior evidência em níveis mais estratégicos. 

- Todas as satisfações do Militar são atendidas pelos 

outros stakeholders. 

- A satisfação dos demais stakeholders é atendida pelos 

Militares.  

- Os entrevistados apontam a necessidade do Militar por 

coordenação e comunicação entre todos os stakeholders.  

- O fluxo de recursos é perceptível, já o fluxo de III tem 

maior evidência em níveis mais estratégicos. 

P
r
o
c
e
ss

o
s 

- Os militares realizaram todos os 9 processos de 

nível 1, tendo 54 processos de nível 2.   

- Maior ênfase: “reconhecimento da ocorrência 

de desastre”, “avaliação da situação atual”, 

“busca e resgate” e “desmobilização da resposta”. 

- Menor ênfase: “(re) estabelecimento de 
infraestrutura na resposta” e “solicitação de 

recursos para a resposta”. 

- Os militares realizaram todos os 9 processos de nível 

1, tendo 46 processos de nível 2. 

- Maior ênfase: “reconhecimento da ocorrência do 

desastre”, “avaliação da situação atual”, “busca e 

resgate”, (re)estabelecimento de infraestrutura na 

resposta, “transporte de recursos durante a resposta”, 

“desmobilização da resposta” e “operações de suporte 
de resposta”. 

- Menor ênfase: “solicitação de recursos para resposta” 

e “atendimento à população”. 

E
st

r
a
té

g
ia

s 
(F

r
a

m
e
w

o
r
k

 I
n

te
g
r
a

d
o

) 

- Maior grau de interação com: Governo, Rede de 

ajuda internacional e beneficiário. 

- Os desejos e necessidades dos demais 

stakeholders eram considerados pelos militares 

na execução de determinados processos. 

- Baixo grau de estruturação para uma visão de 

processos, sendo puramente descritiva.  

- Na maioria dos processos houve envolvimento 

do governo, beneficiário e rede de ajuda 

internacional. 

- A atuação estratégica do Militar no terremoto 

possui características mais reativas sem discussão 
sobre antecipação quanto a situações extremas.  

- Identificação de 4 estratégias de colaboração: 

coordenação (por comando e por padrão), 

coordenação civil-militar, redes orquestrais e 

adaptabilidade. 

- Maior grau de interação com: Governo, Rede de ajuda 

internacional e beneficiário. Apresenta elevada 

interação com uma maior quantidade de stakeholders. 

- Os desejos e necessidades dos demais stakeholders 

eram considerados pelos militares na execução de 

determinados processos. 

- Baixo grau de estruturação para uma visão de 

processos, sendo puramente descritiva.  

- Na maioria dos processos houve envolvimento do 

governo, beneficiário e rede de ajuda internacional. 

- A discussão de estratégia do Militar é mais voltada ao 

planejamento e antecipação quanto a situações 
extremas.  

- Identificação de 5 estratégias de colaboração: 

coordenação (por comando, por consenso e por padrão), 

coordenação civil-militar, relações com fornecedores, 

redes orquestrais e adaptabilidade. 

 

5. Considerações finais 

Com a aplicação da pesquisa, pode-se afirmar que o objetivo do estudo foi alcançado, visto 

que foi possível analisar comparativamente as respostas aos desastres do Terremoto (2010) e 

Furacão Mathew (2016) ocorridos no Haiti, por meio do framework integrado sob a 

perspectiva do GptOpFuzNav-Haiti. 

Esta pesquisa possui contribuições tanto acadêmicas quanto gerenciais. A aplicação desse 

framework contribui para preencher uma lacuna da literatura sobre as interações entre os 

stakeholders em ODH, considerando as perspectivas dos mesmos, e por ser um estudo de 
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caso, mostra as implicações práticas do que se é discutido na teoria. No aspecto gerencial, os 

próprios militares podem basear-se nesta pesquisa para promover melhorias nas suas 

operações, pois o framework integrado permite explorar como se dá a implementação e 

execução das estratégias de colaboração, mostrando de quais principais stakeholders 

dependem e de como as necessidades desses stakeholders influenciam em seus processos. 

Além disso, diferentes stakeholders podem utilizar os resultados deste estudo para buscar 

aprendizado e colaboração com os militares. 

Dentre as limitações presentes no decorrer da pesquisa, pode-se citar a quantidade de 

entrevistados, para maior robustez nas análises há necessidade de mais fontes de dados. Além 

disso, possuir apenas a perspectiva dos militares nas análises pode não ter dado uma visão 

holística ao estudo. Seria necessário considerar a perspectiva de diferentes stakeholders. 

Assim, sugere-se como trabalhos futuros que sejam consideradas perspectivas de diferentes 

stakeholders que interagiram com os militares da MB nas respostas aos dois desastres para 

analisar como as diferentes perspectivas se assemelham, complementam ou se contradizem. 
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Resumo  

A ocorrência de desastres cada vez mais os países são chamados para aplicar seus recursos 

disponíveis para aliviar o sofrimento humano. Consequentemente, há um aumento no uso das 

Forças Armadas (FAs) na resposta das operações de desastres. Este estudo tem como 

objetivo analisar a participação da Marinha do Brasil (MB) em operações resposta a 

desastres, abordando as operações da MB em resposta aos deslizamentos do Rio de Janeiro 

em 2011, a atual regulamentação da MB e as atividades realizadas no Exercício Conjunto de 

Apoio à Defesa Civil (ECADEC) em 2017. Para atingir este objetivo, foi realizado o 

mapeamento da operação da MB, com base no caso da operação de apoio às vítimas de 

deslizamentos de terra no estado do Rio de Janeiro em 2011, regulamentações da MB e do 

ECADEC 2017. Os resultados indicam 74 processos identificados na literatura, 41 processos 

prescritos nas regulamentações foram realizados nas operações reais em 2011 e os processos 

ECADEC 2017 e 25 processos não estão contemplados na regulamentação. 

 

Palavras chave: Logística Humanitária; Desastres Naturais; Marinha do Brasil; Mapeamento 

de Processos. 

 

 

1. Introdução 

A importância da resposta a desastres depende do objetivo de salvar vidas, fornecer 

assistência imediata para mantê-las, melhorar a saúde e sustentar a moral da população 

afetada (ERIKSSON, 2009). Em sistemas complexos de resposta a desastres, os modelos de 

processos são ferramentas gerenciais confiáveis porque ajudam a minimizar as conseqüências 

dos desastres e fornecem ações assertivas no menor tempo possível (TOMASINI E VAN 

WASSENHOVE, 2009). Um modelo de processo caracteriza aspectos dinâmicos de uma 

organização, como sequências de atividades, fluxo de controle entre atividades ou restrições 

particulares de dependência, pode servir como plataformas de comunicação no planejamento 

e desenvolvimento de sistemas (FETTKE et al., 2005). 

De acordo com Tomasini e Van Wassenhove (2009), os modelos de processos para a 

Logística Humanitária são considerados ferramentas importantes para a construção de uma 

visão compartilhada entre todas as partes interessadas envolvidas na obtenção de operações 

efetivas e ajudam a reduzir as consequências dos desastres. Além de poderem oferecer vários 

benefícios a qualquer organização, eles servem para fortalecer as capacidades institucionais 

para gerenciar o crescimento, melhorar a transparência e os requisitos de responsabilidade 

para a organização das partes interessadas, particularmente os beneficiários, doadores 

privados e doadores institucionais (BLECKEN et al., 2009). 

Fontainha et al. (2017) indicam a participação de várias partes interessadas, como rede de 

ajuda local, rede de ajuda internacional, doador, fornecedor direto, setor privado, mídia, 

governo, legislativo e regulatório, militar e beneficiário. Os militares têm uma grande 

importância, pois sua participação é flexível, variada e pode não se limitar a operações em 
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fase de resposta, como a provisão de recursos humanos para a área do desastre, serviços de 

transporte e logística para suprimentos de socorro, Comando rápido e complexo. planos de 

emergência, Controle e Comunicação usando avançado e confiável sistema de comunicação, 

mas também nas fases de preparação e reparo como operações em Construção e Reparação de 

Estruturas importantes como estradas, portos, aeroportos, ferrovias (THOMPSON, 2010; 

QIANG et al., 2011; COSTA et al., 2017). 

O desastre na região serrana do Rio de Janeiro foi considerado o maior desastre climático do 

país, representando um grande marco para o engajamento militar na resposta a desastres no 

Brasil. O desastre causou 9051 mortes em sete cidades e afetou mais de 300 mil pessoas, 

quase 50% da população dos municípios atingidos (BANCO MUNDIAL, 2012). Os 

deslizamentos de terra no estado do Rio de Janeiro em 2011 também foram um marco nas 

políticas de gestão de risco em nível nacional (BANCO MUNDIAL, 2012). Assim, medidas 

de gestão de risco começaram a ser tomadas, como os regulamentos que começaram a ser 

aprimorados, considerando os processos em operações de resposta a desastres. Em 2012, a 

Política Nacional de Proteção Civil e Defesa foi estabelecida e prevê o Sistema Nacional de 

Defesa Civil e Defesa (SINPDEC), cujo objetivo é a prevenção de desastres, preparação para 

desastres, resposta a desastres e reconstrução e recuperação (Comando da Marinha, 2012b). 

Entre algumas melhorias está a execução de uma simulação de prevenção de desastres 

denominada Exercício Conjunto de Apoio à Defesa Civil (ECADEC), que foi implementada 

como uma das ferramentas de gerenciamento de risco para saber como proceder nesse tipo de 

evento e testar a integração entre todos as forças militares que participam em situações de 

apoio a um desastre. O ECADEC 2017 simulou eventos semelhantes aos eventos ocorridos na 

região serrana do Rio de Janeiro em 2011. 

Do ponto de vista da modelagem de processos, o objetivo deste trabalho é analisar a 

participação da Marinha do Brasil (MB) em operações de resposta a desastres, abordando as 

operações da MB em resposta aos slides do Rio de Janeiro em 2011, os regulamentos 

vigentes, e as atividades realizadas no ECADEC 2017. Devido ao grande impacto deixado 

pelo desastre no Rio de Janeiro e a simulação realizada em 2017, há uma oportunidade de 

avaliar a maturidade e a evolução dos regulamentos bem como as lacunas na operação que 

ainda precisa ser melhorado para uma melhor resposta a desastres, especialmente entre os 

militares. Assim, a análise é desenvolvida com base em um método de estudo de caso usando 

um modelo de processo de referência para comparar três instâncias de análise: (a) a resposta 

aos deslizamentos em 2011 no Rio de Janeiro; (c) o ECADEC simulado em 2017. 

Após essa introdução, o artigo apresenta a metodologia da pesquisa na segunda seção. A 

seguir, o artigo apresenta a análise comparativa dos processos prescritos nos regulamentos aos 

quais a MB é submetida e também os processos executados na resposta aos slides do estado 

do Rio de Janeiro em 2011 e do ECADEC.  

 

2. Metodologia da Pesquisa 

A presente pesquisa baseia-se no método do estudo de caso. Segundo Yin (2013), o estudo de 

caso é apropriado para investigar um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto do mundo real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto 

podem não ser claramente evidentes. Esta pesquisa tem como etapas, o projeto, o plano, a 

coleta de dados, a análise dos dados e a apresentação dos resultados (YIN, 2013). 

O primeiro passo é definir o contexto e os objetivos apresentados na seção anterior. A 

segunda etapa consiste no planejamento do estudo de caso, entendido pela busca de um 

referencial teórico. A fim de construir um modelo de processo capaz de proporcionar uma 
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visão compartilhada por todos os envolvidos, uma vez que estes precisam trabalhar juntos 

eficientemente, Fontainha et al. (2018) empreender uma revisão abrangente da literatura, a 

fim de reunir documentos que abordam o desempenho das partes interessadas em operações 

de resposta a desastres. Neste modelo de referência, Fontainha et al. (2018) considerando a 

notação de modelagem de processo EPC (Event-Driven Process Chain, ou Cadeia de 

Processos Orientada a Eventos) chamada the), apresentada em dois níveis de detalhe. 

O nível 1 refere-se a processos acionados em resposta a desastres e nível 2 detalha cada 

processo representado no nível 1 da resposta. A Figura 1 mostra o nível de detalhes 1 da 

resposta e o segundo nível do modelo analisado na próxima seção. 

 

 
Figura 1: Nível 2: macroprocessos da resposta a desastres  

Fonte: Fontainha et al. (2015) 

 

A terceira etapa diz respeito à coleta de dados dividida em três partes, sobre os deslizamentos 

de terra do Rio de Janeiro, o Regulamento MB e o Exercício Conjunto de Apoio à Defesa 

Civil 2017. 

Primeiramente, foi realizada a coleta de dados referentes aos deslizamentos de terra que 

atingiram o Rio de Janeiro em 2011, através dos relatórios finais da operação e entrevistas 

com os seguintes profissionais da MB: 

• Diretor de Operações do Componente de Comando; 

• Comandante do Componente de Saúde; 

• Instantâneo do componente de suporte de serviços de combate. 

Em segundo lugar, realizou a coleta de regulamentações nas bases de dados do Comando de 

Desenvolvimento de Doutrina do Corpo de Fuzileiros Navais e da Comissão de Comando do 

Corpo de Fuzileiros Navais para publicações cujos títulos contêm alguns termos como 

"Defesa Civil", "busca e salvamento", "desastres naturais". "," logística humanitária "ou" 

hospital de campo ", a fim de levantar regulamentos que tratam do assunto. O termo '' Defesa 

Civil '' retorna 5 resultados dos quais 4 são relevantes para esta pesquisa; o termo "busca e 

salvamento" refere-se a 9 resultados, dos quais apenas 1 é relevante para o trabalho; o termo '' 

logística humanitária '' retorna 4 resultados, dos quais apenas 1 é relevante para esta pesquisa; 

o termo "desastres naturais" refere-se a 3 resultados, dos quais 2 são relevantes. Enquanto 

isso, o termo '' hospital de campanha '' retorna 6 resultados, dos quais 3 são importantes para o 

trabalho em questão. 

Por fim, foi realizada a coleta de dados sobre o Exercício Conjunto de Apoio à Defesa Civil 

2017, principalmente por meio do relatório final do ECADEC 2017 e observações in loco da 

simulação. 
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Na etapa seguinte, os dados são analisados de acordo com a técnica de correspondência de 

padrões, que consiste em comparar uma base fundamentalmente empírica a prognóstica e, se 

os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade 

interna ou sugerir divergências para pesquisas futuras (Yin, 2013). Assim, os processos 

descritos nos modelos identificados na revisão da literatura acadêmica, os dados reais de 

desempenho da MB na resposta aos slides do estado do Rio de Janeiro em 2011, os atuais 

regulamentos da MB e o 2017 são comparados usando uma tabela auxiliar. 

 

4. Conclusões e Recomendações 

Embora o número de regulamentações seja escasso, vários casos estão previstos para o uso da 

MB em operações de resposta a desastres naturais. Em toda a seção anterior, os dados reais da 

operação de resposta a desastres para deslizamentos de terra no Rio de Janeiro em 2011 são 

analisados na forma de processos e comparados com os regulamentos atuais da MB e também 

comparados com o ECADEC 2017. A Tabela 1 resume essa comparação em termos 

quantitativos. 

 

Tabela 1: Resumo da análise comparativa dos processos descritos nos regulamentos da MB, a resposta aos slides 

do Rio de Janeiro em 2011 e o ECADEC 2017. 

 Número de Processos 

Modelo de Referência (Fontainha et al., 2015) 74 

Processos que constam nas regulamentações da MB e foram realizados na 

operação resposta e ECADEC 
41 

Processos que não constam nas regulamentações da MB e não foram realizados 

na operação resposta e no ECADEC  
25 

Processos realizados pela MB na operação resposta e ECADEC, mas não 
constam nas regulamentações da MB 

3 

Processos não realizados pela MB na operação resposta e ECADEC, mas que 

constam nas regulamentações da MB 
3 

Processos realizados no ECADEC e que constam nas regulamentações da MB, 

mas não realizados na operação resposta 
2 

Processos que constam nas regulamentações da MB, mas não constam no modelo 
de referêncial (sugestão de inclusão) 

3 

 

Inicialmente, comparando os modelos de processos da MB com a literatura acadêmica, há um 

total de 25 processos ainda não incluídos em regulamentações que não foram realizados no 

caso do desastre da região serrana do Rio de Janeiro em 2011 e no ECADEC 2017. Este fato 

demonstra a necessidade de atualizar constantemente as regulamentações existentes para que 

em operações futuras, todas as ações sejam protegidas sob a égide da lei. 

Em segundo lugar, comparando os processos realizados na operação resposta ou ECADEC 

com as regulamentações da MB, identificaram-se 3 processos que não estão incluídos nos 

regulamentos, enfatizando mais uma vez a importância de atualizar as regulamentações para 

que as futuras operações sejam cobertas pela lei. . Os processos nessa situação são: “Solicitar 

restauração de infraestrutura”, “Mobilizar recursos em depósitos de fornecedores” e “Operar 

sistemas operacionais e de suporte”. 

Em terceiro lugar, os 3 processos não executados pela MB na operação resposta e o 

ECADEC, mas contidos nas regulamentações da MB, foram: “Limpeza das estradas 

principais e restauração das rotas de acesso”, “Restauração da água, energia e suprimentos de 
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comunicações” e “Priorização de requisitos”. No entanto, é importante enfatizar que alguns 

desses processos foram realizados pelo exército. 

Por fim, foram identificados 2 processos, “Mobilização de recursos em armazéns 

estratégicos” e “Armazenamento de produtos necessários à resposta”, que estão incluídos nas 

regulamentações e foram realizados no ECADEC 2017, mas não foram realizados no desastre 

em 2011. Esta análise mostra que a simulação está promovendo melhorias contínuas para 

futuras operações de resposta a desastres. 

Portanto, a análise da operação da MB levou à sugestão de 3 novos processos que devem ser 

incluídos no estudo da literatura acadêmica: "Implantar infra-estrutura provisória para apoiar 

a equipe de resposta", "Operações policiais e policiais" e "criar relatório de status ". O 

primeiro deles também é sugerido em Costa et al. (2017). 

A análise aprofundada de cada processo, especialmente aqueles já realizados na prática e não 

cobertos por regulamentos ou manuais específicos da MB, é considerada como uma sugestão 

para o avanço na discussão de uma doutrina específica, com ênfase em situações de ajuda 

humanitária em apoio à Defesa Civil da Marinha do Brasil e, conseqüentemente, das Forças 

Armadas no âmbito do Ministério da Defesa. 

A partir do mapeamento de processos, é de fundamental importância a identificação do 

responsável de cada ação, de forma que no procedimento do processo cada stakeholder saiba 

sua tarefa e não interfira de forma negativa na tarefa dos demais. Isso só é possível com o 

aumento das trocas entre todos os agentes envolvidos, a fim de buscar maior eficiência no 

momento da própria operação. Portanto, o uso dos militares na resposta aos desastres enfatiza 

a integração de todo o estado na segurança do cidadão, uma vez que são presença consistente, 

com conhecimento consolidado obtido em ações anteriores. Este é um fator de força, que 

muda a percepção da sociedade em relação aos militares, que os vê como parceiros. 

Uma recomendação para trabalhos futuros, embora a cooperação com a Defesa Civil seja uma 

atribuição subsidiária das Forças Armadas, sugere-se aprofundar a pesquisa aprofundando o 

uso das Forças Armadas em operações humanitárias. 
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Resumo:  

O gerenciamento de frota de veículos é uma base fundamental para qualquer organização 

humanitária, pois aumenta a mobilidade da organização e, em última análise, melhora a 

capacidade de resposta e a capacidade de fornecer assistência humanitária aos beneficiários 

com o menor custo possível. Por essa razão, a pesquisa relacionada à gestão de frotas no 

setor humanitário tem crescido. Este trabalho tem como objetivo analisar as práticas atuais 

de gestão de frotas na Organização Internacional de Migração (OIM), para identificar 

potenciais oportunidades de melhorias para as operações, o que implica diagnosticar as 

principais áreas de preocupação com os processos atuais de gestão de frotas. Através de um 

estudo de caso baseado em questionários, entrevistas, registros documentais e observações 

diretas, foi possível obter respostas a níveis operacional e gerencial da organização. Os 

resultados das análises mostraram que a gestão de frotas da organização estudada ainda 

carece de políticas padronizadas de atuação e que a organização necessita de ações e 

práticas unificadas para reduzir custos, aumentar a qualidade do serviço e gerenciar de 

forma eficiente e eficaz a frota para responder melhor e mais rápido às demandas. 

 

Palavras-chave: Logística humanitária; Gestão de frota; Transporte; Estudo de caso 

 

 

1. Introdução 

As Organizações Humanitárias Internacionais (OHIs) são encarregadas de fornecer ajuda 

humanitária às pessoas afetadas por desastres, mas enfrentam desafios constantes, como: 

desastres complexos, severos e dinâmicos, limitação de recursos (humanos e materiais) e alto 

nível de incerteza informacional (Çelik et al., 2012; Safeer et al., 2014). 

Entre as dificuldades, a distribuição de suprimentos e pessoas nos pontos de atendimento aos 

beneficiários é a tarefa mais difícil na fase de resposta a desastres (Holguín-Veras et al., 

2013), e está diretamente ligada ao socorro e resgate de vidas (Hamedi et al., 2012). Por isso, 

a gestão de frotas é uma grande preocupação para organizações porque representa o segundo 

maior custo indireto de operação - após despesas de pessoal e a alocação adequada de 

veículos resulta em operações mais eficientes (Pedraza-Martinez, 2011; Hamedi et al., 2012; 

Eftekhar, 2015). Devido a esse impacto, as organizações humanitárias estão avaliando melhor 

sua gestão de frotas (Disparte 2007; Eftekhar, 2015).  

Dessa forma, nos últimos anos, pesquisas relacionadas à gestão de frotas estão crescendo 

(Goldschmidt e Kumar, 2016; Xu et al., 2018), mas ainda há carência de estudos empíricos na 

literatura que investiguem o uso de políticas de gestão de frota em operações humanitárias e 

como elas afetam as decisões operacionais (Eftekhar e Van Wassenhove, 2016). Neste 

contexto, o objetivo deste artigo é analisar as práticas atuais de gestão de frotas na 
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Organização Internacional de Migração (OIM), para identificar potenciais oportunidades de 

melhorias para as operações. Este objetivo implica identificar as principais áreas de 

preocupação no atual processo de gestão de frota a fim de aperfeiçoá-las. 

Este trabalho contribui para a extensão da literatura sobre gestão de frotas em operações 

humanitárias, além de apresentar resultados relevantes em termos de continuidade, 

padronização, uso, robustez e capacidade de resposta a possíveis melhorias relacionadas à 

gestão de frotas na organização estudada. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a revisão de literatura com 

trabalhos relacionados ao gerenciamento de frotas. A seção 3 apresenta a metodologia de 

pesquisa utilizada neste estudo. A seção 4 fornece os resultados obtidos usando as fontes de 

evidência usadas. Finalmente, a Seção 5 apresenta as conclusões e possíveis pesquisas futuras. 

 

2. Gestão de Frota em Operações Humanitárias 

A frota das organizações humanitárias atua em duas atividades principais: assistência e 

desenvolvimento de programas (Pedraza-Martinez, 2011; Besiou et al., 2011; Eftekhar, 2015). 

As operações de socorro lidam com emergências e exigem resposta rápida a curto prazo, e o 

desenvolvimento do programa é responsável por fornecer apoio de longo prazo e melhorar a 

qualidade de vida nos países pobres (Pedraza-Martinez, 2011; Eftekhar, 2015). 

Embora a literatura sobre gestão de frotas seja escassa, alguns trabalhos que abordam o 

sistema de gestão foram publicados. Pedraza-Martinez (2011) utilizou o método de estudo de 

casos múltiplos para analisar a gestão de frota de veículos de campo de quatro grandes 

organizações humanitárias e identificou o modelo de gestão utilizado (centralizado, híbrido ou 

descentralizado), fatores críticos (externos e internos) que afetam a frota gerenciamento e 

como o gerenciamento de frota de campo afeta o desempenho do programa. 

Pedraza-Martinez e Van Wassenhove (2012) apresentaram percepções sobre os desafios 

logísticos relativos à gestão de frotas e propuseram pesquisas futuras potenciais para abordar 

decisões estratégicas, táticas e operacionais do sistema de logística humanitária. Eftekhar 

(2015) utilizou modelagem analítica e análise empírica para abordar a estratégia de 

dimensionamento e aquisição de frota; e políticas de gestão de frota a nível de campo na 

gestão de frota humanitária.  

Xu et al. (2018) trabalhou no resiliente gerenciamento de frota e propôs uma solução de 

gerenciamento de frota baseada em dados sob o contexto de controle de inundação urbana em 

nuvem onde o problema foi quantificado e uma abordagem orientada para o mecanismo de 

gerenciamento dinâmico foi proposta. Além disso, um algoritmo baseado no despacho de 

veículos baseado em cenários em tempo real foi proposto e simulações foram realizadas para 

verificar a eficácia e o desempenho da solução. 

 

3. Metodologia de Pesquisa  

Este artigo usa o estudo de caso como um método de pesquisa. Segundo Yin (2005), o método 

é adotado para investigar empiricamente um fenômeno contemporâneo dentro do contexto da 

vida real. Para conduzir o estudo de caso, Yin (2005) propõe seis fases: planejamento, projeto, 

preparação, coleta, análise e compartilhamento. 

A fase de planejamento considera as características do caso investigado que justificam a 

escolha do método do estudo de caso (Yin, 2005). Nesse caso, o uso do método de estudo de 

caso é apropriado porque analisa uma situação tecnicamente única, na qual há muito mais 

variáveis de interesse. A etapa de design auxilia o planejamento dos elementos iniciais da 

pesquisa, por exemplo, a definição das questões de pesquisa (Yin, 2005). Com base na revisão 

de literatura sobre gestão de frotas em organizações humanitárias e com base no objetivo do 
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artigo, este trabalho pretende responder à seguinte questão de pesquisa: as práticas 

organizacionais da OIM são suficientes para cobrir todos os aspectos da gestão de frotas? 

Na fase de preparação, o objetivo é elaborar um protocolo de pesquisa (Yin, 2005). O 

protocolo de pesquisa é uma das principais estratégias para aumentar a validade e a 

confiabilidade do trabalho e contém quatro elementos, descritos a seguir: i) visão geral: a 

pesquisa visa avaliar as políticas atuais de gestão de frotas da Organização Internacional para 

a Migração, com base na opinião dos membros do nível operacional e gerencial da 

organização; ii) procedimentos: os instrumentos de coleta de dados são questionários, 

entrevistas semiestruturadas, registros documentais e observações diretas; iii) questões do 

estudo: disponível na seção de resultados; iv) relatório final: os dados coletados serão 

analisados para apresentar os principais resultados da pesquisa e propor melhorias potenciais.   

A etapa da coleta de coleta de dados destina-se a abordar as diferentes fontes de evidências 

(Yin, 2005). Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados registros documentais, 

observações diretas, entrevistas e questionários. A pesquisa foi dividida em duas etapas: i) 

Nível operacional: o alcance da pesquisa abrangeu todas as missões de larga escala nas nove 

diferentes regiões da OIM, onde foram obtidas 34 respostas; ii) Nível gerencial: o alcance da 

pesquisa abrangeu diretores, gerentes, coordenadores, chefes de departamento e auditores dos 

setores comercial e humanitário, onde obteve-se 9 respostas. 

A etapa de análise de dados envolve o exame, categorização, tabulação, teste ou 

recombinação das evidências, a fim de obter conclusões com base no que foi obtido 

empiricamente (Yin, 2005). Por fim, a etapa de compartilhamento tem o objetivo de transmitir 

informações relevantes sobre o problema estudado, através da apresentação dos resultados 

(Yin, 2005). 

 

4. Resultados e Discussões  

A OIM foi fundada em 1951 e é a principal organização intergovernamental no campo da 

migração e trabalha em estreita colaboração com parceiros governamentais, 

intergovernamentais e não-governamentais, para atender 200 milhões de beneficiários em 200 

países. Em todas as suas missões ao redor do mundo, a OIM possui e opera frotas separadas 

em diferentes locais, incluindo duas categorias principais: (i) Frota para transportar 

funcionários e atividades diárias; que geralmente envolve veículos leves, veículos 4x4, 

veículos blindados e vans; (ii) Frota para transporte de bens de assistência e beneficiários, 

geralmente inclui ônibus e caminhões de carga.  

A seguir estão descritos os resultados da pesquisa com base nos fatos e números coletados 

sobre o gerenciamento de frota do OIM utilizando a pesquisa qualitativa descrita em duas 

etapas - Operacional e Gerencial.  

 

4.1. Nível Operacional  

A pesquisa qualitativa nessa etapa foi feita por meio de um questionário, na qual buscou 

respostas sobre aspectos operacionais da organização. A Figura 1 resume as descobertas e 

dados sobre os principais desafios que diferentes missões enfrentam com o gerenciamento de 

frotas. E a Figura 2 resume o que as missões pensam sobre as políticas da OIM e se elas são 

suficientes para cobrir os aspectos do gerenciamento da frota dentro da organização. 
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Figura 1 – Desafios da gestão de frota                                 Figura 2 – Políticas da gestão de frota 

A Figura 1 mostra que, para os respondentes, os maiores desafios das missões são a falta de 

peças e defeitos nos veículos, o que indica que a manutenção e o serviço dos veículos devem 

receber alta importância. Possíveis causas para esses desafios são a não padronização da frota, 

a falta de treinamento do motorista, a falta de estoque suficiente de peças de reposição, a frota 

envelhecida e a falta de serviço local adequado para a manutenção dos veículos. A perda de 

combustível é outro desafio, e pode ser causado por não ter um sistema adequado para 

calcular e monitorar o consumo de combustível. Acidentes frequentes de veículos podem ser 

causados por condições de tráfego ou pela falta de conscientização dos motoristas em que a 

missão opera, bem como pelo nível de treinamento que os motoristas recebem regularmente e 

por seu gerenciamento. 

A Figura 2 ilustra discrepância entre as opiniões e as causas podem estar novamente 

relacionadas ao conhecimento e habilidades do pessoal, como bem como o volume da frota 

das missões e as necessidades operacionais, especialmente quando se trata de missões em que 

o número de veículos é particularmente alto para atender às demandas operacionais da ampla 

gama de projetos humanitários.  

 

4.2 Nível Gerencial 

O questionário foi formulado para obter respostas e insumos principalmente em relação aos 

aspectos estratégicos e táticos da Gestão de Frotas. As entrevistas foram realizadas com 

gestores externos e internos seniores com muitos anos de experiência no campo humanitário e 

considerados especialistas na área de logística e operações. Os resultados estão resumidos no 

Quadro 1. 
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Quadro 1: Respostas Nível Gerencial 

  Questão Resposta 

Você acha que estabelecer um Manual de Gestão de Frotas trará 
alguma vantagem para a OIM? 

9 de acordo em ter Manual de Gestão de frota 

(100%). 

Em algumas missões, a frota é gerenciada diretamente pelo 

Departamento de Operações e em outras missões pelo 

Departamento de Logística. Na sua opinião isso em qual 

departamento deve acontecer o gerenciamento da frota? 

8 concordou em estar no departamento de 

logística e 1 não tem preferência. 

Você acha que a OIM deve padronizar os tipos e modelos no 

nível global?  

8 concordaram com o método de padronização 

e 1 discordaram. 

Você apoia a ideia de ter a frota do OIM sendo controlada e 

monitorada através do sistema de software on-line em termos de 

consumo de combustível, limitação de velocidade, rastreamento 

de movimentos, etc.? 

7 concordaram em adotar novas tecnologias e 

em engajar sistemas de rastreamento on-line e 

2 não concordam entre concordar e discordar. 

Você acha que se a OIM centralizar a compra de veículos em 

nível global e consolidar o poder de compra, finalmente irá obter 

melhores preços de veículos? 

6 concordaram em centralizar as aquisições 

com uma unidade e 3 inseguras entre concordar 

e discordar. 

Em sua experiência, quando você acha que a OIM deve substituir 

os veículos? Por exemplo, a política da IFRC sobre o descarte de 

veículos é de 5 anos ou quilometragem de 150.000 km. 

6 concordaram em 5 anos ou 150.000 km e 3 

inseguro entre concordar e discordar. 

 

Em resumo, todos os respondentes opinaram para que a organização tenha métodos 

padronizados, ferramentas e sistemas gerenciais. Isso pode ser explicado devido ao fato de 

que os administradores não podem gerenciar facilmente a frota em termos de coleta de dados, 

medição de desempenho, gerenciamento do motorista, manutenção e manutenção do veículo, 

sem ter uma política de gerenciamento de frota adequada e ferramentas em mãos que cubram 

todos os aspectos da gestão de frotas. 
 

5. Conclusão 

A gestão de frotas é uma preocupação das organizações humanitárias, pois tem um impacto 

direto na eficiência, no gerenciamento de riscos e na capacidade de atender áreas remotas que 

precisam de assistência. Este trabalho apresentou um estudo de caso para analisar as práticas 

da gestão de frota de veículos da OIM e por meio de questionários, entrevistas e observações 

diretas, foi possível responder à pergunta de pesquisa e atingir o objetivo proposto, obtendo 

informações a nível operacional e gerencial da organização.  

Como principais resultados, o artigo mostrou que a gestão da frota de veículos ainda carece de 

políticas padronizadas de procedimentos de gestão de combustível, padronização de tipos e 

modelos de veículos, padronização de fornecimento de frota com equipamentos e acessórios 

essenciais para segurança, manutenção, etc. Em outras palavras, a OIM permite que cada 

missão "personalize" suas próprias regras e regulamentos localmente, sem uma política 

unificada no nível parental e sem um papel claro para os Escritórios Regionais na gestão de 

frotas. Além disso, a frota do OIM é relativamente antiga, na qual os custos de operação e 

manutenção são altos. 

Como este trabalho se limitou a estudar apenas uma organização, sugere-se como pesquisa 

futura um estudo de benchmarking com outras organizações humanitárias para compartilhar 

conhecimentos relacionados à gestão de frotas. Ainda, sugere-se como pesquisa futura, a 

criação de indicadores para avaliar o desempenho da frota de veículos em relação a custos, 

tempo, velocidade etc., pois a medição de desempenho fornece dados reais para 

monitoramento, avaliação e possíveis mudanças nos processos organizacionais. Além disso, 

como as organizações humanitárias lidam com a escassez de recursos e muitas vezes 
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dependem de doações, políticas destinadas a melhorar o desempenho devem se tornar 

comuns, principalmente, para melhorar o financiamento e a alocação de recursos. 
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Resumo:  

A gestão de risco tem emergido como um dos tópicos de pesquisa mais atraentes no campo da 

gestão da cadeia de suprimentos. No entanto, muito ainda precisa ser estudado. O presente 

artigo aborda a perspectiva ambiental do triple bottom line, tendo como foco, a gestão dos 

riscos ambientais na cadeia de suprimentos das empresas. Através de uma revisão 

sistemática da literatura, os riscos ambientais são identificados e categorizados, bem como 

suas consequências e estratégias de controle e mitigação. Por fim, o artigo sintetiza os 

principais achados da revisão sistemática e traz futuros direcionamentos no campo de gestão 

de riscos ambientais na cadeia de suprimentos.  

 

Palavras chave: Risco Ambiental, Gestão de Riscos Ambientais, Gerenciamento da cadeia de 

Suprimentos, Revisão Sistemática da Literatura.  

 

 

1.  Introdução 

Existem vários riscos que emanam das cadeias de suprimentos das empresas e os gerentes 

precisam estar cientes desses riscos (Hofmann et al., 2014). A ênfase nas questões 

relacionadas aos riscos aumentou porque o número de incertezas relevantes também 

aumentou (Rostamzadeh et al., 2018). Assim, entender como executar o gerenciamento de 

riscos dentro da cadeia de suprimentos é uma questão prioritária para evitar perdas potenciais, 

como perdas reputacionais e financeiras, relacionamentos ruins com os outros membros da 

cadeia de fornecimento e conflito entre as partes interessadas da organização (Cousins et al., 

2004).  

Segundo Freise e Seuring (2015), as pesquisas têm se concentrado na gestão de riscos, de 

forma puramente econômica. Hofmann et al. (2014) reforça essa discussão e pontua que o 

gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos negligenciou amplamente as questões de 

sustentabilidade (ambientais e sociais) dentro das operações da cadeia de suprimentos, 

embora essas questões possam constituir uma importante fonte de risco.  

De acordo com Lee e Vachon (2016), as empresas têm sido pressionadas pelos consumidores, 

diferentes organizações não-governamentais (ONGs) e grupos ativistas para abordar questões 

de sustentabilidade a montante em suas cadeias de fornecimento. Quando as grandes 

corporações não tratam satisfatoriamente, por exemplo, danos ambientais causados por seus 

fornecedores de primeira ou segunda linha, elas são vistas como cidadãos corporativos ruins, 

gerando perda de reputação. Portanto, segundo Seuring e Müller (2008), as organizações 

podem ser responsabilizadas pelo desempenho ambiental e social de seus fornecedores.  

O derramamento de óleo no Golfo do México (2010), bem como o colapso da represa 

Samarco, no Brasil em 2015, as explosões de produtos químicos perigosos no portal marítimo 

de Pequim (2015) ou o escândalo de emissões de óxido de nitrogênio na fábrica da 

Volkswagen em Wolfsburg, Alemanha (2015), trazem à tona, abusos ambientais na cadeia de 

suprimentos de grandes empresas.  
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Além desses riscos ambientais supracitados, existe também na literatura, um outro conjunto 

de riscos ambientais caracterizado como riscos causados pela natureza ou pelo homem, 

devido a exposição das cadeias de suprimentos ao ambiente em que operam. São eles: 

furacões, terremotos, inundações que podem causar graves rupturas nas cadeias de 

fornecimento e consequentemente perdas financeiras. Segundo Giannakis e Papadopoulos 

(2016) esses tipos de riscos ambientais são classificados como exógenos que podem ser 

sentidos pelas empresas devido a sua interação com o ambiente externo em que atuam (Faisal, 

2009). Já os riscos endógenos são causados pelas atividades das empresas ao longo de suas 

cadeias de suprimentos, como por exemplo, emissões de gases do efeito estufa, descargas de 

efluentes na água e no solo, dentre outros que serão abordados na seção 3.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar os riscos ambientais, bem 

como as consequências decorrentes desses riscos e estratégias de controle e mitigação dos 

riscos. Ao longo da revisão de literatura, não foram encontradas extensas e grandes revisões 

sobre riscos ambientais na cadeia de suprimentos, reforçando a importância e inovação do 

estudo. O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a seção seguinte apresenta a 

metodologia de pesquisa, a seção 3 a categorização dos riscos ambientais identificados e por 

fim, a seção 4 sumariza os achados e propõe futuros direcionamentos no campo de gestão de 

riscos ambientais na cadeia de suprimentos.  

 

2.  Metodologia de Pesquisa  

O presente estudo utilizou-se da revisão sistemática da literatura (RSL). Segundo Cronin et al. 

(2008) revisões sistemáticas da literatura usam uma abordagem mais rigorosa e bem definida 

para revisar a literatura em uma área específica. Para esta pesquisa, foi utilizada a abordagem 

passo-a-passo proposta por Thomé et al. (2016), com oito etapas a seguir: (i) formulação do 

problema de pesquisa, (ii) pesquisa na literatura, (iii) coleta de dados, (iv) avaliação da 

qualidade, (v) análise e síntese de dados, (vi) interpretação, (vii) apresentação de resultados, 

(viii) e atualização de revisão.  

Para iniciar a busca bibliográfica, foram selecionadas as bases de dados Scopus e Web of 

Science, por possuírem ampla cobertura de periódicos indexados e serem tipicamente 

utilizadas em revisões de literatura (Fan e Stevenson, 2018). As palavras-chave utilizadas para 

a pesquisa foram divididas em dois grupos: palavras-chave relacionadas ao gerenciamento de 

riscos da cadeia de suprimentos e outro grupo relacionado à perspectiva ambiental e 

sustentabilidade. Assim, as palavras-chave do grupo 1 foram: “supply chain” e “risk 

management” e as palavras-chave do grupo 2 foram: “environment *”, “sustainab *”, “green”. 

A última pesquisa no banco de dados foi realizada em maio de 2018, resultando em 684 

documentos do banco de dados Scopus e 360 documentos do banco de dados da Web of 

Science, sem exclusões iniciais. Duzentos e seis dos 360 documentos presentes na Web of 

Science também estavam no banco de dados Scopus, e após a remoção de duplicatas, o 

número de artigos foi reduzido para 802.  

O primeiro critério de exclusão foi o de remover os livros e capítulos de livros. Em seguida, 

com a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos os documentos não relacionados à gestão 

de riscos ambientais com conotação ecológica e sustentável. Os documentos relacionados a 

riscos ambientais em outra conotação, como "ambiente de negócios" ou outra conotação não 

relacionada a riscos ecológicos, foram removidos. Cento e vinte e quatro documentos foram 

então, retidos para continuar com a RSL.  

Os documentos sem acesso foram excluídos, resultando em noventa e nove documentos para 

ler na íntegra. O terceiro critério de exclusão foi a retenção apenas de documentos 
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relacionados aos riscos ambientais que as empresas podem gerar para o ambiente natural e 

para a sociedade ou documentos relacionados aos riscos ambientais causados pelo ambiente 

natural que podem impactar as empresas e suas cadeias de suprimentos. Esse procedimento 

resultou em trinta e oito documentos elegíveis para pesquisa. Para completar a RSL, o 

procedimento ‘snowball’ para frente e para trás foi realizado, resultando em 45 documentos 

elegíveis para o presente estudo.  

 

3. Análise dos Riscos Ambientais 

 

3.1 Análise Descritiva 

A Figura 1 ilustra o número de artigos (de 45 selecionados) publicados sobre o assunto 

anualmente desde 1995. Apenas 5 artigos foram publicados em 1995-2004; 33 por cento 

foram publicados em 2005-2011 e 55 por cento foram publicados em 2012-2018. Conforme 

mostrado na figura 1, 2017 foi o ano com o maior número de publicações.  

 

Figura 1: Número de artigos por ano de publicação 

Fonte: Elaboração dos autores 

Trinta e sete dos 45 documentos selecionados são revisados por pares, enquanto os outros 8 

são classificados como documentos de conferência. Trinta e um documentos usam a 

metodologia de estudo de caso e sete utilizam ‘survey’, enquanto os demais artigos são 

revisões, modelos matemáticos ou artigos conceituais. Os periódicos com o maior número de 

publicações são: “Journal of Cleaner Production” seguido do “International Journal of 

Production Research”. Com relação aos tipos de indústrias, os setores mais frequentes 

identificados, foram os setores automotivos, químicos e de óleo/gás, seguido pela indústria 

têxtil. Isso é totalmente esperado, uma vez que os riscos mais frequentes encontrados na 

literatura foram àqueles relacionados à emissão de gases de efeito estufa e riscos químicos, 

com prejuízos para o meio ambiente e saúde humana.  

 

3.2 Análise dos Dados 

Esta seção apresenta a identificação e categorização dos riscos ambientais endógenos e 

exógenos, encontrados na RSL. Como mencionado, os riscos foram divididos em riscos 

ambientais endógenos e exógenos, a partir da classificação utilizada nos trabalhos de 

Giannakis e Papadopoulos (2016). Os riscos endógenos representam os riscos ecológicos que 

as empresas podem gerar para o meio ambiente como resultado de suas atividades. De acordo 

com Torres-Ruiz e Ravindran (2018), o risco ambiental endógeno avalia a exposição 

relacionada à: alterações climáticas (emissões de gases de efeito estufa), ao uso de recursos 

naturais incluindo água, terra, energia e uso de materiais, dentre outros. Os riscos exógenos 

representam riscos relacionados a desastres naturais ou provocados pelo homem que afetam 

as empresas e suas cadeias de suprimentos (Prakash et al., 2015). 
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As categorias utilizadas para classificar os riscos ambientais foram definidas pelos próprios 

autores deste trabalho, com base em uma análise de conteúdo que representa uma ferramenta 

eficaz para analisar uma amostra de documentos de pesquisa de forma sistemática (Seuring e 

Gold, 2012). As cinco primeiras categorias são ligadas aos riscos ambientais endógenos, 

enquanto a última categoria está ligada aos riscos ambientais exógenos.  

 Emissões prejudiciais: emissões incluindo as emissões químicas, gases do efeito 

estufa, que de alguma forma contaminam o ambiente natural e o ambiente de trabalho, 

poluem o ar, a água ou o solo, causando danos ao meio ambiente natural ou à saúde 

humana (Torres-Ruiz and Ravindran, 2018; Bai et al., 2017; Giannakis and 

Papadopoulos, 2016).  

 Desperdício: inclui o uso ineficiente de recursos naturais como água, madeira, energia 

e também o uso ineficiente de materiais e embalagens utilizados no processo de 

fabricação. O uso intensivo de produtos químicos que são passados para o produto 

final e podem causar danos ao meio ambiente natural ou à saúde humana também está 

nesta categoria (Vujović et al., 2017; Hofmann et al., 2014). 

 Ambiente de trabalho inseguro: inclui as más práticas de segurança no ambiente de 

trabalho, como iluminação e ventilação baixas, ruído excessivo, vibração e radiação 

(Munguía et al., 2010; Vujović et al., 2017; Levner and Ptuskin, 2017). 

 Acidentes: conjunto de acidentes que podem ocorrer, como derramamentos de óleo, 

explosões químicas, incêndio, etc (Cort and Gudernatch, 2014; Levner and Ptuskin, 

2017; Giannakis and Papadopoulos, 2016; Ruifang, 2010).  

 Não conformidade: esta categoria representa os riscos relacionados a não 

conformidade com práticas ambientais sustentáveis (Schulte and Hallstedt, 2017). 

 Desastres naturais e provocados pelo homem: terremotos, tempestades, inundações, 

furacões, ondas de calor, secas, escassez de água, granizo, ataques terroristas, dentre 

outros (Giannakis and Papadopoulos, 2016; Vujović et al., 2017; Rostamzadeh et al., 

2018; Christopher et al., 2011; Fazli et al., 2015).  

Matten (1995) argumenta que as atividades comerciais humanas podem resultar em danos ao 

meio ambiente que, por sua vez, ameaçam uma empresa com consequências adversas. É 

importante ressaltar que, embora os riscos ambientais descritos acima possam ser encontrados 

em artigos que enfocam a empresa focal, todos os riscos afetam as empresas e, 

consequentemente a sua cadeia, espalhando as rupturas e consequências ao longo da cadeia de 

suprimentos. As consequências mais frequentes encontradas na literatura estão relacionadas à 

reputação da empresa e às perdas em termos financeiros. Os danos à saúde humana também 

foram destacados, principalmente nos artigos que tratam do uso de solventes e substâncias 

químicas. Segue abaixo a descrição de cada uma das consequências: 

 Reputacional: abrange as consequências geradas para a empresa relacionadas ao seu 

capital reputacional (Christopher et al. 2011); 

 Financeiro: consequências financeiras que podem ser geradas a partir de riscos não 

mitigados na cadeia de fornecimento da empresa (Hofmann et al. 2014). Inclui 

redução de liquidez, a redução de lucros, o declínio de competitividade, o aumento de 

custos, penalidades financeiras, etc. 

 Danos à saúde humana: qualquer dano à saúde humana devido à exposição aos riscos 

ambientais 

Segundo Cousins et al. (2004), essas altas perdas percebidas podem motivar as empresas a 
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gerenciar os riscos ambientais. As políticas e estratégias ambientais para controlar e mitigar 

os riscos ambientais, evitando consequências indesejáveis, também foram identificadas na 

literatura. As quatro primeiras estratégias se referem aos riscos ambientais endógenos, 

enquanto que a última (planos de contingência) se refere aos riscos ambientais exógenos.  

 Tratamento de resíduos e disposição adequada: gestão de resíduos e disposição 

adequada de resíduos e efluentes no meio ambiente (Bai et al., 2017; Multaharju et al., 

2017) 

 Consumo consciente e eficiente: Utilização de tecnologia eficiente em energia, 

substituição, precaução e redução no consumo de produtos químicos, design de 

produtos que exigem menos materiais e embalagens, avaliação da pegada hídrica e 

realização do comércio virtual de água (Vujović et al., 2017; Cort and Gudernatch, 

2014; Giannakis and Papadopoulos, 2016). 

 Práticas sustentáveis: Eco rotulagem de produtos químicos utilizados no processo de 

fabricação do produto, implementação de práticas para controlar e reduzir a emissão 

de gases do efeito estufa (Boström and Karlsson, 2013; Vujović et al., 2017; Cuesta 

and Nakano, 2017). 

 Consciência ambiental e trabalho seguro: Programas e treinamentos focados em 

sustentabilidade e segurança, conformidade com regulamentos e certificações de 

sustentabilidade, auditoria, monitoramento e seleção de fornecedores confiáveis e 

sustentáveis (Munguía et al., 2010; Vujović et al., 2017). 

 Planos de contingência: elaboração de planos de contingência para a resiliência da 

cadeia de suprimentos, desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos flexível com 

fornecedores flexíveis (Kamalahmadi and Mellat-Parast, 2016). 

  

4. Considerações finais e direcionamentos futuros 

O presente artigo abordou o estudo sobre o gerenciamento de riscos ambientais na cadeia de 

suprimentos, através de uma revisão sistemática da literatura. Foram identificados riscos 

ambientais (endógenos e exógenos) presentes na literatura, suas consequências e estratégias 

de controle e mitigação. Do ponto de vista teórico, a introdução da perspectiva ambiental na 

discussão do gerenciamento de riscos nas cadeias de suprimentos pode ser visto como algo 

relevante para a academia e do ponto de vista prático, pode ajudar os profissionais a gerenciar 

o risco ambiental nas cadeias de suprimento, porque aborda, de forma clara, essas questões 

ambientais.  

Como sugestões para trabalhos futuros, é proposto o estudo empírico sobre os riscos 

sustentáveis, incluindo os riscos ambientais endógenos, deve ser estendido a diferentes setores 

industriais e também se estender a outras partes do mundo. Busse et al. (2017) corrobora essa 

ideia e afirma que pesquisas futuras devem investigar sistematicamente como as empresas 

identificam, avaliam e gerenciam seus riscos de sustentabilidade (incluindo riscos ambientais 

e sociais) da cadeia de suprimentos, que podem divergir significativamente entre as indústrias. 

Também é sugerida a realização de estudos comparativos conduzido em diferentes regiões 

econômico-climáticas, a fim de investigar as percepções e os efeitos dos riscos ambientais.  
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