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Resumo 
Diante de um cenário de crise econômica e alta competitividade do mercado, a 

administração do risco como vantagem competitiva e da vulnerabilidade da empresa 

perante ao mercado torna-se um diferencial essencial. A principal contribuição deste 

trabalho é disponibilizar um manual eletrônico para mapeamento dos riscos 

relacionados à gestão financeira, administrativa, mão de obra, fornecimento de 

insumos e utilidades, e demais demandas, de micro, pequenas e médias empresas. 

Primeiramente foi desenvolvido a ferramenta de gestão de riscos e em seguida 

foram visitadas três empresas de diferentes setores para a aplicação da 

metodologia. A completa compreensão tanto da metodologia proposta como dos 

riscos da cadeia produtiva permitiram gerar conhecimento sobre o todo, analisar os 

problemas atuais e potenciais, bem como criar planos ofensivos e defensivos de 

estratégia.  

Introdução 
O PME é uma sigla comumente utilizada para descrever empresas de pequeno e 

médio porte, independentemente de seu setor de atuação no mercado. Tal 

classificação é permitida em função do número de empregados e da renda anual 

contabilizada. 

Este tipo de empresa vem adquirindo, ao longo das últimas décadas, uma 

importância crescente no país. Geraram em média 37% do valor adicionado do 

conjunto de atividades (PIB) em 2011, e representam cerca de 98% das empresas 

do país, 44% dos empregos formais em serviços e aproximadamente 70% dos 

empregos formais no comércio, segundo relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE, 2014a).  

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), 48,2% das empresas que iniciaram suas atividades em 2007, haviam 

encerrado suas operações no período vigente. Além disso, foi revelado que 99,3% 

dessas empresas eram PMEs. 

Tal fato pode ser justificado por uma série de fatores, dentre eles a falta de 

planejamento e controle financeiro em longo prazo, bem como o gerenciamento de 

suas atividades e o desconhecimento das ameaças relacionadas ao negócio. 

A gestão de riscos permite não apenas antever ameaças, mas também 

compreendê-las e criar planos de mitigação e contingência. Ou seja, permite gerar 

conhecimento sobre todo o processo, analisar os problemas atuais e potenciais, 



melhorar processos produtivos e administrativos, eliminar falhas e retrabalho, 

melhorando a percepção da empresa frente aos stakeholders. 

Objetivos 
Desenvolver uma metodologia de aplicação ampla que contribua para 

identificação, medição, análise crítica, e controle dos riscos, através de planos de 

mitigação e de contingência. Estes riscos são relacionados à gestão financeira, 

administrativa, mão de obra, fornecimento de insumos e utilidades, e demais 

demandas em empresas de micro, pequeno e médio porte de qualquer segmento do 

mercado. 

Metodologia 
Para responder à questão central da pesquisa será necessário identificar, medir, 

analisar, controlar os riscos relacionados à gestão financeira, mão de obra, 

fornecimento de insumos e utilidades, e demais demandas em empresas de micro, 

pequeno e médio porte, de qualquer segmento do mercado através da metodologia 

proposta na ferramenta. 

Para isso é essencial conhecer os pontos de vista das empresas, suas 

dificuldades, os fluxos de processo, seus departamentos, funcionamento e, 

principalmente, os erros e defeitos de seus processos.  

As principais características de escolha pela pesquisa qualitativa se devem aos 

seguintes fatores: importância no contexto da organização , proximidade do 

pesquisador, variedade de número de fontes de dados , ponto de vista do 

pesquisador interno à organização. 

Além disso, o trabalho em questão pode ser classificado como pesquisa 

exploratória, uma vez que tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições.  

Por fim, o mesmo corresponde a um estudo de caso, pois abrange todos os 

possíveis problemas ou riscos vinculados as PME em questão, utilizando inúmeras 

fontes de dados e não requerendo controle sobre os eventos.  

Desenvolvimento 
A metodologia proposta para gerenciamento de riscos foi criada com base em 

pesquisas bibliográficas. Após a leitura de livros, manuais, e artigos, bem como 

participação em palestras e cursos, foi possível criar uma ferramenta eletrônica que 

agregasse diversas metodologias usadas em engenharia e administração.  



Com o manual eletrônico e a metodologia de riscos desenvolvidas, foram 

realizadas visitas a empresas de diferentes segmentos de mercado, dando início ao 

procedimento de coleta de dados segundo a tabela abaixo: 

 
Resultados Esperados 

O resultado esperado para este trabalho é a ampla aplicabilidade em relação a 

diferentes setores de atuação de micro, pequenas e médias empresas, assim como 

a flexibilidade em atender diferentes áreas de cada uma delas. Além disso, espera-

se que os riscos se tornem uma vantagem competitiva para a empresa e permitam 

administrar sua vulnerabilidade perante o mercado, facilitando a tomada de 

decisões, melhorando a imagem frente aos stakeholders e colaborando com a 

construção de soluções inovadoras e criativas para os problemas mapeados. 
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Atividade Ferramenta Pacote Básico Pacote Avançado 

Mapeamento do Fluxo do Processo Entrevista e Observação X X 

Definir Setor de Análise - X X 

Definir Equipe de Projeto, Planejamento e 
Cronograma - X X 

Listar e Classificar as Atividades  Self-Assessment X X 

Definição do Pacote 
Pacote Básico / Pacote Avançado – 

Matriz de Kraljic X X 

Definir os Riscos 
Brainstorming, Entrevista e Observação + 

Serasa/ Ibovespa /Confide X X 

Definir Causas, Efeitos e Forma de 
Controle Atual 

Brainstorming, 5 Por quês, Observação e 
Análise de Documentos X 

Medir Detecção, Severidade, 
Ocorrência / Calcular NPR e Priorizar 

Riscos 

Análise de Documentação e Base de 
Dados, Entrevistas X 

Planos de Mitigação e Contingência 
Brainstorming, Benchmarking, Ishikawa, 

5W2H X 

Implementação - X 

Análise de Resultados 
Avaliação Status Inicial versus Final, 

Questionários e Pesquisas de Satisfação X 

Relatório Gerencial Consolidação das Informações X X 


