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Resumo 

 

Segurança cibernética tem sido reconhecida como um dos maiores desafios de 

gestão e de governança de Tecnologia da Informação (TI). É um desafio que envolve 

aspectos de tecnologia, catástrofes naturais e comportamento humano, os quais devem 

ser gerenciados para proteção de processos de negócios e competitividade de empresas. 

Segurança cibernética é atualmente uma área que envolve aspectos individuais bem 

como empresas e cadeias de fornecedores. O propósito da segurança cibernética é 

sempre de evitar prejuízos por violações, tanto financeiros como por perdas de 

produtividade e de credibilidade na imagem das organizações. O objetivo deste projeto 

é analisar necessidades de proteção contra ataques cibernéticos em processos de 

negócios de cadeias de suprimentos. Para isso, estão sendo analisadas necessidades de 

proteção para os processos de maior impacto sobre a competitividade de cadeias de 

suprimentos. A pesquisa está sendo desenvolvida primeiramente como qualitativa e 

exploratória, com entrevistas semi-estruturadas para validar o instrumento de pesquisa. 

Na segunda etapa será desenvolvida como quantitativa e descritiva para analisar a 

percepção de gerentes de negócios e de TI em diferentes cadeias de suprimentos. O 

instrumento para coletar os dados e identificar necessidade de proteção cibernética nos 

processos de negócios de cadeias de suprimentos está sendo validado com profissionais 

de empresas e instituições que exercem papel de governança em cadeias de 

suprimentos. Na etapa seguinte, o instrumento deve ser enviado em escala global, 

gerando como resultado um corpo de conhecimento com melhores práticas para 

segurança cibernética em cadeias de suprimentos.  
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