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Resumo
A Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável (GCSS) tem apresentado crescente interesse
entre pesquisadores e gerentes que atuam na área de gestão empresarial e sustentabilidade.
Trata-se de um artigo teórico cujo procedimento metodológico adotado foi o de desk
research, baseado em um conjunto de artigos nacionais e internacionais, localizados através
dos portais eletrônicos EBSCO, PROQUEST e Google Acadêmico e assim selecionou-se
cinco importantes periódicos internacionais da área de logística, operações e cadeia de
suprimentos. A principal contribuição do artigo é servir como um quadro de referência para
desenvolvimento de pesquisas futuras no estudo integrado da gestão da cadeia de suprimento,
inovação e impactos ambientais.
1. Introdução
A Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável (GCSS) tem apresentado crescente
interesse entre pesquisadores e gerentes que atuam na área de gestão empresarial e
sustentabilidade. A importância da GCSS deve-se à deterioração ambiental, principalmente
em relação à escassez de recursos naturais, à saturação dos aterros sanitários e ao aumento dos
níveis de poluição. No meio empresarial, esta aproximação tem ocorrido não somente por ser
um procedimento amigável ambientalmente, mas porque tem gerado bons negócios e alta
lucratividade (SRIVASTAVA, 2007). De fato, esta atividade agrega valor ao negócio e
apresenta-se não somente como um centro de custos operacionais (WILKERSON, 2005).
Além disso, existe uma clara tendência da legislação ambiental tornar as empresas
cada vez mais responsáveis pelo ciclo de vida de seus produtos (GONÇALVES-DIAS,
GUIMARÃES E SANTOS, 2007). O que significa ser responsável pelo destino de seus
produtos após a entrega aos clientes e pelo impacto ambiental provocado pelos resíduos
gerados em todo processo produtivo, e também, após seu consumo. Do ponto de vista
ambiental, devem ser considerados e avaliados os impactos do produto sobre o meio ambiente
durante toda a sua vida (GONÇALVES-DIAS, GUIMARÃES E SANTOS, 2007;
GONÇALVES E MARINS, 2005). Esse tipo de visão sistêmica é importante para que o
planejamento da rede logística envolva todas as etapas do ciclo de vida do produto de uma
forma sustentada.
Mas o que se quer dizer com o termo sustentabilidade em cadeias de suprimentos? O
termo sustentabilidade nesta abordagem pressupõe administração ambiental e cadeias de
suprimentos em circuito fechado (closed loop supply chains) (KLEINDORFER et al., 2005).
Assim, as cadeias de suprimentos à jusante e à montante formam um circuito fechado quando
são administradas de um modo coordenado em direção aos objetivos comuns de maximização
de ganhos e numa perspectiva do triple botton line, integrando lucros, sociedade e planeta na
cultura, estratégia e operações das companhias.
Neste sentido, GCSS, diz respeito às questões e fluxos que vão além da administração
de uma cadeia de suprimentos em circuito fechado, ao referir-se a fatores do design do
produto, ou seja, busca também minimizar o impacto ambiental após sua vida útil; viabilizar a
manufatura de subprodutos (componentes e destinação correta dos resíduos); prever a
extensão da vida útil do produto (período correto de descarte de um produto), entre outros
(KLEINDORFER et al., 2005). “As empresas devem criar redes, desenvolver parcerias e
aceitar idéias externas, vindas de outras empresas ou da universidade” (CHESBROUGH apud
RIGHETTI, 2008). O autor define esta estratégia como uma espécie de ecossistema de
inovação, ou seja, o processo de inovação acontece como atividade difusa que deve envolver
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e integrar profissionais por meio de redes sociais. Até então, inovação era vista como um
sistema quase linear e interno que, do ponto de vista do setor produtivo, começava em uma
idéia gerada dentro do departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e seguia até o
desenvolvimento
do
produto
e
sua
introdução
no
mercado.
O fato é que a inclusão da gestão ambiental tem atraído o interesse dos pesquisadores
em cadeias de suprimentos (VAN HOEK, 1999), apresentando-se como uma questão crítica
para o futuro desta área (HANDFIELD E NICHOLS, 1999). Assim, o escopo da GCSS temse ampliado, a partir de movimentos reativos aos programas de gestão ambiental para práticas
mais proativas implementadas através de vários Rs (redução, reuso, retrabalho,
recondicionamento, reciclagem, remanufatura), logística reversa entre outros
(SRIVASTAVA, 2007).
De uma maneira geral estudos da área apresentaram uma perspectiva limitada e
estreita, não cobrindo adequadamente todos os aspectos e facetas da GCSS. Por exemplo, Bey
(2001) apresenta somente uma interessante crítica ao desenvolvimento industrial no campo da
ecologia industrial, enquanto Zhang et al. (1997) analisa especialmente o design verde.
Muitos dos trabalhos são empíricos e não focam adequadamente a estrutura e a modelagem
das redes de temáticas teóricas e práticas inter-relacionadas dentro da cadeia de suprimentos
(SRIVASTAVA, 2007).
Assim, o objetivo deste artigo é apresentar uma visão integrada da literatura publicada
dentro dos aspectos e facetas da GCSS, tomando o anglo da logística reversa para facilitar
pesquisas e práticas futuras. Para atingir tal objetivo, definiram-se alguns termos relevantes
que apareceram ao longo da formação deste campo de estudo. Como resultado do artigo
espera-se contribuir com a apresentação de áreas chaves para pesquisas futuras, apontando
tendência para pesquisas em âmbito nacional.
Assim, o artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente, faz-se uma
introdução ao tema, depois são apresentados os procedimentos metodológicos. A seguir
discute-se a uma evolução da temática e o campo para o seu estudo. A construção do conceito
de Cadeia de Suprimentos Sustentável é mostrada no tópico posterior. A logística reversa é
apresentada na seção seguinte como uma dimensão da gestão do retorno das embalagens ao
ciclo produtivo. A periodização dos estudos de cadeia de suprimentos sustentável em
importantes periódicos da área é apresentada na seção 6, seguida de um panorama dos estudos
acadêmicos no contexto brasileiro. Ao término do trabalho, as conclusões identificaram
assuntos potenciais e oportunidades dentro da área de GCSS para futuras pesquisas.
A importância e relevância da pesquisa se justificam por subsidiar ações de empresas,
do poder público e da sociedade civil, respectivamente (1) na tomada de decisão para o
desenvolvimento de produtos e gestão de fluxos reversos; (2) na elaboração de políticas
públicas; (3) no direcionamento de programas de conscientização da sociedade no que tange a
seus hábitos de consumo e descarte de produtos e embalagens.
2. Definindo Cadeia de Suprimentos Sustentável
Cadeia de Suprimentos Sustentável tem suas raízes na literatura de gestão ambiental e
gestão da cadeia de suprimentos, cujos componentes dizem respeito à influencia e aos
relacionamentos entre esses dois focos. A definição e o escopo da Cadeia de Suprimentos
Sustentável encontram uma enorme amplitude na literatura desde a compra verde até a
integração da cadeia de suprimentos sustentável (CARTER E ELLRAM, 1998;
SRIVASTAVA, 2007) seguindo fornecedor, produtor, consumidor, logística reversa (ZHU E
SARKIS 2004) e ainda cadeia de suprimentos em circuito fechado (GUIDE E
WASSENHOVE, 2006a, 2006b). Para o propósito deste artigo, GCSS é definida como um
pensamento estratégico e transparente integrado para atingir objetivos econômicos, sociais e
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ambientais numa coordenação sistêmica de processos interorganizacionais na perspectiva da
cadeia de suprimentos.
Linton et al. (2007) e Matos e Hall (2007) postulam que múltiplos atores e interesses
compõem o mosaico da GCSS, tornando sua análise mais complexa e relevante. Essa
iniciativa investigativa ganha maior vulto na medida em que se constata a necessidade de
estudos mais sistemáticos sobre as estratégias de design de produto numa perspectiva de seu
impacto ambiental envolvendo integradamente a cadeia produtiva.
3. Procedimentos metodológicos
Trata-se de um artigo teórico cujo procedimento metodológico adotado foi o de desk
research, baseado em um conjunto de artigos nacionais e internacionais de Gestão
empresarial, localizados através dos portais eletrônicos EBSCO, PROQUEST e Google
Acadêmico. Buscaram-se as seguintes palavras-chave: produto verde (PV) (green product),
logística reversa (LR) (reverse logistics), logística ambiental (LA) (environmental logistics),
logística verde (LV) (green logistics), cadeia de suprimentos em circuito fechado (CSCF)
(closed-loop supply chain), cadeia de suprimentos verde (CSV) (green supply chain).
A periodização dos estudos de cadeia de suprimentos sustentável, apresentada na
seção 5 refere-se a uma análise de cinco importantes periódicos internacionais da área de
operações, logística e cadeia de suprimentos em língua inglesa, quais sejam: Journal of
Business Logistics; Journal of Production and Operations Management; Journal of
Operations Management; International Journal of Logistics Management; International
Journal of Operations and Production Management. Desta busca resultou o levantamento das
principais teorias e modelos que trabalham a temática de GCSS.
4. Uma visão do campo para o estudo da GCSS
Existe literatura suficiente sobre os vários aspectos e facetas da GCSS. A revisão
compreende o design verde (ZHANG et al. 1997), plano de produção e controle para
remanufatura (BRAS, McINTOSH 1999; GUIDE 2000; GUIDE et al. 1997 b,c), temas em
manufatura verde e recuperação de produtos (GUIDE et al. 1996; GUNGOR, GUPTA 1999),
logística reversa (LR) (CARTER, ELLRAM 1998; FLEISCHMANN et al. 1997) e desenho
da rede logística (FLEISCHMANN et al. 2000, 2001; JAYARAMAN et al. 2003) como
temas que têm sido publicados. Adicionalmente, Bloemhof-Ruwaard et al. (1995) estuda as
interações entre pesquisa operacional e gestão ambiental, Roy e Whelan (1992) discutem
reciclagem através da colaboração na cadeia de valor, enquanto Dowlatshahi (2000)
desenvolve a teoria de logística reversa.
Também existe ampla literatura em áreas relativas à compra verde (ZHU E GENG
2001), à ecologia industrial e aos ecossistemas industriais (BEY 2001; BOUSTEAD 1979;
CAIRNCROSS 1992; FROSCH E GALLOPOULOS 1989; GRAEDEL, 2002; HUI et al.
2001; KAISER et al. 2001; KLASSEN 2001; MIN E GALLE 2001; NASR 1997; OWEN
1993; SARKIS 1998, 1999, 2001; SARKIS E CORDEIRO 2001; VAN HOEK 1999;
ZHANG et al. 1997; ZHU E SARKIS 2004). A figura 1 busca organizar os principais
conceitos que delimitam o campo de estudo em GCSS.
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Figura 1: Classificação das temáticas envolvidas no estudo de GCSS
Fonte: adaptada de SRIVASTAVA (2007)
Assim, design verde, incluindo design para o ambiente (DAC) e análise do ciclo de
vida do produto (ACV) tem sido extensivamente usado na literatura para denotar o projeto de
produtos com certas considerações ambientais. Isto é sistematicamente considerado em temas
do design associado com segurança e saúde ambiental em todo o ciclo de vida, principalmente
na fase de desenvolvimento de novos produtos e processos (FIKSEL, 1996; SRIVASTAVA,
2007). Este escopo compreende muitas disciplinas incluindo gestão do risco ambiental,
segurança dos produtos, saúde e segurança ocupacional, prevenção da poluição, conservação
de recursos e gestão de resíduos.
Já a operação verde refere-se a todos os aspectos relacionados a manufatura /
remanufatura de produtos, uso, manuseio, gestão logística e gestão dos resíduos uma vez que
sua estruturação já tenha sido finalizada. A manufatura verde objetiva reduzir o impacto
ecológico pelo uso de material e tecnologia apropriados, enquanto a remanufatura refere-se ao
processo industrial em que produtos descartados são restaurados para nova condição de uso
(LUND 1984).
A operação verde refere-se também à logística reversa que Rogers e Tibben-Lembke
(1999) definem como o “processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de
matérias-primas, estoque em processo e produtos acabados, e seu fluxo de informação, do
ponto de consumo ao ponto de origem, com o objetivo de recapturar valor ou realizar um
descarte adequado”. A logística reversa cuida dos fluxos de materiais que se iniciam nos
pontos de consumo dos produtos e terminam nos pontos de origem, com o objetivo de
recapturar algum valor ao bem ou sua disposição final (descarte) de uma maneira adequada.
Exemplos podem ser citados como os procedimentos de devolução de pilhas e baterias às
empresas fabricantes destes componentes, fabricantes de pneus, materiais agrícolas tóxicos
(principalmente embalagens), com o intuito de destinar esses produtos de uma maneira
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adequada, tanto para seu descarte final como para uma reutilização de suas partes para a
elaboração de um novo material.
Em todo esse processo, de manufatura, logística reversa e remanufatura, pressupõe-se
uma gestão do desperdício, que abrange a redução de compras, a prevenção de poluição e o
descarte apropriado. Assim, a operação verde também abrange o desenvolvimento de mercado
para o novo ciclo de produtos, desta vez remanufaturados.
A partir destes aspectos, define-se gestão da cadeia de suprimentos de ciclo fechado
como a estruturação, controle e operação de um sistema para maximizar a criação de valor do
ciclo de vida inteiro de um produto com recuperação dinâmica de valor de diferentes tipos e
volumes de retornos no tempo (VORASAYAN E RYAN, 2006). Na Cadeia de Suprimentos
de Ciclo Fechado (CSCF) retornos comerciais ocorrem durante um período de 30, 60 ou 90
dias após a compra. Já retornos para reparos dentro da garantia, retorno de fim de uso, e
retornos por fim da vida dos produtos podem acontecer em meses, anos ou até décadas após
sua venda. Cada tipo de retorno requer uma cadeia de suprimento reversa apropriada às
características deste retorno para maximizar o valor desta recuperação (GUIDE E VAN
WASSENHOVE, 2006a).
Apesar das razões pelas quais produtos retornam aos produtores serem variadas, na
estruturação da cadeia de suprimentos em circuito fechado, há três tipos de atividades básicas
(VORASAYAN E RYAN, 2006): (1) Gerenciamento do Retorno dos Produtos: as atividades
“para frente” na cadeia de suprimentos reversa (CSCF). Preocupa-se com os prazos (tempo),
quantidade e qualidade dos produtos retornados. (2) Questões Operacionais de Remanufatura: inclui logística reversa, atividades de teste, seleção, e disposição, separação de
produtos, e processos de re-manufatura. (3) Desenvolvimento de Mercado para Produtos Remanufaturados: os processos “para trás” da CSCF, inclui atividades de novo marketing,
escolha e coordenação de canais, além das questões de canibalização do mercado. Tais
práticas alinhadas com a preocupação em ser responsável com o ambiente em suas operações,
e somadas a iniciativas para o design verde, embasam a construção e gestão de uma cadeia de
suprimentos sustentável.
Em conformidade com a proposta de Van Hoek (1999) considera-se neste artigo que a
Logística Reversa sozinha não é suficiente para uma visão integrada da cadeia, embora seja
um tópico de grande destaque em toda a temática. E assim, a abordagem da cadeia de
suprimentos sustentável é mais relevante para entender as relações das empresas e o meio
ambiente. Isto representa uma aplicação do princípio da sustentabilidade entre empresas e
entre cadeias produtivas.
5. GCSS: um conceito em construção
As iniciativas da chamada GCSS parecem adquirir cada vez mais importância para as
estratégias corporativas de competitividade sustentada (VON HOEK, 1999; SRIVASTAVA,
2007). A mais antiga referência localizada na literatura sobre estratégia de reversão de
materiais, data do início dos anos 70. Zikmund e Stanton (1971), utilizaram o termo Reverse
Distribution, referenciando-se à similaridade dos conceitos de distribuição, aplicados no
sentido inverso, devido à necessidade de recolhimento de materiais sólidos provenientes do
pós-consumo para reutilização pelo produtor. Mais tarde, Ginter e Starling (1978) utilizaram o
termo Reverse Distribution Channels numa publicação do California Management Review,
enfocando a questão da reciclagem e suas vantagens econômicas e ecológicas, enfatizando a
importância dos canais de distribuição reversos como contribuinte fundamental na viabilidade
econômica do processo de recuperação dos materiais.
Em 1981, Lambert e Stock (1981) descreviam a distribuição reversa como o produto
“indo na contramão de uma rua de sentido único, porque a grande maioria dos embarques de
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produtos flui em uma direção”. Já em 1982, Barnes (1982) utilizou o termo Logística Reversa,
numa publicação do Journal of Macromarketing, em que trata da importância crescente da
reciclagem em benefício dos negócios e da sociedade.
A literatura revisada revela que o conceito de logística reversa ganhou força desde a
década de 1980, mas apenas a partir dos anos 90 passou a ser discutida com mais intensidade.
Assim, a logística reversa pode ser definida como o processo inverso da logística. O ciclo dos
produtos em uma cadeia de suprimentos não termina quando, após estes serem utilizados
pelos consumidores, são descartados. Muito pelo contrário, conforme Mueller (2005), numa
visão ecológica, as empresas pensam com seriedade em um cliente preocupado com seus
descartes, sendo estes sempre vistos como uma agressão à natureza (MUELLER, 2005;
GONÇAVES-DIAS, GUIMARÃES, SANTOS, 2007). Desta maneira surge a Logística
Verde baseada na logística reversa do pós-consumo.
A logística reversa pode ser analisada por dois pontos de vista (STOCK, 1998).
Primeiro, como negócio, que se refere ao papel da logística no retorno dos produtos, redução
do uso de matéria-prima virgem, uso da reciclagem, reuso de materiais, entre outros.
Segundo, na perspectiva da engenharia, que se refere ao gerenciamento dos processos como
um modelo sistemático de negócios que aplica as melhores metodologias de engenharia e
administração conhecidas para fechar o ciclo em uma cadeia de suprimentos, com
lucratividade (GUIDE et al. 1997).
Roger e Tibben-Lembke (1999) ressaltam que a inclusão da logística reversa na
reflexão estratégica das organizações constituiu-se em uma diferenciada visão de operação
empresarial, resultando em melhoria de competitividade, apreciáveis retornos financeiros e
consolidação de sua imagem corporativa. Certamente, o objetivo estratégico de âmbito
econômico ou de agregação de valor monetário é o mais evidente na implementação da
logística reversa nas empresas e varia entre os setores empresariais. Porém, os principais
fatores motivadores ainda são a competitividade e a questão ecológica (CAVALVANTI,
D´ÁVILA, 2003; GRISI et al., 2003).
O fato de concentrar esforços no aspecto de negócios lucrativos ajuda as empresas a
entenderem como seus fluxos de retorno podem gerar valor adicional através de alguns
mecanismos. Assim, a lucratividade crescente é um forte incentivo para que as empresas
assumam uma responsabilidade estendida no papel de produtoras (GUIDE E
WASSENHOVE, 2006a). Primeiro, muitas empresas ainda vêem atividades de retorno de
produto como uma atividade problemática e menos nobre e, como resultado, perdem
oportunidades vantajosas de recuperação criativa de valor. Segundo, sob certas circunstâncias,
re-manufaturar bens pode aumentar a parcela de mercado, ao invés de canibalizar novas
vendas de produtos. Terceiro, re-manufaturar é tipicamente mais barato que partir para uma
nova produção.
Dentro do conceito Cadeia de Suprimento em Circuito Fechado - “Closed-Loop
Supply Chain” (GUIDE Jr. et al., 2003; KRIKKE et al., 2003), há uma mudança de foco da
minimização de custos para criação de valor (KEEINDORFER E VAN WASSENHOVE,
2005). A cadeia direta e a reversa formam um circuito fechado quando são administradas de
forma coordenada rumo a um objetivo comum de maximização de lucros (KEEINDORFER E
VAN WASSENHOVE, 2005). E assim, a gestão das cadeias reversas inclui aquisição de
produtos usados, logística reversa, inspeção e disposição (determinando o que reparar,
remanufaturar, usar partes ou reciclar), remanufatura e revenda (GUIDE E VAN
WASSENHOVE, 2001). Portanto, a gestão das cadeias produtivas não se encerra com a
venda e entrega do produto, mas inclui a análise do fim da vida de cada item (GEYER E
JACKSON, 2004).
As empresas devem ser pro - ativas na coordenação dos fluxos diretos e reversos com
o objetivo de agregar valor no desenvolvimento do mercado de segundo ciclo, mesmo com
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prazos, quantidades e qualidade de retorno irregulares e incertos (KEEINDORFER E VAN
WASSENHOVE, 2005). Bowersox e Closs (2001) apresentam a idéia de “apoio ao ciclo de
vida” como um dos objetivos operacionais da logística moderna, referindo-se ao
prolongamento da logística além do fluxo direto dos materiais e a necessidade de considerar
os fluxos reversos de produtos em geral. Portanto, por trás do conceito de logística reversa
está a definição de “ciclo de vida” do produto.
A manutenção do fluxo circular desejável depende de quatro condições básicas
(BOONE E KURTZ, 1992): (1) disponibilidade de uma tecnologia para processamento
eficiente do material a ser reciclado (i.e., melhoria aceitável na especificação de compras); (2)
disponibilidade de substancial e contínua quantidade de materiais e produtos secundários
como alumínio, papel, plástico e vidro nos resíduos sólidos domésticos; (3) desenvolvimento
de um sistema de canais de distribuição lucrativos entre os fornecedores de produtos
secundários e usuários finais; e (4) desenvolvimento de mercado para o produto final.
Nesta perspectiva mais ampla, a coleta inicial, seleção e acumulação de material é
somente o ponto de partida de algo mais amplo, como um processo contínuo que deve resultar
em repetidas transações de mercado com usuários industriais (FULLER, 1978). Estes
mercados requerem um fluxo estável de materiais de reconhecida qualidade, numa grande
quantidade e entrega pontual. (GUILTINAM E NWOKOYE, 1974).
5.1 Por que Logística Reversa não é suficiente
De fato, o termo logística reversa tem sido utilizado de forma bastante genérica. Em
seu sentido mais amplo, significa todas as operações relacionadas com a reutilização de
produtos e materiais. Além disso, o conceito de logística pode variar muito. Na visão de
diferentes segmentos, tem-se diferente conceituação. Por exemplo, empresas distribuidoras
denominam logística reversa como o retorno de mercadorias vendidas, já as indústrias podem
conceituá-la como o retorno de produtos com defeito (BUXBAUM, 1998; ZIKMUND E
STANTON, 1971).
Os estudos de logística reversa concentram-se no espaço interno das organizações
empresariais e na sua capacidade de implementar políticas de reutilização e reciclagem de
resíduos e/ou fatores agregados a produtos e serviços de uma organização (VON HOEK,
1999). Como a logística reversa tem ganhado crescente interesse, torna-se relevante
questionar se é suficiente o limitado esforço de “esverdeamento” de um segmento da cadeia
de suprimentos e ainda de uma única empresa (SRIVASTAVA, 2007). Entretanto, o esquema
da logística reversa não reflete explicitamente a dimensão entre as empresas. O fluxo reverso,
por exemplo, pode tomar diferentes formas, da coleta para o retorno dentro dos canais de
distribuição, seguindo para a desmontagem e o reuso de partes selecionadas.
Alternativamente, bens usados podem ser compactados, triturados e reintroduzidos no
processo produtivo como matéria prima. Bens ou componentes do produto, podem retornar
para os fornecedores e parceiros da cadeia de suprimentos para serem remanufaturados. Todas
essas possíveis aplicações na cadeia de suprimentos devem ser consideradas.
Na etapa seguinte do fluxo reverso a operação de desmontagem pode ser chamada de
pro - ativa em relação ao “design para desmontagem” em que o design do produto se inicia
com envolvimento dos fornecedores e dos clientes. Wu e Dunn (1995) analisam que a
minimização do impacto ambiental total de uma empresa deve ser avaliada a partir de uma
perspectiva sistêmica total. Assim, a inclusão da abordagem da cadeia de suprimentos
representa uma perspectiva sistêmica para atingir as iniciativas sustentáveis (VAN HOEK
(1999), conforme esquema da figura 3.
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Logística Reversa

Cadeia de Suprimentos sustentável
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regulação
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Descarte

Perspectiva
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Ciclo de vida dos
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Fim da linha
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Redução e Re-uso

Companhia

Escopo

Cadeia de suprimentos

Figura 3: Da logística Reversa para Cadeia de Suprimentos Sustentável
Fonte: Van Hoek (1999, p.132)
Apesar de alguns avanços iniciais a literatura de logística reversa tem fornecido uma
abordagem limitada para classificar o relacionamento entre a organização e seu meio
ambiente natural, falhando em endereçar as condições e fatores que devem ser observados
para uma empresa se tornar ecologicamente sustentável (HANDFIELD et al., 1997).
Iniciativas de pesquisa são necessárias para cobrir esta lacuna. Especificamente, a pesquisa
deve se mover da logística reversa para o desenvolvimento de cadeias de suprimento
sustentáveis.
6. Linha do tempo da temática GSCC em periódicos internacionais selecionados
Baseado em uma classificação do contexto do problema e escopo para futura prática e
pesquisa, uma linha do tempo evolucionária foi preparada levando em conta todos os
documentos pertinentes e seminais publicados na área de GCSS nos periódicos internacionais
de maior relevância na área de operações, logística e cadeia de suprimentos.
As classificações junto à linha do tempo e referências citadas podem ser usadas como
um quadro de referência amplo para desenvolver conceitos e modelos que auxiliem gerentes e
outros stakeholders na tentativa de integração de escolhas na gestão de cadeias de
suprimentos, considerando prioritariamente as conseqüências ambientais dessas ações..
Diante disto a figura 4 apresenta a evolução da GCSS no tempo, de acordo com cinco
importantes periódicos da área. Confirmando a colocação sobre o termo “logística reversa”
acima, esta é a palavra-chave mais citada dentro da temática pesquisada, entre os periódicos
escolhidos. O quadro mostra que no período de 1995-1997, os temas produto verde, logística
ambiental e logística verde começaram a aparecer. Em 1997 ocorreu a primeira menção a
“fechar o circuito da cadeia” (CLENDENIN, 1997), embora o conceito não tenha sido
claramente definido até 2003.
Foi entre 2003 e 2005 que se observou um grande impulso dado à temática, período
que concentra estudos nos temas produto verde, cadeia de suprimentos em circuito fechado
com grande destaque, cadeia de suprimentos verde e, principalmente, logística reversa.
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Figura 4: Evolução da temática da GCSS no tempo em periódicos internacionais
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Tang e Teunter
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Finalmente, desde 2006, grande enfoque tem-se dado ao tema em geral, com estudos
em produto verde, retomada da logística ambiental, continuidade de destaque para a logística
reversa, porém com o crescimento do número de estudos em cadeia de suprimentos em
circuito fechado e cadeia de suprimentos verde, indicando a expansão da abordagem para uma
visão mais sistêmica e completa. O conceito de Cadeia de Suprimentos Sustentável apareceu
apenas em 2007, o que mostra a atualidade do tema, embora este seja apenas a junção de
todas as temáticas anteriormente estudadas em separado, numa visão sistêmica de toda a
cadeia produtiva e seus componentes.
O quadro 4 mostra que 80% dos trabalhos envolvendo as principais palavras-chave
que definem a temática da GCSS apareceram nos últimos três anos, o que indica sua
necessidade de maturação e o amplo campo para estudos futuros que sugere.
7. Considerações finais
Pesquisa em gestão de suprimentos sempre foi considerada de maneira
compartimentada em áreas centrais advindas de estratégia de operações. Entretanto a principal
consideração levantada por esta revisão é a necessidade de pesquisa interdisciplinar. Áreas
primárias da gestão empresarial como qualidade, operações, estratégia, cadeia de suprimentos,
produto e tecnologias de processo estão coletivamente, ou seja, integradamente, contribuindo
para uma base de conhecimento mais sistemática. É razoável esperar que estas áreas de
pesquisa continuem suportando as maiores promessas de avanço no curto prazo. Porém, mais
contribuições integrativas são necessárias no longo prazo, incluindo difusão de melhores
práticas, transferência de tecnologia verde e medida de desempenho ambiental intra e entre
empresas ao longo da cadeia.
A complexidade inerente ao assunto ambiental – seus múltiplos stakeholders,
implicações incertas para competitividade e importância internacional - apresenta desafios
significantes para pesquisadores. Muita pesquisa é necessária para apoiar a evolução em
prática de negócio no intuito de esverdear toda a cadeia de suprimentos. Abordagens efetivas
de compartilhamento de dados através da cadeia de suprimentos precisam ser desenvolvidas.
Embora muitos estudos empíricos (estudos de caso, pesquisas baseadas em métodos
empíricos, etc.) tenham sido desenvolvidos, eles não contemplaram todos os aspectos de
GCSS. Detalhados estudos de casos empíricos precisam ser realizados em tais áreas como
compromisso organizacional para GCSS ao nível de firma. Definição de lucros e instalações,
o retrabalho em alinhamento com prioridades competitivas, a influência de remanufatura na
cadeia de suprimentos de uma empresa, a qualidade do serviço e as estratégias de recuperação
de produto no final de sua vida útil influenciam o comportamento do consumidor e vice-versa.
Ademais, também existe campo para se desenvolver estudos empíricos para descobrir como o
ambiente regulador, considerações econômicas, e nível de comprometimento influenciam o
volume de lucros. De forma semelhante, estudos para saber como incertezas influenciam as
relações dentro da GCSS também são desejados.
O estudo mostra que a GCSS pode reduzir o impacto ecológico da atividade industrial
sem sacrificar qualidade, custo, confiabilidade, desempenho ou eficiência do uso de energia.
Ela envolve uma mudança de paradigma, indo do controle do fim da linha (end-of-pipe) ao
encontro de regulamentos ambientais para não só minimizar dano ecológico, mas também
conduzir à lucratividade. A área lança vários desafios para gerentes, acadêmicos e
pesquisadores.
Alguns pontos que envolvem o contexto de Cadeia de Suprimentos Sustentável que
podem ser explorados em pesquisas futuras são: (1) formas inovadoras de criação de valor nos
fluxos de retorno de produtos, maximizando a recuperação de valor; (2) caminhos para
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envolver gestores na cadeia mostrando-lhes que há lucro potencial quando se desenvolve
competências em GCSS; (3) pesquisa empírica para validar suposições normalmente usadas
em modelagem.
Em um mundo em alta velocidade evolutiva, saber lidar com uma cadeia de
suprimentos sustentável tornar-se-á não mais um diferencial, mas um requisito básico para ao
menos permanecer no ambiente competitivo. Afinal, no mundo natural, as espécies evoluem,
isto é, se transformam para enfrentar novos desafios, ou perecem (FINE, 1999). O mesmo
imperativo genético atua no ambiente das empresas, onde logística reversa, evolução e
cadeias de suprimentos sustentáveis, gestão de inovação e redes sociais andam de mãos dadas
em uma era de vantagens temporárias.
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