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RESUMO 

Em um mercado de crescente competitividade, mas que simultaneamente promove 

grandes oportunidades de consolidação de parcerias organizacionais, o Supply 

Chain Management, ou Gestão da cadeia de suprimentos, tem desempenhado 

importante papel na maneira que as empresas têm gerido seus recursos, buscando 

minimizar seu ciclo operacional, tempo e ainda reduzir uma importante variável que 

afeta diretamente os resultados financeiros das empresas, especialmente no tocante 

aos custos. Alinhado aos interesses estratégicos e às necessidades mundiais, a 

gestão da cadeia produtiva, ganha uma nova perspectiva com o chamado Green 

Supply Chain Management. Um novo modelo de gestão com práticas que vem 

sendo implantadas dentro das organizações e que se baseia em fatores ambientais, 

econômicos e de responsabilidade social. 

Este artigo tem por objetivo apresentar as práticas desse modelo verde de gestão 

analisando as motivações e resultados esperados a partir de sua implantação. Para 

essa análise, foram realizadas pesquisas bibliográficas a artigos científicos e livros 

específicos. 

Palavra Chave: Supply Chain Management. Green Supply Chain Management. 

Sustentabilidade. Consciência Sustentável. Responsabilidade Social 



 

ABSTRACT 

In a market of increasing competitiveness, but at the same time promotes great 

opportunities for consolidation of organizational partnerships, Supply Chain 

Management has played an important role in the way companies have managed their 

resources in order to minimize their operational cycle, and also reduce an important 

variable that directly affects the financial results of companies, especially in terms of 

costs. Aligned with the strategic interests and global needs, the management of the 

production chain gains a new perspective with the so-called Green Supply Chain 

Management, a new management model with practices that are being implemented 

within organizations and based on environmental, economic and social responsibility 

factors. 

This article aims to present the practices of this green management model analyzing 

the motivations and results expected from It’s implementation. For this analysis, 

bibliographic researches were carried out on scientific articles and specific books. 

Keywords: Supply Chain Management. Green Supply Chain Management. 

Sustainability. Sustainable Consciousness. Social Responsability 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

A consciência sustentável tem levado à novos rumos as decisões tomadas 

nos âmbitos sociais e empresariais. A noção de que somos a geração responsável 

por garantir que os recursos utilizados e ainda não explorados hoje, servirão para 

atender as gerações que estão por vir, trás à tona em discussões mundiais a 

importância do consumo e produção consciente. 

A respeito de recursos, sabe-se que existe um conflito constante entre a 

escassez dos mesmos e necessidades humanas ilimitadas. As organizações são as 

responsáveis por transformar esses recursos (escassos) em produtos que atendam 

às necessidades de seus clientes e ao mesmo tempo, atenda ou supere as 

expectativas de seus stakeholders. 

Para isso, o Supply Chain Management é trabalhado visando eficiência e 

integração dos processos que compõe a cadeia de produção de bens e serviços por 

organizações e negócios que buscam atender um consumidor final com efetividade. 

“A gestão da cadeia de suprimentos é um conjunto de abordagens utilizadas 

para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns, de 

forma que a mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade certa, para a 

localização certa e no tempo certo, de forma a minimizar os custos globais do 

sistema ao mesmo tempo que atinge o nível de serviço desejado” 

(SIMCHI-LEVI et al., 2003, p.1) 

Aliando então, a busca por competividade à consciência responsável, a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos dentro das empresas ganha uma nova 

perspectiva e relevância. A gestão verde da cadeia. 

Por isso grandes impactos positivos que esperamos no uso e preservação 

dos recursos de Capital natural podem ser alcançados especialmente por 

Multinacionais, as quais detêm três fatores importantes para maior alcance de 

resultados quando tratamos de sustentabilidade: sheer size1, capacidade financeira 

e presença global. 

Mas além dos ganhos ambientais, a gestão baseada em uma cadeia de 

suprimentos sustentável aparece como vantagem competitiva onde a dimensão 

ambiental da cadeia de suprimentos busca à inovação e alocação mais eficiente dos 



 

recursos empresariais e não apenas como uma exigência para o cumprimento 

regulamentar (ZHU; SARKIS, 2006) 

Portanto a adoção de um olhar verde para a cadeia de suprimentos não se 

trata apenas da consciência sustentável, mas sobre senso de negócio, e vislumbre 

de oportunidades empresariais. 

Diante desse cenário, surge o Green Supply Chain Management, que 

caracteriza-se por práticas de âmbito ambiental e conscientemente sustentável 

dentro da perspectiva da cadeia produtiva e que visa alinhar objetivos estratégicos e 

ambientais. 

É importante destacarmos que assim como a cadeia de suprimentos 

tradicional depende da colaboração entre fornecedores, produtores e clientes o 

Green Supply Chain também depende dos mesmo protagonistas. Logo, o primeiro 

passo para a adoção das práticas GSCM é o desenvolvimento da cooperação entre 

parceiros na cadeia através de medidas de transferência de conhecimento acerca do 

“verde” entre os interessados participantes da cadeia. 

Este trabalho, portanto, orientar-se-á no sentido de descrever as práticas que 

o GrSCM engloba e sua importância estratégica dentro das organizações e 

externamente, inserida em um contexto de mercado competitivo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o novo modelo gestão de 

cadeia de suprimentos em acordo com as novas regras globais de sustentabilidade, 

aonde se aborda a questão da sustentabilidade desde o processo de escolha dos 

fornecedores, produção até a logística que alcança o consumidor final, abrangendo 

todos os pontos chaves da Gestão da cadeia de Suprimentos (Supply Chain 

Management) levando em consideração a consciência sustentável. 

Iremos apresentar seus conceitos e definições, o processo de inserção do 

GSCM, sigla que em inglês significa "green supply chain management", dentro das 

empresas e o ponto de vista dos consumidores, além dos benefícios à toda a cadeia 

de suprimentos aonde novos critérios são seguidos e verificados, a fim de atender a 



 

legislações cada vez mais exigentes acerca da sustentabilidade global e analisar os 

seu impacto na gestão empresarial. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos de Supply Chain (SCM) e 

as práticas do Green Supply Chain Management (GSCM) dentro das organizações 

oferecendo um panorama do cenário de responsabilidade corporativa, bem como as 

vantagens de sua implantação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 MÉTODO 

Segundo Fonseca (2002), método são técnicas utilizadas no desenvolvimento 

de uma pesquisa ou também podem ser conceituados como o caminho escolhido 

para a composição de um conceito e validação de hipóteses. 

Métodos ou técnicas não devem ser confundidos com a metodologia. 

Gerhardr & Silveira (2009) definiu metodologia como: 

“A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se 

chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não deve ser confundida com o 

conteúdo (teoria) nem com os procedimento (métodos e técnicas). Dessa forma, a 

metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem 

utilixdos na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para 

abordar o objeto de estudo” 

(GERHARD;SILVEIRA,2009, p.13). 

Uma revisão da literatura parece ser válida abordagem, pois é um passo 

necessário na estruturação da pesquisa de campo e é parte integrante de qualquer 

pesquisa realizada (Easterby-Smith et al. 2002). Isso ajuda a identificar o conteúdo 

do campo e orienta para o desenvolvimento da teoria. 

Para a construção do presente trabalho então, realizou-se pesquisas 

qualitativas através da consulta de livros e artigos (nacionais e internacionais), web 

sites e bibliografias visando garantir veracidade dos fatos e conceitos abordados. 

 

 

2.1.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A responsabilidade social corporativa é um fenômeno que podemos tomar por 

recente, a partir da década de 80 passou a incorporar a agenda empresarial. A 

principal razão desse interesse tardio pela responsabilidade pode ser explicada por 



 

uma confluência de fenômenos históricos, que foram responsáveis por trazer ao 

setor privado responsabilidades sociais e ambientais provenientes do setor público. 

No contexto da globalização, as relações entre os Estados se tornaram 

estreitas e distâncias diminuídas, o que levou à uma interação mais segura, fácil e 

veloz entre os mercados graças à introdução de tecnologia e investimentos dos 

países nas relações externas buscando consolidar e tornar o relacionamento 

internacional estável. 

Os governos se voltaram para o mercado externo, focando em políticas de 

estabilidade econômica internas. Nesse momento, as políticas de desenvolvimento 

social e ambientais foram deixadas de lado, dando-se mais enfoque às políticas 

liberais. 

Durante a hegemonia do liberalismo, a ideia de que o próprio mercado seria o 

regulamentador das práticas sociais e de mercado fez com que a sociedade e o 

meio ambiente fossem negligenciados. Na política do laissez-faire dominante nos 

Estados Unidos e nos países ricos da Europa durante o final do século XIX até o 

início do século XX, condutas por parte do setor privado abusivas ao meio ambiente 

e desrespeitosas para com o consumidor e o trabalhador eram disseminadas, sem 

que houvesse perspectivas de mudanças. 

Nos anos 70 do século anterior, passou-se do “Estado Total” ao “Estado 

Mínimo” do neoliberalismo, que começou gradativamente a gerar menos controle 

sobre os processos econômicos e sociais dentro dos territórios. 

Com o afastamento do Estado da função de provedor do bem-estar social, fez 

com que as organizações percebessem que também são responsáveis pelas 

situações sociais e ambientais criada por essa mudança de paradigma. 

Aplicado ao Brasil, apesar da forte presença do Estado, o mesmo mostra-se, 

na maioria das vezes, ineficiente para a consecução de determinados objetivos 

sociais e universalização do acesso a direitos socais e ambientais, o que abre 

espaço para que o setor privado chame para si essa responsabilidade. 

Esse período onde é reconhecida a responsabilidade de todos para as 

condições mundiais e a postura de empresas e pessoas começa à ser transformada, 

surge a Era da Responsabilidade Social e quando aplicada às organizações : 

“Responsabilidade Social Corporativa”. 

Para Ashley (2002, p.6), a responsabilidade social é conceituada como: 



 

“O compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, 

expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente de modo amplo e 

a alguma comunidade de modo específico, atingindo proativamente e 

coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação 

de contas com ela.” 

O conceito também pode ser definido como as ações promovidas 

espontaneamente pelas organizações no âmbito social e ambiental no sentido de 

promover igualdade dentro do ambiente social e econômico além de incentivar a 

consciência ambiental. 

A Responsabilidade Social Empresarial possui três âmbitos de aplicação e 

produção de resultados: o ambiente de trabalho, o meio ambiente e a comunidade. 

 

 

 

 

Figura 1 – Descreve os resultados das interações entre os âmbitos ambiental, 

econômico, social e ético. 

  



 

2.1.2 SUSTENTABILIDADE E O TRIPLE BOTTOM LINE (TBL ou 3BL) 

 

Nesse contexto de responsabilidade social atrelado à busca por 

competitividade e desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento sustentável 

surge como a integração de vertentes economicas, sociais e ambientais. O modelo 

referência de sustentabilidade é o Triple Bottle Line (ELKINGTON, 1997) 

Desenvolvimento Sustentável: Capacidade de propiciar o desenvolvimento 

econômico de forma sustentável, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras em atender suas próprias necessidades (Relatório de Brundtland, 1986) 

Por muito tempo, acreditava-se que o desenvolvimento e sustentabilidade 

eram realidades opostas onde não se poderia fazê-las caminhar juntas. No entanto, 

Hart e Milstein (2004, p. 65) argumentam: “a sustentabilidade não é irreconciliável 

com o crescimento econômico, mas que, ao contrário, pode ser importante fonte de 

vantagem competitiva e de geração de valor para acionistas e comunidade em 

geral”. 

O conceito de sustentabilidade inserido no ambiente empresarial apresenta 

um tópico de grande relevância: Triple Bottom Line (TBL ou 3BL) que foi citado pela 

primeira vez em 1994 por John Elkington, o fundador de uma consultoria britânica 

chamada SustainAbility. Seu argumento era que as empresas deveriam estar 

preparando três linhas de base diferentes (e bastante separadas). O nome Triple 

Bottom Line é uma referência à linha de baixo dos demonstrativos financeiros 

(resultados). 

Ele representa o tripé da sustentabilidade, que engloba requisitos sociais, 

ambientais e econômicos das atividades produtivas. Segundo o conceito de TBL, os 

três componentes devem ser geridos de forma integrada (Elkington,1997). 

Em inglês, o TBL pode ser entendido como o equilíbrio entre os três tipos de 

resultados: 3 P’s : People (pessoas), Profit (lucro) e Planet (planeta). 

 

 



 

 

 

Figura 2- Os três pilares de John Elkington (nossa tradução). 

 

2.1.3 SUSTENTABILIDADE COMO VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Gradativamente, a sustentabilidade tem sido percebida como um potencial na 

vantagem competitiva estratégica. Isso se deve à diversos fatores que vão desde à 

consciência empresarial até o novo comportamento do consumidor. 

Mais conscientes das questões ambientais, os consumidores tem considerado 

produtos ecologicamente corretos, incentivando fabricantes a integrarem prática 

ecológicas no design do produto, na gestão de materiais, nos processos de 

fabricação, na logística, bem como em alternativas de reprocessamento dos 

produtos. 

Lai & Wong (2012) argumentam que essa crescente pressão advinda dos 

consumidores tem feito avançar a adoção de perspectivas ambientalmente proativas 

dentro de suas cadeia de suprimentos. 

 

2.1.4 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 

 



 

Perante uma sociedade cada vez mais competitiva, onde as empresas 

tendem atingir seus objetivos, traçando planos com menores custos e tendo 

preocupação em oferecer os melhores serviços e de excelente qualidade, 

implementar Supply Chain Management, no português, Gestão da Cadeia de 

Suprimentos, tem sido por muito tempo a solução. 

Segundo VOLLMANN et. al. (1996), a SCM pode ser definida como um canal 

de fluxo de informações onde matérias-primas são processadas e transformam-se 

em bens, os quais são entregues para consumo final. 

Segundo Schroeder, Goldstein e Rungtusanatham (2011, p. 215), 

Uma cadeia de suprimentos é o conjunto de estruturas organizacionais e 

relacionamentos, que, definem os materiais e fluxo de informações através do fluxo 

tradicional (do fornecedor ao cliente, quanto o fluxo inverso que parte do cliente. 

Facilita a transformação de fluxo do produto final vendido ao consumidor e 

informações relacionadas ao mesmo. Facilita o fluxo de retorno para as unidades, do 

lixo reciclável, e informações para fins de planejamento. (tradução nossa) 

Uma Cadeia de Suprimentos envolve todos os estágios, direto ou indireto do 

atendimento de um pedido de um cliente. Este termo reporta a seguinte cadeia: 

fornecedores (matéria-prima ou fornecedores de peças), fabricantes (centro de 

produção), depósitos, logísticas (centro de distribuição), varejistas, lojistas e cliente. 

Conforme Simchi, David; Kaminsky, Philip e Simchi, Edith (2010), a Gestão de 

Cadeia de Suprimentos é um conjunto de abordagens, da cadeia dita anteriormente, 

para que a mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade e localização certa 

e no tempo exato, de forma a minimizar os custos e atingir o nível de serviço 

desejado. Além disso, é “uma sequência de processos e fluxos, que acontecem 

dentro e entre diferentes estágios, e que se combinam para atender à necessidade 

de um cliente por um produto”, Chopra, Sunil e Meindl, Peter (2003). 

O principal objetivo de toda Cadeia de Suprimentos é aumentar ao máximo o 

valor gerado, que é definido como o valor do produto final, que para o cliente seria o 

benefício gerado pelo conhecimento útil, honestidade, valores sociais, importância, 

qualidade e preço, ou seja, a percepção de valor gerada, menos o custo para 

produção do produto. Além disso, esse valor está ligado diretamente à lucratividade 

(lucro total a ser dividido por cada estágio da cadeia de suprimentos). Portanto é ser 

eficiente e eficaz em relação ao custo de todo o sistema da cadeia. 



 

Por ser uma cadeia dinâmica, ela está sempre alterando, para isso é 

necessário ter algumas decisões para sua execução, dentre delas três são 

indispensáveis. 

A primeira é definida como estratégia ou projeto da cadeia de suprimentos, 

que envolve quais as configurações que serão utilizadas e que processo cada 

estágio irá desempenhar, segundo Chopra, Sunil e Meindl, Peter (2003). Aqui, são 

estabelecidos quais os locais de armazenagem, instalações, meios de transportes, 

produtos e o tipo de sistema de informação. 

A segunda fase é o planejamento da cadeia de suprimentos. Neste estágio, 

são determinados um conjunto de políticas operacionais. É uma estratégia fixa, pois 

envolverá um planejamento com base na demanda, e assim é estabelecido como a 

cadeia de suprimentos funcionará durante um determinado período. 

A terceira fase selecionada é a Operação da Cadeia de Suprimentos. Aqui, os 

métodos anteriores são aplicados e implementados da melhor maneira, para atender 

a demanda de cada cliente, sem atrasos e sem erros. 

Portanto, para o desempenho efetivo do SCM, alguns fatores são 

fundamentais, tais como estoque, transporte, instalações e informação, para a 

determinação do alinhamento estratégico. Para melhor entendimento, vejamos a 

definição de cada fator. Estoque, nada mais é que manter a matéria-prima, produtos 

em processamento e os produtos acabados, disponíveis para cada parte interessada 

da cadeia. É um dos pontos críticos, afinal representa um elevado custo. É 

necessário conseguir estabelecer uma média da quantidade estocada, para que os 

custos não sejam maiores que o necessário. 

Transporte, desempenha um papel fundamental no serviço ao cliente, é por 

onde toda a matéria-prima e os produtos finalizados são deslocados até o sua parte 

interessada. É um ponto importante de trade-off com o estoque. 

Instalações, locais em que os produtos são produzidos ou os estoques ficam 

armazenados. 

Informação, fator chave para a cadeia de suprimentos, afinal consiste de 

dados e análises de cada etapa da cadeia, para uma tomada de decisão. 

Para uma melhor visão da cadeia de suprimento, conforme Chopra, Suniel e 

Meindl, Peter (2003), na Visão Cíclica, a mesma pode ser desmembrada pelos ciclos 

de pedido do cliente, reabastecimento, fabricação e suprimentos. Em que os cinco 



 

estágios da cadeia de suprimentos, se tornam quatro ciclos como segue na Figura 

3.  

 

 

 

Figura 3 – Jurandir Peinado, Slide Player. 

 

“A visão cíclica de uma cadeia de suprimentos é muito útil ao considerarmos 

decisões operacionais, porque especifica os papéis e as responsabilidades de 

componente da cadeia de suprimento” – (Chopra, Suniel e Meindl, Peter 2003, p.8) 

Enquanto na Visão Push e Pull, tudo depende do pedido do cliente. Segundo, 

Chopra, Sunil e Meindl, Peter (2003), este tipo de visão transfere a responsabilidade 

de um elo da cadeia para outro, ou seja, permite que o processo push, se converta 

em um pull. 

Processo Pull, é feito a partir do pedido do cliente, portanto, sabe-se 

exatamente a demanda que haverá. Enquanto, o processo push é feito antes que os 

pedidos sejam executados, adiando o processo, como na Figura 4. 

 



 

 

 

 

Figura 4 – Ebah, Logistica na Cadeia de Suprimentos (Figura 2.7). 

 

“Uma visão push/pull na cadeia de 

suprimento distingue os processos 

iniciados em resposta ao pedido do 

cliente (pull) dos realizados em 

antecipação ao pedido do cliente 

(push).” (Chopra, Sunil e Meindl, Peter 

2006, p.15) 

 

Portanto, para a implementação do Green Supply Chain Management dentro 

de uma empresa, é necessário o entendimento SCM. No tópico seguinte, será visto 

o significado de GSCM. 

 

2.1.5 SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SSCM) 

 

Deve-se ter cuidado ao se deparar com os Termos SSCM e GSCM para não 

confundi-los, pois seus termos se diferem em apenas um ponto, conforme definido 

por Cartes e Rogers (2008), enquanto o SSCM considera os três pilares da 

sustentabilidade: ambiental, social e econômico, o GSCM considera apenas os 

contextos ambiental e econômico. 

 



 

2.1.6 GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E SUA DEFINIÇÃO 

 

Um produto da interação da sustentabilidade e gestão organizacional é a 

Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos (do inglês, Green Supply Chain 

Management – GSCM) 

Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos (GSCM) é definida como um 

pensamento estratégico, transparente e integrado para atingir objetivos econômicos, 

sociais e ambientais numa coordenação sistêmica de processos interorganizacionais 

ao longo da cadeia (SEURING; MULLER, 2008; SRIVASTAVA, 2007). 

O conceito Green Suppy Chain foi citado pela primeira vez em 1970 (Chen & 

Liang, 2012). E surgiu com o propósito de proteger o meio ambiente por meio da 

criação de uma cultura de aprendizado na empresa, a qual deve ser assimilada com 

o apoio da sociedade (Chen & Liang, 2012). No entanto o termo só ganhou 

notoriedade a partir da publicação de Zhu & Sarkis (2004) 

Outros autores, como Sarkis et al., (2011) afirmam que tudo teve seu início 

com a logística reversa. 

Podendo ser visto de duas diferentes óticas (econômica e ambiental) alguns 

autores expressam suas visões a respeito do GSCM: 

 

• Econômica 

Sob uma ótica econômica, o GSCM é definido como “O fornecimento verde se 

refere ao modo no qual a inovação da gestão da cadeia de suprimentos e o 

processo de compras das indústrias podem ser consideradas no contexto ambiental” 

(Green et al.,1996 apud Xavier, 2013) e “A gestão ambiental da cadeia de 

suprimentos consiste no envolvimento da função de compras em atividade que 

incluem a redução, a reciclagem, o reuso e a substituição de materiais (Narasimham 

e Carter, 1998) 

 

• Ambiental 

Sob a ótica do desempenho ambiental, outros autores sugerem acerca da 

GSCM: 



 

“O termo ‘cadeia de suprimento’ descreve a rede de fornecedores, 

distribuidores e consumidores. Também inclui o transporte entre fornecedores e 

clientes, bem como o consumidor final [...] Os efeitos ambientais da pesquisa e 

desenvolvimento, manufatura, armazenagem, transporte e uso de um produto, bem 

como sua destinação, devem ser considerados.” (Messelbeck; Whaley, 1999) e “A 

prática de monitoramento e melhoria do desempenho ambiental na cadeia de 

suprimentos...” (Godfrey, 1998) 

 

2.1.7 GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Em busca de uma nova forma de se diferenciarem de seus concorrentes e 

atendendo a uma aclamação da sociedade por maior sustentabilidade, as empresas 

estão procurando novas formas de melhorar o desempenho ambiental, que agrega 

valor junto a cadeia como um todo sem comprometer os resultados econômicos 

dentro da perspectiva win-win. 

O GSCM – Green Supply Chain Management é a ferramenta que vem 

facilitando a adesão dessas empresas a esta nova forma de gestão da cadeia. 

Com o objetivo de adotar estratégias mais limpas direcionadas aos processos 

ao longo da cadeia, a ferramenta se tornou consolidada. Porém para atender todas 

as práticas do GSCM é necessário muito mais do que decidir aplicá-lo, deve-se 

convencer e incentivar a cooperação entre todos os parceiros da cadeia. 

POIRIER & REITER (1997) afirmam que vantagem competitiva pode ser 

obtida somente sobre outras cadeias de suprimento, quando um grupo particular 

estabelece oportunidades de melhoria através de alianças. 

A indução da adoção de práticas de GSCM nas empresas ocorre interna ou 

externamente com fornecedores e clientes de modo que permita a geração de 

inovação e alcance de eficiências nos âmbitos operacionais, ambientais e 

consequentemente, obtenção de resultados econômicos satisfatórios (Zhu et al., 

2012). 

Alguma das práticas consideradas para melhor aplicar o GSCM é utilizar: 

Gestão Ambiental Interna, Compras Verdes, Cooperação com cliente, Ecodesign, 

Recuperação de Investimento (Zhu el al. 2008) e Logística Reversa (Srivastava 2007 

e Sarkis et. Al. 2011). 



 

• Gestão Ambiental Interna: Gerenciamento interno para reduzir o impacto 

ambiental da empresa, procurando reduzir consumo e melhorar a sustentabilidade 

da empresa; 

• Compras Verdes: Procurar fornecedores que atendam um padrão 

sustentável mínimo. Apesar de geralmente estes terem um custo maior, a utilização 

deles gera um valor percebido ao cliente final que equilibra o financeiro apesar do 

aumento do investimento. 

“Compras verdes portanto são o processo onde a compra com fornecedores é 

planejada e realizada com objetivo de reduzir o resíduo na fonte e o consumo de 

materiais virgens” (Carter et al., 2000; Min & Galle, 2001). 

• Cooperação com o cliente Abrange todo processo de troca de informações 

técnicas e operacionais de modo que seja possível o planejamento e definição de 

metas ambientais (Eltayeb et al., 2010). Abrange também o demonstrar, por 

exemplo, a reutilização das embalagens ou materiais que antes eram descartados e 

os benefícios que são gerados com este novo processo. 

• Ecodesign: tipo de material, design, formas de reutilização gerem esta 

prática. 

Por muito tempo, a escolha do design de um produto levava em consideração 

apenas o processo interno de fabricação e características externas que 

influenciavam a escolha do cliente. No entanto com a evolução do conceito de 

gestão de materiais cradle-to-cradle, que pode ser traduzido como do “berço ao 

berço”, o desenvolvimento do produto passa a considerar tanto os materiais quanto 

o produto pós consumo no gerenciamento. 

Ou seja, desenvolve-se e projeta-se não apenas o produto, mas todo o 

processo produtivo com o propósito de se consolidar um sistema de produção 

socialmente sustentável e ecologicamente inteligente (McDonough; Braungart,2002) 

1 ) Design que visa reduzir o consumo de matéria-prima, insumos e/ou 

energia; 

2) Design que permita o reuso, a reciclagem ou a recuperação de todos ou da 

maioria dos componentes do produto; 

3) Design afim reduzir o uso de substâncias perigosas tanto para os 

envolvidos no processo de fabricação (saúde e segurança) quanto ao ambiente que 

receberá parte dos resíduos do processo. 



 

• Recuperação de Investimento: a forma e em quanto tempo o investimento 

terá retorno. 

• Logística Reversa: reutilização de materiais após a entrega, muito utilizado 

pela área de logística para paletes de madeira e embalagens que possuem grande 

potencial de reutilização. 

Segundo a definição do Council of Supply Chain Management Professionals, 

o termo Logística pode ser definido como: 

Processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e 

armazenagem eficientes e de baixo custo de matérias-primas, estoque em processo, 

produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto 

de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente. 

E de acordo com com o Reverse Logistic Executive Council, o conceito de 

Logística Reversa é entendido como: 

Processo de planejar, implementar e controlar de um modo eficiente o fluxo 

de materiais, estoque em trânsito, produtos acabados e informação relacionada, 

desde o ponto de consumo até a origem para recuperar o valor dos materiais e dar a 

eles um destino adequado. 

Considera-se então que a principal diferença entre a logística tradicional e a 

Reversa está na preocupação com o destino e com o valor dos materiais utilizados. 

Podemos assim considerar o GSCM como o modelo de gestão capaz de 

integrar as operações fabris com as questões ambientais, afim de reduzir custos 

operacionais do ciclo de vida do produto e, ao mesmo tempo, diminuir a geração de 

poluição e resíduos (Beamon, 1999; Thun & Muller, 2010). 

Ao se criar valor no processo através de práticas sustentáveis em toda a 

cadeia, haverá uma melhora nos resultados financeiros, em contra ponto as 

pesquisas e padrões a ser desenvolvida, além da melhora no valor percebido dos 

clientes, gerando assim um ciclo vicioso e saudável a empresa e a toda a cadeia de 

fornecedores e clientes, sendo esta a perspectiva win-win (relação onde todos 

obtém vantagem). 

Tabela 1- Aspectos ambientais relacionados a algumas áreas de decisão da 

gestão de operações 

 



 

 

 

Figura 5 

Fonte: Adaptada de Slack et al. (2001) apud Xavier L. H 

 

Mediante tabela, visualiza-se como as decisões baseadas em padrões 

ambientais e sustentáveis influenciam na gestão de todas as áreas da organização 

que se inicia desde na metodologia de escolha dos parceiros fornecedores que 

atendem padrões ambientais exigidos, seguem pelo fluxo de design de produtos 

(escolha de matéria-prima, projeto de processamento e redução de resíduos do 

processo), layout das instalações, definição do modelo de gestão de estoques 

visando eficiência e otimização do processo e ainda percorre por áreas como 

manutenção e qualidade. 

Portanto quando uma organização decide por implantar o GSCM, todo seu 

processo interno e externo que envolve seus parceiros de negócios e partes 

interessadas, ou seja, toda a cadeia produtiva e de distribuição são trabalhados 

estrategicamente e estruturados para alcançar os objetivos ambientais e de 

produção. 

 

2.1.8 VANTAGEM COMPETITIVA DA APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO 

VERDE 

 

Segundo os autores Rao e Holt, quando empresas adotam o modelo de 

gestão sustentável dentro da cadeia de suprimentos, alguns benefícios podem ser 

alcançados como por exemplo aumento da performance no sentido ambiental e 



 

ainda a cooperação entre os stakeholders."É esperado um aumento de imagem 

corporativa, vantagem competitiva e exposição de marketing" (RAO e HOLT, 2005, 

p. 899, tradução nossa) 

A gestão verde da cadeia de suprimentos está vinculada diretamente para a 

redução de custos operacionais, a coesão entre fornecedores, definição das 

estratégias de compras, minimização de desperdícios, substituição de materiais e 

matérias-primas, redução das emissões de gases poluentes, melhor eficiência no 

uso dos recursos, e também atua sobre o desenvolvimento e design de novos 

produtos (RAO e HOLT, 2005) 

Percebe-se então que além dos benefícios intangíveis do GSCM que estão 

relacionados a imagem corporativa e valor percebido pelos consumidores. O maior 

motivador do estudo e aplicação da gestão verde é o impacto financeiro que recai 

sobre a organização. 

Quando trata-se do Triple Bottom Line em suas três dimensões: Econômica, 

social e ambiental, observa-se que o interesse das pesquisas acerca 

sustentabilidade dentro das cadeias de suprimentos é especialmente motivada em 

constatar os impactos financeiros causados por esse método de gestão (controle da 

poluição, reciclagem ou logística reversa) buscando-se a relação custo-benefício 

para a aplicação dos mesmos. 

Apesar de serem tão relevantes quanto essa ótica econômico-financeira, o 

interesse ambiental e social relacionado à cadeia sustentável voltado para a 

proteção global geralmente não se torna pauta de interesse das pesquisas bem 

como o quesito: desenvolvimento de vantagem competitiva (MARKLEY e DAVIS, 

2007). Esse interesse para as pesquisas reflete também a motivação das 

organizações na introdução das práticas verdes em sua estrutura, primeiramente 

financeira e em um segundo plano, motivações relacionadas aos âmbitos socais e 

ambientais. 

Suscintamente as vantagens da implantação do modelo de gestão GSCM 

podem ser elencadas em: 

- Redução dos custos operacionais; 

- Integração de fornecedores na tomada de decisão 

-Substituição de materiais e matérias-primas por soluções de menor impacto 

ambiental 

- Redução de desperdícios 



 

- Utilização racional e sustentável dos recursos naturais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

O GSCM (Green Supply Chain Management) é a ferramenta que introduz à 

tradicional SCM (Supply Chain Management) os novos padrões globais. Aderindo 

uma nova perspectiva dos stakeholders acerca da importância de práticas 

sustentáveis dentro dos modelos de negócio e de como isto pode agregar valor à 

empresa. 

O SCM dá a confiança as empresas para oferecer aquilo que estão dispostos 

com qualidade e bons padrões, sendo que está pode sempre ser melhorada para 

atender demandas cada vez exigentes de mercados e sociedade. 

Frente ao novo olhar da sociedade sobre a importância da sustentabilidade, 

consumo desnecessário, origem “verde” dos produtos consumidos, destinação 

correta de materiais e tantos outros pontos exigidos por massas cada vez mais 

informadas e conscientizadas, é necessário a adesão de uma nova linha de controle 

para a cadeia de suprimentos, é neste ponto onde o GSCM deve ser utilizado. 



 

Procurando atender as novas exigências do mercado, o GSCM busca alinhar 

a sustentabilidade e o controle da cadeia de suprimentos atendendo de forma 

superficial (ambiental e economicamente), agregando valor e atendendo os padrões 

ambientais do mundo. 

Apesar desta nova linha de controle já ser considerado um dos modelos mais 

atuais na gestão da cadeia, o GSCM ainda está em processo de construção e 

implantação dentro das organizações e ainda pode ser trabalhado alinhado ao que 

seria o SSCM (Sustainable Supply Chain Management), modelo que além dos 

pontos de melhoria frente as áreas ambientais e econômicas, também visa 

promoção de melhorias e desenvolvimento social. Ambos os modelos representam 

estratégias que podem agregar valor à cadeia e às empresas perante a sociedade e 

ao mercado nacional e internacional. 

Com a exploração do tema, a aplicação do GSCM demonstra a necessidade 

de se seguir condições estipuladas, dispor de recursos financeiros suficientes para o 

investimento além de alinhar o novo pensamento a toda a cadeia, para que haja o 

retorno esperado e engajamento de todas as partes, tanto em valor percebido, como 

em valor econômico. 
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