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Resumo 

À medida em que se desenvolvem, as sociedades utilizam cada vez mais de recursos naturais 
e com isso surgem discussões ambientais relativas ao seu desempenho e a possibilidade de 
trazer benefícios como: resultados econômicos, competitividade e imagem corporativa. Estes 
motivadores levam as indústrias a customizar cada vez mais as cadeias de suprimentos com a 
implementação de práticas verdes. Dessa forma, o presente estudo buscou através de uma 
revisão bibliográfica responder quais são as práticas verdes comuns a serem implementadas 
na cadeia de suprimentos das Indústrias de diferentes segmentos econômicos. Por meio do 
resultado conseguiu-se realizar uma contribuição aos gestores de indústrias que pretendam 
implementar o Green Supply Chain Management (GSCM), demonstrando particularidades 
que impedem a padronização da utilização das práticas verdes e ainda comprovando que 
estas, ligadas à imagem corporativa das empresas, recebem uma maior atenção em relação às 
demais. 

Palavras-chave: GSCM; Práticas Verdes; Cadeia de Suprimentos Verde. 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo sustentabilidade tem-se destacado com maior frequência no ambiente empresarial e 
acadêmico (TAYLOR; TAYLOR, 2009). Sua definição mais conhecida é a da Comissão 
Brundtland (WCED, 1987), a qual considera que o desenvolvimento sustentável deve 
satisfazer às necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das gerações 
futuras. Sendo assim, um dos seus princípios básicos é a visão de longo prazo, uma vez que os 
interesses das futuras gerações devem ser analisados. Porém, desde a definição citada acima, 
já surgiram muitas outras e, com certeza, existirão inúmeras no futuro, mas, o ponto comum 
em todas elas, quando analisadas detalhadamente, está nas dimensões que compõem o termo 
sustentabilidade. Grande parte dos estudos afirma que a sustentabilidade é composta de três 
dimensões que se relacionam: econômica, ambiental e social, também conhecidas como triple 
bottom line (SEURING; MULLER, 2008).  

O aumento dos índices de poluição e a escassez dos recursos naturais estimulam cada vez 
mais o debate sobre as questões ambientais. Pressões de comunidades e consumidores têm 
produzido regulamentações mais rigorosas sobre o tema (WALKER et al., 2008). Dessa 
forma, cresce a importância da pressão feita por órgãos de controle e por legislações, tratados 
acordos e convenções nacionais ou internacionais (DINIZ et al., 2009).  
Aspectos como globalização da economia, aumento da conscientização ambiental dos 
stakeholders, legislação e regulação ambiental têm resultado em mudanças nas organizações, 
trazendo uma maior percepção para as mesmas da importância que as questões ambientais 
têm assumido e expandindo o escopo da adoção de práticas ambientalmente adequadas para a 
cadeia de suprimentos, interferindo na elaboração de suas estratégias competitivas, a fim de 
cobrir o ciclo de vida de seus produtos (MARTÍ; SEIFERT, 2013; GOVINDAN; CHENG, 
2011). 

Na maioria das vezes, como os custos envolvidos em ações ambientais são considerados 
altíssimos pelas empresas, os retornos destes investimentos são calculados principalmente a 
partir do ponto de vista financeiro (NOGUEIRA; PERES; CARVALHO, 2011). Mesmo que a 
principal motivação das empresas ao avançar em sustentabilidade seja o atendimento às 
regulamentações impostas, tem sido observado que práticas ambientalmente amigáveis 
também geram aumento de competitividade a longo prazo (PAULRAJ, 2009). 

A Green Supply Chain Management (GSCM) redesenha a cadeia de suprimentos, através da 
incorporação de práticas como reciclagem de materiais, remanufatura, reutilização de sobras e 
projeto voltado ao ambiente, e demais ações que minimizem o impacto total da atividade 
industrial ao longo do ciclo de vida do produto (GREEN et al., 1998). 

Diante da necessidade de gerar informações para as empresas que pretendem investir na 
implementação do GSCM, vários estudos foram realizados na busca de identificar as 
melhores práticas ambientais a serem priorizadas. 
Dessa forma o presente estudo, buscar realizar uma revisão na literatura para identificar se as 
práticas verdes que estão sendo priorizadas na implementação da GSCM nas empresas 
brasileiras independem do setor econômico de atuação. 

Em relação ao segmento das empresas analisadas, conforme projeções elaboradas pelo EPE 
(Empresa de Pesquisa Energética) de 2017 a 2026 e divulgada através da Nota Técnica DEA 
009 (2017), a indústria extrativa projeta um crescimento acima da indústria global com taxa 
média de 4,8% a.a., e o da construção civil e infraestrutura um crescimento médio de 2,3% 
a.a., sendo que estes influenciam diretamente o setor da indústria de cerâmica brasileira. O 
setor de serviços, onde está inserido a alta tecnologia, espera-se um crescimento de uma taxa 
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média de 2,3% a.a., e a indústria da transformação, a qual se enquadra o setor automobilístico, 
projeta-se um crescimento de 2,2% a.a. 
O problema definido foi a necessidade de identificar se as cadeias de suprimentos de 
diferentes setores na indústria brasileira apresentam comportamento semelhantes na escolha 
das práticas verdes a serem implantadas, que possam ser replicados a demais empresas que se 
interessem na implementação de uma GSCM, ou seja, se estas possuem competências 
semelhantes que possam ser traduzidas em práticas ambientais, e quais são estas práticas. 

Este artigo está estruturado em quatro seções, sendo que a primeira, a Introdução, 
contextualiza a pesquisa e destaca o objetivo do estudo; a segunda é a Revisão da Literatura, 
que destaca os principais fundamentos para a condução da pesquisa empírica; a terceira é a 
Metodologia. Posteriormente, a quarta expõe as Análises dos Resultados de Pesquisa, que 
detalha como os textos estudados abordam as práticas de GSCM; e a quinta, a Conclusão que 
realça as contribuições da pesquisa, limitações e as sugestões de futuros estudos de práticas 
verdes de GSCM. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

As sociedades se desenvolvem, se tornam mais competitivas, utilizando-se de recursos 
naturais, o que acaba gerando problemas ambientais relativo a seu esgotamento, despertando 
assim interesse nas organizações pelas questões ambientais. 
Para Beamon (1999), o aumento do interesse sobre questões ambientais, motivados por 
pressões econômicas, legais e da sociedade, tem motivado a necessidade de compreender e 
gerenciar melhor os aspectos e impactos ambientais. 

Para Zhu e Sarkis (2006), a competitividade empresarial está estimulando as organizações a 
se diferenciarem de seus concorrentes por meio da busca de um melhor desempenho 
ambiental sem comprometer os resultados econômicos. 
A imagem corporativa da empresa também pode ser afetada pelo mau desempenho em 
aspectos ambientais e de sustentabilidade (ZHU; SARKIS; LAI, 2008). 
Sendo assim, algumas estratégias de desenvolvimento sustentável vêm sendo expandidas 
dentro das cadeias de suprimentos, como o GSCM (Green Supply Chain Management). 
Zheng, Sarkis e Geng (2010) afirmam que a GSCM proporciona uma concorrência, e está se 
tornando um ponto chave do desenvolvimento sustentável sendo o principal meio de 
competição entre as empresas. 

O conceito de GSCM carrega consigo todos os princípios de integração e cooperação, já que 
depende deles para se obter o melhor desempenho econômico e ambiental, para a empresa e 
para os seus parceiros (ZHU; SARKIS, 2006). 
A dimensão econômica inclui não só a economia formal, mas também as atividades informais 
que provêm serviços para os indivíduos e grupos e aumentam, assim, a renda monetária e o 
padrão de vida dos indivíduos (ALMEIDA, 2002). A dimensão ambiental ou ecológica 
estimula empresas a considerarem o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente, na 
forma de utilização dos recursos naturais, e contribui para a integração da administração 
ambiental na rotina de trabalho (JABBOUR et al., 2013). Já a dimensão social consiste no 
aspecto social relacionado às qualidades dos seres humanos, como suas habilidades, 
dedicação e experiências, abrangendo tanto o ambiente interno da empresa quanto o externo 
(SEURING; MULLER, 2008). 

A GSCM integra as organizações pertencentes a uma mesma cadeia visando melhorias de 
desempenho, resultando na redução dos custos por meio do manejo adequado da matéria-
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prima, do uso eficiente de recursos, reduzindo o consumo de material e o desperdício 
(SARKIS, 2003; ZHU; SARKIS; LAI, 2007). 
A competitividade ambiental está estimulando as organizações a se diferenciarem de seus 
concorrentes por meio da busca de um melhor desempenho ambiental sem comprometer os 
resultados econômicos considerando toda a cadeia produtiva (ZHU, SARKIS, 2006). 

Dessa forma as empresas têm motivações suficientes para investirem na GSCM por meio de 
algumas práticas, conhecidas como práticas verdes. Zhu et al. (2008) conseguiram através de 
um survey validar as principais práticas, sendo elas:  
- Gestão ambiental interna; 

- Compras Verdes; 
- Cooperação com cliente; 

- Ecodesign; 
- Recuperação de investimentos; 

Acrescentando ainda a prática de logística reversa conforme sugestão de Srivastava (2007) e 
de Sarkis et al. (2011). 

Uma revisão da literatura pode ser útil quando há a necessidade de mais esclarecimentos e de 
eventuais unificações dos conteúdos a serem abordados em um campo de conhecimento 
(EASTERBY-SMITH et al. 2002; SRIVASTAVA, 2007). 
A formulação do problema de pesquisa determina o tipo de evidência que deve ser incluída na 
revisão, definindo o objetivo, as áreas beneficiadas, e os resultados esperados (BIOLCHINI et 
al., 2005). 

Portanto, nesse estudo busca-se verificar e testar, através de um levantamento bibliográfico, a 
seguinte hipótese:  

H1 – Indústrias brasileiras priorizam as mesmas práticas verdes na implantação do GSCM, 
independente do setor econômico de atuação. 

A hipótese foi testada por meio de um levantamento bibliográfico e neste sentido, foram 
estabelecidas como questões de pesquisa se os artigos analisados possuem alinhamentos e/ou 
discordâncias entre si no que tange às práticas verdes. 

3 METODOLOGIA 

Estre trabalho realizou uma revisão bibliográfica sistemática da literatura relacionada a 
GSCM e às principais práticas utilizadas para sua implementação nas organizações. 

A revisão bibliográfica é considerada um primeiro passo para qualquer pesquisa científica 
(WEBSTER; WATSON, 2002). Desenvolvida com base em material já elaborado como 
livros, artigos e teses, a pesquisa bibliográfica possui caráter exploratório, permitindo uma 
maior familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições 
(GIL, 2007). 
Se dada a devida atenção e conduzida com rigor e de forma sistemática, a pesquisa 
bibliográfica permitirá que outros pesquisadores possam fazer uso desses resultados com 
maior confiabilidade, possibilitando reutilizar estudos já finalizados, focando apenas no 
tópico em que se deseja pesquisar. Além de economia de tempo e recursos, os resultados de 
uma revisão sistemática possibilitam a identificação de lacunas na teoria que podem ser 
exploradas por outros pesquisadores, mas que não foram identificadas em estudos 
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semelhantes devido à superficialidade e falta de rigor na revisão bibliográfica (WEBSTER; 
WATSON, 2002; WALSHAM, 2006; LEVY; ELLIS, 2006). 
Por meio desse método, pode se perceber quais práticas e técnicas as empresas estão buscando 
empregar em seu processo de gestão sustentável da cadeia de suprimentos. 
A revisão sistemática iniciou-se com a definição das palavras chaves a serem utilizadas na 
busca dos textos publicados entre 2010 e 2017, com vistas a identificar a estrutura de 
cooperação entre os autores relacionados ao tema. Uma revisão sistemática é considerada 
metódica, transparente e pode ser reaplicável (COOK; MULROW; HAYNES, 1997). 
Segundo Kitchenham (2004) existem razões específicas que contribuem para a realização de 
uma revisão bibliográfica sistemática: 
a) Consolidar evidências e resultados obtidos em estudos anteriores sobre o tema de 
interesse; 
b) Identificar lacunas na teoria e pesquisas recentes como embasamento para 
aprimoramento das pesquisas; 
c) Fornecer embasamento e modelos teóricos para posicionar apropriadamente novos 
temas e oportunidades de pesquisa, ou mesmo, refutar ou validar hipóteses, ou criar novas 
hipóteses sobre um determinado tema de pesquisa. 

Dessa forma as palavras chave de busca selecionadas foram: Green Supply Chain 
Management, Práticas Verdes, Cadeia de Suprimentos Verde, utilizadas na busca nos 
principais periódicos nacionais ligados a Gestão de Operação e a Sustentabilidade. Foram 
mapeados 15 artigos sendo que destes foram selecionados 8 focados nas práticas verdes 
necessárias para implementação do Green Supply Chain Management em indústrias 
brasileiras em diferentes setores. 

Através da seleção dos artigos publicados em periódicos ligados a SCM (Supply Chain 
Management) e Operações, foi possível obter as publicações para amostra conforme 
demonstrado na tabela 1. 
Os critérios de seleção dos artigos a serem explorados foram: a) importância das empresas em 
seus segmentos; b) Objetos de estudo ligados a implementação da GSCM em indústria 
brasileira, e c) Qualis Periódicos na área de Administração Pública e de empresas, Ciências 
Contábeis e Turismo. 

 
Tabela 1 – Artigos selecionados 

ID Setor Tipo de 
Estudo Revista 

Classific
ação 
Qualis  

Autores Contribuição do Tema 

ART1 
Indústria de 
cerâmica 

 

Levanta
mento de 
dados 

Revista 
Metropolitana de 
Sustentabilidade  

B3 

LUCIO, M. 
A.; DOS 
SANTOS, 
L., 

Ampliação e 
valorização das 
certificações 
ambientais pode levar 
uma cluster a uma 
cadeia logística mais 
verde, podendo ser 
uma vantagem 
competitiva.  

ART2 
Indústria de 
pêssego 
(alimentício) 

Levanta
mento de 
dados 

Revista Gestão e 
Produção B1 

SELLITTO, 
M. A.; 
HERMANN

Criação de uma 
imagem positive em 
relação a ambiente e 
segurança alimentar, a 
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, F.F.; pode levar a indústria a 
ganhar competitividade 
e crescer de modo 
sustentável. 

ART3 Indústria 
automotiva 

Levanta
mento de 
dados 

Revista Teoria e 
Prática em 
Administração 

B2 SILVA et al. 

Identifica as barreiras à 
implementação da 
GSCV e compara as 
percepções dos 
gestores a respeito dos 
desafios à inserção da 
temática ambiental na 
gestão da cadeia de 
suprimentos. 

ART4 Alta 
tecnologia 

Levanta
mento de 
dados 

Revista Gestão e 
Produção B1 JABBOUR 

et al. 

Apresenta diretrizes de 
como os gestores de 
empresas de alta 
tecnologia podem 
proceder para 
incorporar iniciativas 
de GSCM. 

ART5 Indústria 
automotiva 

Levanta
mento de 
dados 

Revista de 
Administração da 
UNIMEP 

B2 LOPES, L. 
J. et al. 

Evidencia a influência 
positiva das normas 
ambientais na adoção 
das práticas de GSCM 
no setor 
automobilístico. 

ART6 Alta 
tecnologia 

Levanta
mento de 
dados 

Revista Produção B1 

ARANTES, 
A.F.; 
JABBOUR, 
A.B.L. S.; 
JABBOUR, 
C.J.C. 

Apresentação de 
Informações que 
poderão servir como 
guia para que empresas 
possam orientar suas 
estratégicas de 
negócios para se tornar 
mais verdes, com 
mecanismos de 
indução de práticas 
GSCM. 

ART7 
Agroindústria 
frigorífica 
(alimentício) 

Levanta
mento de 
dados 

Revista pretexto B2 

OLIVEIRA, 
G.P.; 
SEHNEM, 
S. 

Evidencia que 
pequenas e médias 
empresas também 
podem incorporar 
práticas verdes de 
sustentabilidade, desde 
que dispostas a inseri-
las nas rotinas diárias. 

ART8 Indústria de 
cerâmica 

Levanta
mento de 
dados 

Revista eletrônica 
em gestão, 
educação e 
tecnologia 
ambiental 

B5 SILVA, N. 
A. et al. 

Demonstra a 
importância dos 
empresários do setor se 
preocuparem com o 
meio ambiente e não só 
com as obrigações 
legais. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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O ART1 buscou identificar práticas de Green Supply Chain Management (GSCM) nas 
empresas de Cerâmica em Criciúma, através de um estudo de múltiplos casos. Por meio deste 
estudo, conseguiu-se confirmar que as empresas adotavam práticas de GSCM como gestão 
ambiental interna, compras verdes e ecodesign. Porém, Lucio e Dos Santos. (2018) concluem 
que estas empresas são motivadas pela obrigatoriedade de atender a uma legislação ambiental. 

Já o ART2 tinha como objetivo definir as práticas observadas na cadeia de suprimentos de 
pêssego na região de Pelotas. Através de uma modelagem quali-quantitativa, Sellitto e 
Hermann (2016) identificaram práticas consideradas prioritárias: Ecodesign, Cooperação, 
Avaliação de Desempenho, Compras Verdes e Manufatura Verde. 

O ART3 buscou identificar as barreiras à implementação da gestão da cadeia de suprimentos 
verde do setor automotivo, através de procedimentos qualitativos fez-se a coleta de dados 
usando de questionários e entrevistas. Por meio deste artigo, Silva et al. (2017) conseguiram 
identificar algumas barreiras que são comuns entre as empresas pesquisadas, sendo elas: falta 
de comprometimento da alta direção e falta de comprometimento dos clientes. 
O ART4 identificou como as práticas de GSCM estão sendo adotadas por empresas de alta 
tecnologia localizadas no Brasil, através de um estudo de caso no setor. Jabbour et al. (2013) 
identificaram que a estrutura da cadeia de suprimentos afeta a implantação de práticas de 
GSCM, a legislação ambiental impulsionou a adoção de práticas de GSCM e conseguiu 
fornecer ainda, sugestões para implantação de seis práticas de GSCM. 

No ART5, o principal objetivo foi apresentar um estudo exploratório e descritivo sobre 
práticas de GSCM realizado em empresas do setor automobilístico (envolvendo empresas 
montadoras e de autopeças) no Brasil. Também, analisou se as empresas certificadas com a 
norma ISO 14001 são mais propensas a adotar as práticas de GSCM no setor automobilístico 
brasileiro, assim como verificar se a adoção dessas práticas se sustenta na cadeia de 
suprimentos do setor. Segundo os resultados verificou-se principalmente que: (1) a Gestão de 
Resíduos é a prática mais adotada; (2) há diferenças significativas na adoção de algumas 
práticas entre as empresas certificadas ISO 14001 e as não certificadas e; (3) a adoção dessas 
práticas não apresenta diferenças significativas nos distintos elos das cadeias de suprimentos 
do setor automobilístico brasileiro. 

O ART6, analisou como práticas de Green Supply Chain Management estão sendo induzidas, 
de forma interna e externamente, por empresas consideradas focais em suas cadeias de 
suprimentos localizadas no Brasil e atuantes no segmento de alta tecnologia. As mais 
adotadas nas empresas estudadas são: gestão ambiental interna, recuperação de investimentos 
e logística reversa. A adoção de práticas de ecodesign e compras verdes estão condicionadas a 
iniciativas das matrizes das empresas detentoras da marca e das empresas clientes. A 
cooperação com o cliente é pequena e ocorre apenas com o apoio à prática de logística 
reversa. 

Em relação ao ART 7, foram identificadas ações ambientais realizadas pelas empresas 
terceiras que compõem o elo inicial da cadeia de suprimentos da agroindústria empresa Alfa, 
além de verificar a influência que os colaboradores destas empresas exercem na mesma. Entre 
os resultados encontrados, a separação dos resíduos é a principal prática realizada, e os 
mesmos evidenciam que existem iniciativas de incorporação de atividades sustentáveis na 
cadeia analisada, porém, há um longo caminho a ser percorrido ainda, especialmente em 
relação a comunicação, treinamento e a inserção da sustentabilidade como sendo um valor 
para a organização. 

Finalmente, o ART 8 utilizou o método SBP para verificar o desempenho ambiental em uma 
empresa do setor cerâmico, identificando seu potencial de melhoria. Os indicadores de 
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medição foram organizados em cinco construtos: Emissões atmosféricas; Efluentes líquidos; 
Resíduos sólidos; Uso de recursos; e Gestão e atendimento à legislação. Os resultados 
mostram que a empresa possui um desempenho ambiental de 73%, com 27% de margem para 
melhoria, sendo essa última para o uso de recursos, seguido de resíduos sólidos. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A green supply chain management (GSCM) é uma abordagem moderna de gestão ambiental 
(SEURING; SARKIS; MÜLLER, 2008). Seus principais objetivos são aumentar lucro e 
participação no mercado por meio de ações de redução de riscos e impactos ambientais, 
visando o aumento da eco-eficiência ou desempenho ambiental de empresas focais e parceiros 
(RAO; HOLT, 2005; ZHU et al., 2005; SEURING; MULLER, 2008).  
Conforme Zhu, Sarkis e Lai (2012), a adequada implementação sequencial de práticas 
internas e externas de GSCM pode auxiliar as empresas a acumularem benefícios ambientais, 
econômicos e operacionais.  

Os impactos devem ser observados em toda a cadeia, desde fornecedores, manufaturadores, 
montadores, distribuidores, assistentes técnicos e até eventuais recicladores (ZHU; SARKIS, 
2004). Outra característica importante da GSCM é promover a inovação, por meio de 
alternativas tecnológicas de reciclagem e reuso, e também na exigência de novos materiais. 
Dessa forma, segundo Gold et al. (2009), a colaboração entre empresas é fundamental para 
que se atinjam objetivos de desempenho econômico, ambiental e social. Por isso, recursos 
inter-firmas e competências emergentes da colaboração podem tornar-se fontes de vantagem 
competitiva, já que podem ser difíceis de ser imitadas pela concorrência.  

De acordo com Sellitto et al. (2013), existem 3 pilares para a GSCM: Estratégia (formulação, 
avaliação de desempenho, cooperação e comunicação, barreiras e estímulos), Inovação 
(processo, produto e mercado) e Operações (compras verde, manufatura verde, distribuição 
verde, logística reversa, destinação final e tratamento). Em seu artigo, baseado nas estruturas 
revisadas e possibilidades de pesquisa futura, propôs-se um quadro de trabalho apresentando 
os conceitos desses pilares observados em outros estudos, mostrando que essas linhas podem 
ser tanto independentes quanto gerarem sinergia. 
No estudo de Jabbour et al. (2013), foram identificadas e analisadas como as práticas da 
GSCM estão sendo adotadas por empresas de alta tecnologia situadas no Brasil, com o 
objetivo de gerar diretrizes para empresas similares incorporarem essas ações. De modo geral, 
as empresas de alta tecnologia brasileiras têm empreendido na adoção dessas práticas. Gestão 
ambiental interna e recuperação de investimentos, são utilizadas por todas as empresas que 
foram analisadas no estudo e que possuem unidades produtivas, corroborando com os 
indicativos do parágrafo anterior de Zhu e Sarkis (2004, 2006).  

Destaca-se que a gestão ambiental interna tem sido alcançada pelas empresas a partir da 
certificação ISO 14001, e do estabelecimento de metas ambientais para a fábrica, que vai de 
encontro com o estudo de caso do cluster de cerâmica, também revisado.   
Comprovando a teoria de Sellitto et al. (2013), foram apresentados dois casos de empresas 
que realizam treinamentos e palestras de conscientização do uso racional de recursos para 
seus funcionários, além de uma delas possuir um software de acompanhamento de requisitos 
técnicos e legais estabelecidos pelo cliente, ou seja, uma forma de avaliação de desempenho. 
A recuperação de investimentos é realizada a partir da venda de, principalmente, sucata e de 
materiais usados para empresas recicladoras homologadas e avaliadas anualmente. Além 
dessas práticas adotadas, também foi vista a logística reversa, que tem como apoio, ainda que 
de maneira tímida, a cooperação com o cliente. 
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Para Barbieri (2007), o maior desafio para as empresas é a adaptação de sua gestão às 
demandas do meio ambiente. As preocupações ambientais não surgem espontaneamente, e 
podem ser influenciadas por três grandes conjuntos de forças que interagem reciprocamente: 
governo, sociedade e mercado. 
Dessa forma, a legislação ambiental brasileira e as diretivas internacionais são fundamentais 
para impulsionar a adoção de práticas da cadeia de suprimentos verde (JABBOUR et al., 
2013). Porém, para alguns autores, Smith e Crotty (2006), por exemplo, a regulação ambiental 
não induz automaticamente as empresas à inovação. 
Em acordo com Sellitto et al. (2013), para efetivar qualquer abordagem, as organizações 
devem realizar atividades administrativas e operacionais, baseadas em modelos e uso de 
instrumentos, para alcançar objetivos definidos.  

Barbieri (2007) cita como modelos: programa de atuação responsável, administração da 
qualidade ambiental total (TQEM), produção mais limpa (P+L), ecoeficiência, projeto para o 
meio ambiente (design for environment ou ecodesign), metabolismo Industrial, ecologia 
Industrial, simbiose Industrial.  

De acordo com a revisão bibliográfica realizada por Pereira et al. (2011), ao se comparar os 
temas identificados por Pilkington e Fitzgerald (2006) para os períodos de 1994-1999 e 2000-
2003 ante o período 2004-2008, foi observado que o tema Sustentabilidade Socioambiental 
evoluiu de última posição, no período de 1999 a 2003, para o sexto, provavelmente devido à 
pressão dos movimentos sociais em torno da questão. Assim, infere-se que o tema de 
Sustentabilidade Socioambiental surge de maneira evolutiva e não passageira. 

Bowen et al. (2001) também comentam os resultados de sua pesquisa, com pontos 
semelhantes aos autores mencionados acima, em que as capabilities não são suficientes para 
iniciar o fornecimento verde por conta própria. É necessário que haja um desejo na empresa 
de ser mais ambientalmente responsável, o que geralmente é derivado de pressões externas. 

De posse dos artigos selecionados, foi efetuada a tabulação dos dados e efetuado as análises 
de estreitamento dos resultados encontrados pelos pesquisadores quanto às práticas a serem 
utilizadas e que podem ser priorizadas na implementação do Green Supply Chain 
Management conforme demonstrado na Tabela 1. Na última coluna, encontra-se o número de 
evidências. 

 
Tabela 2 – Práticas obtidas nos resultados dos artigos 

Práticas  ART1 ART2 ART3 ART4 ART5 ART6 ART7 ART8 TOTAL 

Ecodesign X X  X X X X  6 

Cooperação  X    X X  3 

Avaliação de 
Desempenho 

 X      X 2 

Compras Verdes X X  X X X   5 

Atendimento a Leis 
Ambientais 

X    X X X X 5 

Apoio da alta direção   X      1 

Comprometimento dos 
Clientes 

  X X     2 
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Manufatura Verde  X   X  X X 4 

Gestão Ambiental 
Interna 

   X  X X  3 

Logística reversa    X X X X  4 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Por meio da tabela 1 é possível constatar que as práticas utilizadas na GSCM que mais 
apareceram no resultado das pesquisas foram: Ecodesign, Compras Verdes e Atendimento a 
Leis Ambientais (em 6, 5 e 5 artigos, respectivamente), seguidas da Manufatura Verde e 
Logística Reversa (com 4 artigos). 

Dessa forma, o presente estudo identificou que as cadeias de suprimentos analisadas se 
comportam de forma diferente no momento da escolha das práticas verdes a serem 
priorizadas.  
A cadeia de suprimentos ligada a indústria da cerâmica, apesar de possuírem algumas ações 
adotadas, demonstrou não dar muita relevância as práticas ambientais, uma vez que não traz 
benefício financeiro e também não é um diferencial para o cliente no momento da compra. 
Estas empresas buscam implementar algumas práticas, mas pela obrigatoriedade imposta pela 
legislação ambiental devido ao alto potencial de poluição, existindo margens de melhorias e 
implementação de novas ações. 
Já a cadeia ligada a indústria alimentícia, especificamente a do pêssego, se mostrou mais 
influenciada pela decisão do cliente que possui uma preocupação maior ligado a segurança 
alimentar no momento da compra, buscando assim implementação de práticas que vão criar 
uma imagem positiva da empresa. Percebe-se também avanços em melhorias ambientais 
ligadas a operação, uma vez que estas podem gerar benefícios econômicos e financeiros, 
como a não utilização de inseticidas, a padronização do tamanho dos frutos, reduzindo o 
desperdício e também uma preocupação com inovação, como produto e ecodesign.  

Em relação a agroindústria, em geral as práticas adotadas podem ser caracterizadas como 
medidas paliativas, pouco inovadoras, tradicionais e reativas a requisitos legais. Todavia, 
sinalizam para a incorporação de atividades sustentáveis e consciência da relevância que essas 
práticas possuem para a reputação da empresa, legitimidade, transparência e ganhos 
competitivos. 
As cadeias de suprimentos relacionadas ao setor automotivo possui uma preocupação com a 
implementação de algumas práticas verdes específicas como a logística reversa, mas no geral 
conforme mencionado por Silva et al. (2017) há um descomprometimento com os aspectos e 
impactos ambientais na cadeia de suprimentos, de montante a jusante. Para Lopes et al. 
(2015), há diferenças significativas na adoção de algumas das práticas de GSCM entre as 
empresas certificadas ISO 14001 e as empresas não certificadas, notando-se que das empresas 
multinacionais, 95% são certificadas ISO 14001. Os altos custos relacionados à essa 
implementação podem tornar-se uma barreira para muitas empresas, sendo que a ação mais 
adotada pelas organizações pesquisadas é a Gestão de Resíduos, e dentre as práticas relativas 
aos Prédios Verdes e Design Verde, essas são as menos adotadas. 
Para as empresas ligadas a alta tecnologia, percebeu-se o interesse em conseguir certificações 
da ISO 14001 e com isso houve a implementação de práticas culminando com o 
estabelecimento de metas ambientais como: redução do consumo de água, energia e emissão 
de CO2. O atendimento a legislação ambiental, principalmente a ligada a destinação de 
resíduos sólidos, favoreceu outra prática ambiental visto que houve um incentivo a logística 
reversa. As práticas de GSCM mais adotadas nas empresas estudadas são: gestão ambiental 
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interna, recuperação de investimentos e logística reversa. Há mais mecanismos de indução de 
práticas de GSCM com fornecedores do que clientes, porém o êxito na adoção desses 
mecanismos depende mais de ações advindas dos clientes (montadora detentora da marca), 
que impulsionam seus fornecedores a montante da cadeia de suprimentos. O elo mais forte da 
cadeia de suprimentos impulsiona a adoção e indução de práticas de GSCM. 

Dessa forma, apesar das Indústrias estudadas buscarem a implementação de uma GSCM, 
identificou-se particularidades em cada um dos setores conforme demonstrado, que faz com 
que a escolha das práticas a serem priorizadas sejam diferentes, não confirmando a hipótese 
apresentada neste estudo. Embora seja possível perceber uma preocupação maior em práticas 
induzidas pelas leis ambientais, além do ecodesign e as compras verdes, demonstrando que a 
maioria das Indústrias dão mais atenção a forma como ela é vista pelo mercado, ou seja, a 
imagem corporativa, e o cumprimento de leis em torno das pressões ambientais. 

5 CONCLUSÃO 

Este estudo por meio de uma revisão bibliográfica conseguiu apresentar uma contribuição 
teórica e empírica, relevante tanto para os gestores de empresas como para pesquisadores. 
Nesse contexto, para as empresas que possuem interesse em implantar uma cadeia de 
suprimentos verde, demonstra-se algumas particularidades por setor de indústria que impedem 
a utilização de uma padronização de práticas verdes, mas também apresenta algumas práticas 
que recebem uma atenção maior por grande parte dos setores econômicos analisados. Sendo 
que destes, alguns possuem boas expectativas de crescimento nos próximos 10 anos, podendo 
gerar uma atratividade por parte de novos investimentos nestes setores. 

Diante destas expectativas de crescimento, é importante que os gestores e investidores se 
conscientizem da importância da implementação do GSCM e suas motivações. 

Os principais resultados encontrados mostram que a implementação da GSCM é motivada, na 
maioria das vezes, por uma legislação rígida e pressões do governo e sociedade. Em alguns 
casos, a implementação de práticas verdes são oriundas de iniciativas de matrizes de outros 
países. Devido a alguns problemas de estratégias e operações, além do alto custo para cumprir 
as leis e adquirir as certificações, que nem sempre trazem benefícios financeiros, muitas 
empresas acabam optando por não seguir algumas ações sustentáveis. 

Dessa forma, é importante que os empresários de cada setor percebam que a preocupação com 
o meio ambiente não é apenas uma obrigação legal, mas uma possibilidade de reduzir custos, 
aumentar a produtividade, desenvolvimento regional, além de vantagem competitiva. Para 
isso, é fundamental que exista uma gestão interna por meio de indicadores e auditorias, 
cooperação entre membros da cadeia, utilização de treinamentos e palestras de 
conscientização. 

Assim, com todos os elos da cadeia trabalhando em conjunto e pelo mesmo objetivo, é 
possível identificar as barreiras na implementação de uma GSCM e atuar focando em suas 
melhorias, a fim de desenvolver e gerir produtos, reduzindo o consumo de recursos naturais, 
obtendo os benefícios interna e externamente da adoção dessas práticas. 

Sugere-se que os futuros estudos da cadeia de suprimentos verde se aprofundem em casos 
práticos, em diferentes setores econômicos, e que mostrem números com retornos positivos 
ou negativos referentes à implementação de ações verdes. Em relação ao artigo presente, o 
mesmo limita-se no aprofundamento quantitativo da revisão bibliográfica, podendo-se utilizar 
de ferramentas estatísticas mais assertivas para comparações e alinhamentos.  
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