
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel Teresinha Dutra Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONECTANDO CAPACIDADES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
VERDE: A INFLUÊNCIA DA TEORIA DA COLABORAÇÃO NO SETOR 

DE PLÁSTICOS NO SUL DO BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2018 





1 

 
 

Isabel Teresinha Dutra Soares 
 
 
 
 
 
 
 

CONECTANDO CAPACIDADES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS VERDE: A 
INFLUÊNCIA DA TEORIA DA COLABORAÇÃO NO SETOR DE PLÁSTICOS NO 

SUL DO BRASIL 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Administração, da 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM, RS) como requisito para a 
obtenção do título de Doutor em 
Administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profª. Drª. Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2018 



2 

Isabel Teresinha Dutra Soares 
 
 
 
 
 
 
 

CONECTANDO CAPACIDADES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS VERDE: A 
INFLUÊNCIA DA TEORIA DA COLABORAÇÃO NO SETOR DE PLÁSTICOS NO 

SUL DO BRASIL 
 
 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Administração, da 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM, RS) como requisito para a 
obtenção do título de Doutor em 
Administração. 
 
 
 
 

Aprovado em 21 de maio de 2018. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga, Drª. (UFSM) 

(Presidente / Orientadora) 
 

______________________________________________ 
Marcelo Trevisan, Dr. (UFSM) 

 
______________________________________________ 

Marta von Ende, Drª. (UFSM) 
 

______________________________________________ 
João Fernando Zamberlan, Dr. (UNICRUZ) 

 
______________________________________________ 

Simone Portella Teixeira de Mello, Drª. (UFPEL) 
 

 
 

Santa Maria, RS 
2018  



3 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ao marido Nilo Valter Karnopp  

 Aos pais Honorato e Anália (in memorian) 

 Aos irmãos-cunhadas: Paulo-Mara, Roberto-Marta K., Pedro-Marta L. 

 Aos cunhados-cunhadas Karnopp: Renata-Bruno e Eldo-Lodenir,  

 Aos afilhados: Alanis, Édina, Isadora, Karen, Lissa, Martina, Miguel, Noah, 

Rodrigo Soares e Rodrigo Jelinek 

 Aos sobrinhos Soares: Fernando, Felipe, Fábio e Rodrigo 

 Aos sobrinhos Karnopp: André e Lucas; Sabine e Gunter; Martina e Artur 

 Aos familiares, em especial aos residentes em Santa Maria 

 Ao primo Luiz Cunha Dutra, que me apresentou ao PPGA da UFSM.  

  



4 

AGRADECIMENTOS 
 

 Agradeço primeiramente a Deus e em seguida sou grata às pessoas especiais, 

sem o apoio afetuoso das quais, nada teria acontecido: 

 - À minha orientadora, profa. Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga, por todo o 

valioso aprendizado durante a jornada do doutorado 

 - Aos colegas do nosso Grupo de Pesquisa, em especial à profa. Marta Von Ende, 

à profa. Márcia Bento e à colega Calusa Grendene Maculan, por toda a dedicação 

 - Aos professores da banca de qualificação: Clandia Maffini Gomes, Marcelo 

Trevisan, João Fernando Zamberlan e Jaime Peixoto Stecca, pelas contribuições valiosas 

 - Aos professores, funcionários e colegas da UFSM, em especial às pessoas 

pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA-UFSM), pelas 

ajudas 

 - Aos professores, funcionários e colegas da UFPel, minha empregadora, em 

especial às pessoas pertencentes à Faculdade de Administração e Turismo (FAT-UFPel), 

pelo apoio 

 - Ao Sr. Tiago Pereira Neto (Fiergs) e ao Sr. Manuel Gonzales (Sinplast), pelo 

incentivo inicial 

 - Aos funcionários e associados dos Sindicatos do Plástico: Sinplast (nas pessoas 

dos senhores Edilson Luiz Deitos e Gilberto Mosmann) e Simplás (na pessoa do Sr. Jaime 

Lorandi), pela abertura de portas e condução da pesquisa  

 - Ao familiar amigo Iuri Duquia Abreu, tradutor profissional, pelo perfeito 

aprimoramento da minha tradução do questionário 

 - Aos executivos respondentes do instrumento de pesquisa e às suas empresas, 

pela valiosa contribuição a esta tese 

 - Aos parentes e aos amigos de uma vida. Em especial a todos os amigos que 

persuadiram executivos a se tornarem respondentes do questionário: Lia, Karen e Felipe 

Wiest, Felipe Soares, Andriele, Evandro, Vinícius, Elena e muitos amigos mais, pelo 

empenho  

 - Aos empregadores que tive na vida, nas empresas e nas universidades, pela 

experiência prática adquirida 

 - Aos amigos membros da Congregação Luterana “Sião”, da praia do Laranjal, 

Pelotas, RS 

 - Aos parentes e amigos, de todas as gerações, que me ajudaram a realizar o 

doutorado em Administração. 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.” – Albert Einstein 

(Tradução livre: A realidade é meramente uma ilusão, embora a realidade seja uma 

ilusão muito persistente.) 
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RESUMO 
 
 

CONECTANDO CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE 
OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS: O PAPEL MODERADOR DA COLABORAÇÃO 

 
 

AUTORA: Isabel Teresinha Dutra Soares 
  ORIENTADORA: Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga 

 
 
Dada a relevância da colaboração para operações sustentáveis na cadeia de 
suprimentos, e a pertinência das Capacidades da Cadeia de Suprimentos (CCSs) 
como fundamentos para a vantagem competitiva da empresa, o objetivo deste estudo 
é investigar o papel específico das CCSs na implementação de estratégias de 
operações verdes e verificar se o relacionamento entre as CCSs é mediado pelo 
Engajamento Ativo na Colaboração (EAC). Uma pesquisa de campo descritiva e 
exploratória foi conduzida. A ferramenta de pesquisa foi aplicada a gerentes de 
empresas do setor de produtos plásticos, obtendo respostas de 54 executivos 
seniores do Sul do Brasil. Os dados foram tratados por estatísticas descritivas, análise 
fatorial e modelagem de equações estruturais. Os resultados demonstraram que a 
implementação bem-sucedida de estratégias de operações sustentáveis/verdes 
mantém uma relação positiva com recursos específicos relacionados à 
logística/gestão da cadeia de suprimentos. O EAC moderou a integração externa, 
habilidades/conhecimentos e flexibilidade como capacidades na gestão da cadeia de 
suprimentos do setor de plásticos. Foi possível observar que as empresas estão 
cooperando com fornecedores em operações de compras verdes, bem como estão 
implementando o design dos produtos para reutilização, reciclagem e recuperação de 
materiais, peças e componentes. Menos consistente com a realidade das empresas 
foi a capacidade de integração interna, o que revela que as empresas investigadas 
estão enfrentando internamente obstáculos em colaborar para implementar 
manufatura verde. Este estudo é inédito e uma de suas contribuições é conter uma 
revisão robusta da literatura internacional. A originalidade e o valor do estudo também 
se devem à sua aplicação no setor de produtos plásticos, um setor relevante para 
ajudar a vida moderna, mas um setor que causa danos inegáveis ao meio ambiente. 
As limitações do estudo residem principalmente no tamanho da amostra, que pode 
ser estendida em estudos futuros, bem como no futuro, as áreas estratégicas das 
operações verdes podem ser expandidas além do design, compra e fabricação. 
 
 
Palavras-chave: Cadeia de suprimentos sustentável. Colaboração na cadeia de 
suprimentos. Gestão da cadeia de suprimentos verde. Operações verdes. 
Capacidades na cadeia de suprimentos. 
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ABSTRACT 
 
 

LINKING CAPABILITIES TO SUSTAINABEL OPERATIONS STRATEGIES: THE 
MODERATING ROLE OF COLLABORATION 

 
 

AUTHOR: Isabel Teresinha Dutra Soares  
ADVISER: Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga 

 
 

Given the relevance of collaboration for sustainable operations in the supply chain, and 
the pertinence of Supply Chain Capabilities (SCCs) as foundations for company 
competitive advantage, the aim of this study is to investigate the specific role of Supply 
Chain Capabilities (SCCs) in the implementation of green operations strategies and 
verify if the relationship between SCCs is mediated by the Active Engagement in 
Collaboration (AEC). A descriptive and exploratory field research was conducted. The 
research tool was applied to managers of companies in the plastic products sector, 
obtaining answers from 54 senior executives from South of Brazil. The data were 
treated by descriptive statistics, factorial analysis and structural equation modeling. 
The findings demonstrated that the successful implementation of sustainable/green 
operations strategies maintains a positive relationship with specific capabilities related 
to logistics/supply chain management. The AEC moderated the external integration, 
skills/knowledge and flexibility as capabilities in the supply chain management of the 
plastics sector. It was possible to observe that companies are cooperating with 
suppliers in operations of green purchasing as well as that they are implementing the 
design of products for reuse, recycling and recovery of materials, parts and 
components. Less consistent with the reality of the companies was the capability of 
internal integration, which reveals that the companies investigated are facing internally 
obstacles in collaborating to implement green manufacturing. This study is 
unprecedented and one of its contributions is to contain a robust review of international 
literature. The originality and the value of the study is also due to its application in the 
plastic products sector, a relevant sector to help modern life, but a sector that causes 
undeniable damage to the environment. The limitations of the study reside mainly in 
the size of the sample, which can be extended in future studies, as well as in the future 
the strategic areas of green operations may be expanded beyond design, purchasing 
and manufacturing. 
 
 
Keywords: sustainable supply chain. Supply chain collaboration. Green supply chain 
management. Green operations. Supply chain capabilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 A área de conhecimento teórico na qual se insere a presente tese é a 

administração estratégica de operações e da cadeia de suprimentos das empresas. 

Dentro de uma estrutura de cadeia de suprimentos se inclui a logística empresarial, 

em suas funções e fluxos. Os fluxos logísticos podem acontecer tanto para frente (à 

jusante) quanto para trás (à montante), no entanto a engrenagem fundamental para 

executar com eficácia a gestão logística da cadeia de suprimentos é a integração 

interna e externa entre os agentes envolvidos. Tem se tornado vital na estratégia 

empresarial, planejar e executar a união de forças em prol do meio ambiente, em uma 

busca incessante por formas de diminuir a agressão das operações fabris à natureza. 

Após entregue um produto para o mercado, aumenta o desafio de rastrear os 

danos que futuramente serão causados à natureza. Se os esforços forem 

concentrados nas operações anteriores ao processo de manufatura e durante o 

processo produtivo, pode parecer que haverá maior possibilidade de garantir que será 

dado um alívio real ao meio-ambiente.  O mínimo que pode ser feito pela natureza são 

ações preventivas no sentido de se conceber desde o design um produto mais 

amigável ao meio ambiente, de se realizar compras de matérias-primas e 

componentes o mais sustentáveis, na medida do possível, junto aos fornecedores e 

de se conduzir processos produtivos com menores danos ecológicos. 

Os estudos que investigam a gestão sustentável da cadeia de suprimentos, em 

seus diversos níveis, permeada pela colaboração entre os agentes, têm aumentado e 

estão contribuindo para a reflexão sobre a obtenção de um mundo mais verde no 

presente e no futuro. As práticas voltadas à sustentabilidade na cadeia de suprimentos 

abrigam soluções importantes, passadas, presentes e futuras, para o avanço da 

ciência e o bem da humanidade. 

Os gestores da Cadeia de Suprimentos (CS) devem levar em consideração o 

impacto do seu desempenho no ambiente natural (ZHU et al., 2008a). A logística, em 

aperfeiçoamento contínuo, tem aberto espaço à entrada de uma logística sustentável, 

materializando aos poucos, operações que passam a incluir o aspecto social e o 

ambiental das operações da cadeia de suprimentos. Tal tendência vai gerando ganhos 

triplos: para empresas, para pessoas e para o meio ambiente. 
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Christopher (2011) adota a definição de Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(GCS) como sendo a gestão de relações, a montante (para trás) e a jusante (para a 

frente) com fornecedores e clientes a fim de entregar ao cliente valor superior ao 

menor custo para toda a cadeia de suprimentos.  

Sobre a gestão de relações, Chopra e Meindl (2016) entendem que a 

coordenação da Cadeia de Suprimentos (CS) melhora se todos os estágios da cadeia 

realizarem ações que, juntas, aumentem seu lucro total; que a coordenação requer 

que cada estágio leve em conta o impacto que suas ações têm sobre outros estágios 

e que diferentes estágios de uma CS podem ter objetivos conflitantes se cada estágio 

tiver um proprietário diferente que tente maximizar seus próprios lucros, resultando 

em ações que normalmente diminuem os lucros totais da Cadeia de Suprimentos. 

Existe, no meio acadêmico, entre autores, e também entre os profissionais da 

área, pessoas que consideram que a logística é um subconjunto da Gestão da Cadeia 

de Suprimentos (GRANT, 2013), no entanto é importante buscar diversas definições 

para mostrar similaridades e diferenças entre as duas atividades. Christopher (2011) 

afirma que a Logística é o processo de gestão estratégica da aquisição, 

movimentação e armazenagem de materiais, peças e estoques finais (e os fluxos de 

informação relacionados) por meio da organização e seus canais de comercialização, 

de tal forma que as rentabilidades atual e futura sejam maximizadas por meio da 

execução de pedidos, visando a obtenção do melhor benefício pelo menor custo 

possível. 

Coyle et al. (2013) postulam que as organizações evoluíram da gestão da 

distribuição física para a gestão logística, chegando à gestão da Cadeia de 

Suprimentos, que a gestão dos transportes, as questões de segurança e a 

sustentabilidade estão crescendo em importância no século 21 por causa das 

mudanças políticas e econômicas que estão ocorrendo e que é preciso se transformar 

com as mudanças antes de ser substituído em função daquilo que mudou.   

O estudo foi conduzido no sentido de não focar questões de transporte, 

movimentação e armazenagem de materiais, o que é tratado na área específica da 

logística, mas sim a presente pesquisa explora a gestão da cadeia de suprimentos, 

uma vez que para atender aos requisitos de regulamentação ambiental, a tradicional 

Gestão das Cadeias de Suprimentos (GCS) evoluiu para a Gestão da Cadeia de 

Suprimentos Verde (GCSV) (LUTHRA et al., 2015). 
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A GCSV pode ser definida como a integração de componentes verdes para 

cada atividade da Cadeia de Suprimentos, isto é, suprimentos e compras verdes, 

design verde, fabricação verde, marketing verde, distribuição verde, gestão verde do 

fim de vida dos produtos, entre outras atividades (MIN; KIM, 2012). 

Uma das mudanças que ocorreu nas sociedades modernas foi a inserção das 

preocupações com a sustentabilidade na pauta dos debates, por haver emergido uma 

percepção mais clara com as questões de ética nos negócios. Manners-Bell (2016), 

ao indicar o que deve ser esperado a partir de 2016 em termos de Cadeias de 

Suprimentos, salienta que CSs éticas, transparentes, vão fazer parte da agenda dos 

governos e das empresas, cada vez mais no futuro, uma vez que os consumidores se 

tornaram mais conscientes das condições de fabricação e movimentação daquilo que 

estão comprando; para minimizar os danos causados às suas marcas, os fabricantes 

e varejistas globais estão precisando comprovar que não ferem a ética em suas 

práticas tanto sociais quanto ambientais.   

Quanto às práticas éticas em relação ao meio ambiente, se observa um 

crescimento da preocupação com as Cadeias de Suprimento Sustentáveis, também 

conhecidas como Cadeias de Suprimentos Verdes. O “esverdeamento” de atividades 

logísticas e de CSs significa assegurar que essas atividades sejam amigáveis ao meio 

ambiente e, no mínimo, não desperdicem recursos (GRANT, 2013).   

A otimização das funções de logística, eliminando atividades sem valor 

agregado e paralelamente melhorando as atividades que possuem valor agregado 

(JACOBS; CHASE, 2012) está se alinhando com aquelas atividades em prol de uma 

Cadeia de Suprimentos Verde. Diversos setores industriais têm empreendido 

iniciativas para minimizar impactos ambientais.  

Conforme Mattison (2015) dados ambientais fornecidos pela Trucost – uma 

organização que forma líderes para entenderem as consequências da dependência 

do capital natural, entre líderes de empresas, investidores, governos e acadêmicos - 

sugerem que os custos ambientais externos de 11 setores industriais analisados 

(incluindo a cadeia de suprimentos de entregas) aumentaram em torno de 50% entre 

os anos de 2002 a 2010. O relatório da Trucost apresenta os maiores impactos 

ambientais: na produção de alimentos, na geração de eletricidade, nos metais 

industriais, na mineração, no transporte marítimo e nos químicos, entre outros. 

O setor de plásticos, conforme informações do Sindicato das Indústrias de 

Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (SINPLAST RS, 2016), produz o 
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material plástico por meio de um processo químico chamado de polimerização, cujos 

materiais podem ser o termoplástico (que pode ser reciclado várias vezes) e o termo 

fixo (difícil de ser reciclado). Em sua maioria o plástico vem das resinas derivadas do 

petróleo; há o que vem da cana-de-açúcar, conhecido como plástico verde, mas que 

não é biodegradável; existindo também o plástico feito de milho, batata, beterraba ou 

aipim, que é biodegradável (SINPLAST RS, 2016). 

De acordo com estudos divulgados pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI, 2018), o estado do Rio Grande do Sul (RS), apresenta o seguinte panorama, 

até 2015: 

 PIB do RS: 333,4 bilhões, o 4º maior do Brasil 

 PIB industrial: R$ 77,4 bilhões  

 Participação no PIB industrial nacional: 6,7%  

 Variação na participação da indústria no PIB do estado (entre 2005 e 

2015): perda de 5,3 pontos percentuais  

 Número de trabalhadores: 778.485  

 Participação da indústria no PIB do estado: 23,2%  

 Principais setores: Construção (20,6%), alimentos (14,3%), Serviços 

industriais de utilidade pública (8,5%), químicos (6,5%), Máquinas e 

equipamentos (6,0%) 

 Salário médio: R$ 2.320,70 (11,7% abaixo da média nacional) 

 Educação: 54,1% dos trabalhadores da indústria possuem ao menos o ensino 

médio. (No Brasil esse percentual é de 61,9%). 

 A nota do RS no IDEB (Índice de Desenvolvimento na Educação Básica) do 

ensino médio foi de 3,60 em 2015 (a média nacional foi de 3,70). 

 48.605 empresas industriais, 10% do total do Brasil, em 2016 

 Exportação do RS: US$ 8,378 bilhões, em 2017  

A CNI caracteriza a indústria do plástico com a denominação “Borracha e 

Material Plástico”. Quanto ao “valor da transformação industrial das indústrias 

extrativas e de transformação”, em 2015 o percentual da participação do setor de 

Borracha e Material Plástico no RS foi de 2,9% enquanto o Brasil teve 2,2% de 

representatividade na borracha e no plástico (CNI, 2018). É necessário considerar, no 
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entanto, que o material plástico está presente e permeia as operações em quase todos 

os setores industriais.  

Os estudos realizados no passado sugerem que é importante dar atenção 

específica aos recursos organizacionais e às capacidades para a gestão bem 

sucedida do meio ambiente na indústria (LIU et al., 2017), porém no Brasil há espaço 

para agregar contribuições, identificando práticas sustentáveis na indústria como um 

todo e em especial no setor de material plástico em determinadas regiões brasileiras. 

Considerando-se a colaboração entre os participantes das cadeias de 

suprimentos, focando na colaboração com fornecedores, identificando os agentes 

inseridos na preocupação com a sustentabilidade, o presente estudo se propõe a 

contribuir para o avanço das discussões teórico empíricas associadas a essa 

temática. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 Sustentabilidade corporativa é uma abordagem de negócios que cria valor de 

longo prazo para os acionistas que acolherem as oportunidades e gerenciarem os 

riscos derivados do desenvolvimento econômico, social e ambiental (DOW JONES 

SUSTAINABILITY INDICES, 1999). 

Mattinson (2015) afirma que as questões da sustentabilidade já estão criando 

vencedores e perdedores, que os desafios tais como a volatilidade do preço de itens 

de primeira necessidade como a água, a escassez dos recursos naturais, os impactos 

da poluição, os custos de regulamentação e os padrões de comportamento extremo 

do clima já estão levando as empresas à redução de lucro, a danos de reputação e 

imagem e a soluços e solavancos (interrupções) na cadeia de suprimentos. 

A Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos gerencia os fluxos de 

materiais, informações e capital assim como a cooperação entre as empresas ao 

longo da cadeia de suprimentos ao mesmo tempo em que leva em conta objetivos das 

três dimensões do desenvolvimento sustentável, isto é, econômica, ambiental e social, 

derivadas de demandas dos clientes e dos stakeholders (SEURING; MÜLLER, 2008). 

Meixell e Luoma (2015) em sua análise de literatura concluíram que a pressão 

dos stakeholders pode influenciar a cadeia de suprimentos sustentável da empresa 

em três pontos: na criação de conscientização, na adoção de objetivos sustentáveis e 

na implementação das práticas do fornecimento sustentável. Sobre as barreiras para 
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que os três pontos aconteçam, os autores sugerem o estudo de Mollenkopf et al. 

(2010) sobre cadeias de suprimentos verdes, enxutas e globais. Tais autores indicam 

como barreiras para a interface verde, enxuta e global: a incompatibilidade de cumprir 

prazos de entrega, o risco de interrupções nas entregas, economias de escala 

reduzidas e estruturas de governança corporativa diferentes em cada empresa 

participante da cadeia. 

Silvestre (2015) afirma que as cadeias de suprimento nas economias em 

desenvolvimento e emergentes enfrentam maiores barreiras à integração, 

colaboração, inovação e sustentabilidade do que as cadeias de abastecimento que 

operam nos países desenvolvidos. Essas barreiras - falta de infra-estrutura, altos 

níveis de corrupção, questões sociais urgentes e informalidade - aumentam o grau de 

complexidade das cadeias de suprimentos e reduzem o nível geral de confiança no 

ambiente de negócios, o que, por sua vez, aumenta a turbulência ambiental e 

enfraquece as instituições, sendo essas características de contexto que dificultam a 

aprendizagem da cadeia de suprimentos, a inovação e o progresso em direção ao 

alvo de desempenho em sustentabilidade (SILVESTRE, 2015). 

 Desse modo, tendo em vista a importância de uma gestão estratégica mais 

sustentável da cadeia de suprimentos, das capacidades das operações verdes desde 

o design do produto até sua fabricação (LIU et al., 2017) e a possível existência de 

colaboração na fábrica focal e entre os elos da cadeia de suprimentos, foram 

elaboradas as questões fundamentais da presente pesquisa:  

(a) A implementação bem-sucedida das estratégias de operações 

sustentáveis/verdes mantém relação com capacidades específicas 

relacionadas à logística/gestão da cadeia de suprimentos? 

(b) Essas capacidades (do item a) – a ligação estratégica das operações 

sustentáveis – são dependentes do Engajamento Ativo das Fábricas na 

Colaboração?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar o papel específico das Capacidades da Cadeia de Suprimentos 

(CCS) na implementação de estratégias de operações sustentáveis/verdes e verificar 
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se o relacionamento entre as CCS é mediado pelo Engajamento Ativo na 

Colaboração.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Realizar um estudo bibliométrico sobre a teoria da colaboração;  

b. Realizar um estudo bibliométrico sobre a gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável; 

c. Identificar se existem barreiras/fatores inibidores para a adoção de práticas 

verdes nas empresas fabricantes de produtos plásticos; 

d. Propor um framework que relacione colaboração, suprimentos e práticas 

verdes. 

 

1.4 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

Novas ideias para conscientizar as pessoas, e em especial os empresários 

sobre as oportunidades que advém das questões da sustentabilidade, são 

necessárias atualmente e continuarão a ser no futuro. Algumas empresas já estão 

tirando benefícios financeiros de iniciativas sustentáveis (MATTISON, 2015) e outras 

não estão se preparando para enfrentar a escassez de recursos naturais. Para 

Gunaserakan et al. (2004) tanto os pesquisadores quanto os que realizam as práticas 

percebem a importância das medidas de desempenho financeiras e não financeiras, 

no entanto muitas empresas falham em representar essas medidas em uma estrutura 

mais equilibrada. 

Zhu et al. (2008a) mostram exemplos de medidas ambientais ligadas a 

desempenho econômico. Nessa linha, no Brasil, existe amplo espaço para pesquisas 

relativas à sustentabilidade em se tratando de colaboração entre empresas para 

“esverdear” as Cadeias de Suprimentos. Jabbour et al. (2015) e Azevedo et al. (2011) 

são exemplos de aprofundamento das ideias de Zhu et al. (2008a) sobre práticas 

verdes em colaboração na Gestão da Cadeia de Suprimentos das empresas 

brasileiras.  

Wong et al. (2015) apresentam uma revisão de literatura sobre Cadeia de 

Suprimentos Verde, afirmando que o principal problema enfrentado na literatura é que 

há diversos estudos internacionais que reconhecem a importância da integração na 
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cadeia de suprimentos, mas existe falta de teoria para explicar o porquê e como a 

integração leva a um melhor desempenho ambiental e quem, e o que, supostamente 

estão integrados. Tal estudo contribuiu para identificar os pesquisadores da 

colaboração entre fornecedores e fabricantes: Krause et al. (2009); Lai e Wong (2012); 

Lee et al. (2012) Thun e Muller (2010); Vachon e Klassen (2006; 2008) e Zhu et al. 

(2008c; 2010; 2012), os quais vêm estudando sobre a necessidade de integrar 

questões ambientais com questões fabris. 

Pelo exposto, torna-se relevante entender as iniciativas das empresas de um 

dado setor, torna-se imperativo investigar como as firmas se comportam, se existe 

colaboração entre fabricantes e fornecedores para tornar verdes as operações da 

cadeia de suprimentos das indústrias.  

A enorme dificuldade que a autora encontrou para obter respondentes para o 

questionário da presente tese tornou mais precioso o trabalho, esclareceu que futuras 

pesquisas necessitarão de abordagens inovadoras para romper barreiras. A tese 

desvelou que a maioria dos envolvidos se nega a revelar se pratica ações 

ecologicamente corretas. Ficou evidenciado, por um lado, o destemor e o senso de 

responsabilidade dos empresários e executivos abordados que responderam, 

enquanto por outro lado, dos executivos que se negaram a responder,  ficou exposto 

o medo da transparência, a intenção consciente de ocultar a realidade da empresa 

sobre suas operações vinculadas à sustentabilidade: um tema nevrálgico, premente, 

sempre atual, que lida com a sobrevivência dessas pessoas e de seus descendentes. 

O presente estudo foi realizado de forma a contribuir com as pesquisas sobre 

a sustentabilidade nas empresas em geral e, em especial, auxiliar agregando um 

estudo sobre o setor dos plásticos, idealizando conscientizar a respeito de ações que 

já estão sendo conduzidas em outros países e que constam em cada uma das 

perguntas do instrumento de investigação. Dessa forma, e por meio da densa e 

atualizada revisão da literatura internacional, essa tese colabora para ajudar a 

minimizar a exploração dos recursos naturais pelas empresas e para estimular a 

cooperação de todos os envolvidos unidos em ações para reduzir os impactos, no 

meio ambiente, das atividades da cadeia de suprimentos. 
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1.5 ESTRUTURA GERAL DA TESE 

 

 A presente tese está composta de sete capítulos assim encadeados: (1) 

Introdução; (2) A teoria da Colaboração; (3) A gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável; (4) Aspectos Metodológicos; (5) Resultados; (6) Discussão dos 

Resultados e (7) Conclusão.  

 

Figura 1 – Estrutura geral da tese 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 A Figura 1 ilustra os caminhos percorridos desde as revisões iniciais da 

literatura sobre a gestão da cadeia de suprimentos, que gerou a definição da pesquisa, 
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passando pela decisão de empreender uma pesquisa de campo, com base nas 

lacunas percebidas no estado da arte da literatura específica que envolve a 

colaboração, tendo sido tomada a decisão de selecionar um modelo para adaptar e 

aplicar no setor dos plásticos no Sul do Brasil. Com o modelo eleito, houve as 

consequentes soluções metodológicas, foi aplicado o questionário, que gerou 

resultados, que após analisados e discutidos podem contribuir para enriquecer o 

conhecimento na área pesquisada. 



25 

2 A TEORIA DA COLABORAÇÃO 

  

A teoria da colaboração é amplamente utilizada como base para abordar 

questões complexas das ciências sociais. Nas ciências sociais aplicadas, no campo 

de administração, podem ser encontrados estudos sobre a colaboração 

organizacional. Para Thomson et al. (2007) embora a literatura que dá suporte à 

colaboração organizacional seja vasta, perpasse diversos setores empresariais e 

esteja repleta de estudos de casos, a colaboração é um construto pouco entendido e 

que persiste sem estudos empíricos suficientes. Poucos instrumentos para medir 

colaboração existem e aqueles que existem são difíceis de serem adaptados para 

abarcar o contexto de um estudo em particular (THOMSON et al., 2007). 

 

2.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A TEORIA DA COLABORAÇÃO 

 

O tema Collaboration Theory teve um levantamento preliminar em julho de 2016 

na base Science Direct, evidenciando os estudos de Egghe (1991), Jamal e Getz 

(1995), De Araújo e Bramwell (2002); Gajda (2004); Appleton et al. (2013); To (2016) 

e Wu et al. (2016b). Ainda em agosto de 2016, na base Portal de Periódicos da Capes, 

emergiram autores tais como: Gajda e Koliba (2007), Jamal e Stronza (2009), 

Woodland e Hutton (2012), Alonso e Bressan (2014); Silic et al. (2014); Soosay e 

Hyland (2015), todos os quais estimularam o interesse pela área temática.  

Os procedimentos seguiram e em março de 2017 reiniciaram as buscas. Foi 

conduzida uma pesquisa aberta, sem restrições. Para apropriar os termos-chave da 

pesquisa, o termo “Collaboration Theory” e a expressão, invertida do idioma inglês, 

“Theory of Collaboration” foram empregadas, em momentos únicos para cada uma, 

pois nem sempre o elemento “OR” juntou ambas expressões trazendo resultados 

fidedignos. Embora na tradução para a língua portuguesa as duas expressões 

possuam o mesmo significado, Teoria da Colaboração, leituras prévias mostraram que 

os pesquisadores internacionais utilizam como palavra-chave “Collaboration Theory”, 

mas também empregam, embora com menor frequência, a expressão “Theory of 

Collaboration” em seus estudos. 

Para fins de aprofundamento teórico, foram selecionados 30 artigos 

importantes, tendo como critério de seleção a ordem de relevância em que 
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apareceram nas bases. As bases consultadas nessa fase foram: Periódicos Capes e 

Scopus, além do Google Acadêmico, primando pela confiabilidade dos periódicos. A 

pesquisa foi limitada somente a artigos revisados por pares. Dos 30 artigos 

encontrados, foram excluídos 2 estudos que não estavam alinhados com o objetivo, 

restando 28 artigos. 

 Foi examinada a conectividade entre cada artigo e os demais 27 artigos, 

evidenciado se os 28 artigos foram citados (cada artigo poderia ter sido citado outras 

27 vezes). Foram verificadas as novas citações sobre a TC, em cada um dos artigos 

analisados. Todos os 28 estudos tiveram os dados de interesse da revisão de literatura 

transcritos para o Microsoft Office Excel, a fim de quantificar e classificar os dados 

coletados, gerando as figuras para melhor visualização do que foi revelado no corpo 

da literatura. 

A revisão sistemática de literatura é um tipo de revisão em que o autor localiza 

estudos existentes, seleciona e avalia as contribuições, sintetiza e analisa dados, 

relatando a evidência de tal forma que podem ser alcançadas conclusões razoáveis e 

claras sobre o que é conhecido e o que ainda não é conhecido (TRANFIELD et al., 

2003). Nesse contexto, a disseminação do conhecimento encontrado foi organizada 

em duas fases principais: (a) fase da descrição: identificação dos termos-chave e da 

seleção das bases de busca e (b) fase análise de conteúdo dos artigos encontrados. 

Qualitativamente, os procedimentos de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) foram 

retirar dos artigos os principais elementos da discussão dos autores sobre a TC. 

Para Meredith (1993), as revisões de literatura geralmente almejam atingir dois 

objetivos: primeiro sumarizam as pesquisas existentes identificando, padrões, temas 

e matérias e, segundo, ajudam a identificar o conteúdo conceitual do tema. Nesse 

sentido, se pode assumir que os padrões, tema e matérias estão descritos na Figura 

3 e nas Tabelas 1 e 2 deste estudo. 

Na etapa da redação do texto da pesquisa bibliográfica nas bases escolhidas, 

não houve regras fixas adotadas acerca desse procedimento (GIL, 2010). Foi feita 

uma separação das análises em dois tópicos: análise descritiva e análise de conteúdo. 

Na fase da descrição foi possível distribuir os autores na linha do tempo, destacar a 

ocorrência dos termos-chave da busca, bem como classificar os periódicos por 

rankings internacionais de relevância. A revisão sistemática de literatura com base em 

Tranfield et al. (2003) permitiu ordenar e descrever os dados encontrados nos 

estudos.  
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A evolução dos artigos sobre a TC ao logo do tempo é encontrada na Figura 2. 

Ficaram representados 40 anos: de 1976 a 2016, dos artigos mais influentes da TC, 

das bases consultadas naquele momento. 

 

Figura 2 – Distribuição dos artigos no tempo 

 

 

  

Fonte: A autora.  

 

Os achados da ocorrência dos termos-chave da busca estão na Tabela 1, por 

ordem de aparecimento no website.  

 

Tabela 1 – Resultados das palavras-chave nas bases de pesquisa 

(continua) 

"Theory of Collaboration", ordem de Relevância dos Artigos 

Base Artigos Total 

Scopus 
(REUER e KOZA, 2000b), (REUER e KOZA, 

2000a) 2 

Periódicos Capes 
(REUER e KOZA, 2000b], (REUER e KOZA, 

2000a), (THOMSON et al., 2007) 3 

Google Acadêmico 

(JAMAL e GETZ, 1995), (GAJDA, 2004), 
(JAMAL e STRONZA, 2009), (SELIN e 

CHAVEZ, 1995), (WOOD e GRAY, 1991), 
(TAYLOR, 1995), (SELIN, 1994), (ARAM e 

MORGAN, 1976), (BRAMWELL e SHARMAN, 
1999) 8 

Total sem 
duplicidades 12 artigos   

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020
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Tabela 1 – Resultados das palavras-chave nas bases de pesquisa 

(conclusão) 
"Collaboration Theory", ordem de Relevância dos Artigos 

Base Artigos Total 

Scopus 

(EBEL et al., 2016), (WU et al, 2016 (a)), 
(SILIC e BACK, 2016), (ALONSO e 

BRESSAN, 2014), (SILIC et al, 2014), 
(APPLETON et al., 2013), (GAJDA e KOLIBA, 
2007), (BABAIAN et al, 2006), (DE ARAUJO e 

BRAMWELL, 2002) 9 

Periódicos Capes 

(GAJDA e KOLIBA, 2007), (APPLETON et 
al., 2013), (WOODLAND e HUTTON, 2012), 
(ALONSO e BRESSAN, 2014), (SILIC et al, 
2014), (DE ARAUJO e BRAMWELL, 2002), 
(WU et al, 2016 (a)), (SILIC e BACK, 2016), 

(BABAIAN et al, 2006) 9 

Google Acadêmico 

(WOOD e GRAY, 1991), (HUXHAM e 
VANGEN, 2000b), (EGGHE, 1991), (JAMAL 

e GETZ, 1995), (PHILIPS et al., 2000), (GRAY 
e WOOD, 1991), (SELDEN et al, 2006), 

(JOHN-STEINER et al., 1998) 8 

Total sem 
duplicidades 16   

Total Geral 28 artigos   

 

Fonte: A autora. 

 

 Houve artigos que apareceram mais que uma vez. O grifo para estes é da 

autora. Woodland e Hutton (2012) assim como Thomson et al. (2007) constam 

somente nos Periódicos Capes enquanto Ebel et al. (2016) constam apenas na base 

Scopus. As três bases oportunizaram um leque mais diversificado de artigos, além 

dos artigos inicialmente encontrados na base Science Direct: (APPLETON et al., 

2013), (DE ARAUJO; BRAMWELL, 2002), (EGGHE, 1991), (GAJDA, 2004) e (JAMAL; 

GETZ, 1995). 

A expressão-chave da busca se limitou à palavra colaboração. O uso 

entremeado de colaboração, cooperação, coordenação e outros termos similares está 

muito difundido na vida prática das empresas e ocorre até por parte de pesquisadores. 

Williams (2016) sugere que sejam estabelecidos marcos teóricos para terminologias 

empregadas na colaboração a fim de prevenir confusões e distorções. Nos Journals, 
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destaca-se um periódico que contém a palavra colaboração: International Journal of 

e-Collaboration.  

 

Tabela 2 – Resultados da classificação dos periódicos 

(continua) 

Journal 
Nº de 

Artigos 
SJR H-
Index 

CABS 
AJG 
2015 

Artigos 

Academy of 
Management 

1 227 4 
(HUXHAM; VANGEN, 
2000b) 

Strategic 
Management Journal 

2 199 4 
(REUER; KOZA, 2000a); 
(REUER; KOZA, 2000b) 

Management 
Science 

1 181 4 
(ARAM; MORGAN, 
1976) 

Journal of 
Management Studies 

1 119 4 
(PHILIPS et al., 2000) 

Tourism 
Management 

1 110 4 
(TAYLOR, 1995) 

Annals of Tourism 
Research 

3 108 4 

(BRAMWELL; 
SHARMAN, 1999); (DE 
ARAUJO; BRAMWELL, 
2002); (JAMAL; GETZ, 
1995)  

Public Administration 
Review 

1 88 4 
(SELDEN et al, 2006) 

Environmental 
Management 

1 83 2 
(SELIN; CHAVEZ, 1995) 

American 
Educational 
Research Journal 

1 83   
(JOHN-STEINER et al., 
1998) 

Information 
Processing and 
Management 

1 76 2 
(EGGHE, 1991) 

Journal of Public 
Administration 
Research and 
Theory 

1 73 4 

(THOMSON et al., 2007) 

Industrial 
Management and 
Data Systems 

1 69 2 
(WU et al, 2016a) 

Information Systems 
Journal 

1 64 3 
(EBEL et al., 2016) 

Journal of 
Sustainable Tourism 

1 60 3 
(JAMAL; STRONZA, 
2009)  
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Tabela 2 – Resultados da classificação dos periódicos 

    (conclusão) 

Journal 
Nº de 

Artigos 
SJR H-
Index 

CABS 
AJG 
2015 

Artigos 

Children and Youth 
Services Review 

1 59   
(APPLETON et al., 2013) 

Journal of Applied 
Behavioral Science 

2 40 2 
(GRAY e WOOD, 1991); 
(WOOD e GRAY, 1991) 

American Journal of 
Evaluation 

3 39   

(GAJDA, 2004); (GAJDA 
e KOLIBA, 2007); 
(WOODLAND e 
HUTTON, 2012) 

Journal of Travel and 
Tourism Marketing 

1 26 2 
(SELIN, 1994) 

European Business 
Review 

1 21 2 
(ALONSO e BRESSAN, 
2014) 

Measuring Business 
Excellence 

1 19 1 
(SILIC e BACK, 2016)  

International Journal 
of Enterprise 
Information Systems 

1 14   
(BABAIAN et al, 2006) 

International Journal 
of e-Collaboration 

1 10   
(SILIC et al, 2014) 

Total de Artigos 
Analisados 

28     
  

 

Fonte: A autora. 

 

Os artigos de Journals melhor posicionados no ranking foram: Huxham e 

Vangen (2000b), seguido de Reuer e Koza (2000a); Aram e Morgan (1976); Philips et 

al. (2000); Taylor (1995), conforme a Tabela 2. O ranking dos periódicos foi elencado 

por consulta ao Scimago Country and Rank List (SJR), da Elsevier. Foi feita também 

consulta por meio do Academic Journal Guide 2015, pertencente à The Chartered 

Association of Business Schools (CABS), da Inglaterra. 

 

2.1.1 Análise de conteúdo da revisão inicial de literatura 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez 

mais sutis e em constante aperfeiçoamento, que se aplica a discursos extremamente 

diversificados (BARDIN, 1977). A diversificação dos estudos suscitou a necessidade 
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de análises tanto sobre os métodos utilizados por cada autor (Tabela 3) quanto 

elementos relevantes (Apêndice C).  

Na Tabela 3, os 28 artigos não estão em ordem numérica sequencial, mas 

estão elencados por ordem do ranking de importância dos Journals em que foram 

publicados.  

 

Tabela 3 – Distribuição dos artigos revisados por método de pesquisa 

(continua) 

Artigo Nº Qualit. Quant. Metodologia Descrição do Método 

(HUXHAM; 
VANGEN, 
2000b) 

x x  

Survey Feita na Inglaterra, durante 
colaborações inter 
organizacionais públicas e de 
comunidades 

(REUER; 
KOZA, 2000a) 

  x 

Survey Amostra com 297 joint 
ventures nacionais e 
internacionais, retiradas de 
um catálogo/diretório 

(REUER; 
KOZA, 2000b) 

  x 
Teórico e 
Conceitual 

Revisão do artigo anterior [18] 

(ARAM; 
MORGAN, 
1976)   x 

Survey Questionário para 
operacionalizar o conceito de 
equipe de colaboração, com 
18 perguntas; respostas 
tratadas estatisticamente 

(PHILIPS et 
al., 2000) 

x   
Teórico e 
Conceitual 

Integração de ideias 
presentes na literatura 

(TAYLOR, 
1995) 

x   
Teórico e 
Conceitual 

Discussão teórica 

(BRAMWELL; 
SHARMAN, 
1999)  x   

Estudo de 
Caso 

Estudo de caso em Hope 
Valley e Edale, no Parque 
Peak District, na Inglaterra. 57 
colaboradores participantes 
da pesquisa 

(DE ARAUJO; 
BRAMWELL, 
2002) x   

Estudo de 
Caso 

Estudo de caso: Projeto Costa 
Dourada no Nordeste 
brasileiro. Entrevistas de 45 
minutos com cada um dos 29 
participantes 

(JAMAL; 
GETZ, 1995)  

x   

Teórico e 
Conceitual 

Discutem a literatura sobre 
relações inter organizacionais 
e os construtos teóricos da 
colaboração 
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Tabela 3 – Distribuição dos artigos revisados por método de pesquisa 

(continuação) 

Artigo Nº Qualit. Quant. Metodologia Descrição do Método 

(SELDEN et 
al, 2006) 

x x 

Survey Entrevistas semiestruturadas, 
em profundidade; 
observações estruturadas, 
com 367 
pais/mães/responsáveis, com 
80% de taxa de resposta. 
Tratamento estatístico. 

(SELIN; 
CHAVEZ, 
1995) 

x   
 Modelo 

Proposta de um modelo 
teórico orientado a processos. 

(JOHN-
STEINER et 
al., 1998) 

x   

Estudo de 
Caso 

Dramatização feita por 10 
indivíduos que narraram suas 
experiências de colaboração 
em universidades 

(EGGHE, 
1991) 

  x 

 Modelo Descrição do caminho 
estatístico para chegar a uma 
métrica única para medir a 
colaboração 

(THOMSON 
et al., 2007) 

  x 

 Modelo Equações Estruturais. 
Proposta de um Modelo. Dá 
continuidade a Wood e Gray 
(1991) e propõem escala com 
17 itens para medir a 
Colaboração 

(WU et al, 
2016a) 

  x 

Estudo de 
Caso 

Estudo de caso de empresa 
de semicondutores (setor de 
alta tecnologia e eletrônica) 
em Taiwan, empresa líder em 
desenvolvimento sustentável 
(produção com defeito zero) 

(EBEL et al., 
2016) 

x x 

Survey 12 entrevistas 
semiestruturadas, com 
experts de projetos de 
desenvolvimento de modelos 
de negócios. Projetos 
diversos: alemães, suíços, 
sérvios e americanos, fluentes 
no idioma alemão. Após as 
análises foi construído um 
artefato de TI que foi testado 
por 27 usuários 

(JAMAL; 
STRONZA, 
2009)  

x   
Estudo de 
Caso 

Estudo de caso sobre Eco 
Turismo na Bolívia (Chalalán 
Ecolodge) 
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Tabela 3 – Distribuição dos artigos revisados por método de pesquisa 

(continuação) 

Artigo Nº Qualit. Quant. Metodologia Descrição do Método 

(APPLETON 
et al., 2013) 

x   

Estudo de 
Caso 

Sociogramas foram gravados 
durante as observações de 2 
tipos de conferências sobre a 
proteção das crianças na 
Inglaterra.  Participaram da 
conferência 75 profissionais 
de cuidado às crianças, 13 
pais e 9 familiares/amigos 

(GRAY; 
WOOD, 1991) 

x   

Teórico e 
Conceitual 

Na edição especial sobre a 
Teoria da Colaboração do 
"The Journal of Applied 
Behavioral Science", 9 artigos 
foram analisados sobre as 
perspectivas teóricas que 
usaram para explicar a 
colaboração e as alianças 
colaborativas 

(WOOD; 
GRAY, 1991) 

x   

Teórico e 
Conceitual 

Os autores fazem resenhas e 
comparam nove artigos da 
edição especial sobre a 
Teoria da Colaboração do 
"The Journal of Applied 
Behavioral Science" 

(GAJDA, 
2004)  

x   
Estudo de 
Caso 

Promovido um workshop 
sobre colaboração  

(GAJDA; 
KOLIBA, 
2007) 

x   

 Modelo Proposta de um modelo. 
Descrevem as características 
da Colaboração em relação a 
melhorias em uma escola, 
com construtos generalizáveis 
a outras organizações.    

(WOODLAND; 
HUTTON, 
2012) 

x   
 Modelo 

Proposta de um modelo 

(SELIN, 1994) 
x   

 Modelo Discute a literatura sobre 
alianças colaborativas e ação 
colaborativa. 

(ALONSO; 
BRESSAN, 
2014) 

x   

Survey Entrevistas semiestruturadas 
realizadas pessoalmente ou 
por telefone com gerentes de 
10 (das 16 empresas).  
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Tabela 3 – Distribuição dos artigos revisados por método de pesquisa 

  (conclusão) 
 

Artigo Nº Qualit. Quant. Metodologia Descrição do Método 

(SILIC; BACK, 
2016)  

  x 

Survey Equações Estruturais. Um 
survey em uma empresa 
multinacional do setor 
financeiro, com presença em 
mais de 50 países, 
entrevistando empregados. 
Todos os entrevistados 
usavam o software Microsoft 
Lync como solução UC&C. 

(BABAIAN et 
al, 2006)   x 

 Modelo Criação de protótipo de 
Sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning). 

(SILIC et al, 
2014) 

  x 

Survey Equações Estruturais. 
Questionário online enviado 
para 250 empregados de 39 
países diferentes, da empresa 
financeira Fortune 500 com 
escritório em 42 países. 
Todos os empregados 
usavam o software Microsoft 
Lync. 

 

Fonte: A autora. 

 

A análise das metodologias empregadas nos 28 artigos foi baseada em Seuring 

(2013), que indicou cinco classificações metodológicas: (A) artigos teóricos e 

conceituais, (B) estudos de caso, (C) surveys, (D) Modelos, e (E) revisão de literatura. 

Não foram encontrados artigos na forma de revisões de literatura entre os 28 artigos 

estudados. Ocorreram revisões de literatura com parte inerente do referencial teórico 

interno que dá sustentação a alguns dos artigos. Não foi observada uma concentração 

em um único método, no entanto as pesquisas quantitativas corresponderam a 35% 

do total analisado.  

Nove artigos, dentre os 28, desenvolveram modelos para medir a colaboração. 

Os resultados da busca mostram que atualmente o modelo de Egghe (1991), 

sustentado em Ajiferuke et al. (1988) não teve novas aplicações em publicações 

renomadas. Thomson et al. (2007) propõem um questionário a partir das visões do 
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autor mais citado, Gray (1989; 1991) e dos autores mais influentes Huxham e Vangen 

(1996; 2000a; 2005). 

Dentre os autores que construíram modelos para medir a colaboração 

destacam-se: Ebel et al., 2016; Gajda, 2004; Gajda e Koliba, 2007; Silic e Back, 2016; 

Silic, Back e Summer, 2014; Woodland e Hutton, 2012.  

Os 28 autores resultantes, ao tratarem da Teoria da Colaboração, citaram 

outros autores que os nortearam, mas que não foram contemplados nos 28 primeiros 

lugares da busca. Tais autores estão evidenciados nas últimas colunas do Apêndice 

C, para discussão e enriquecimento do tema e para responder ao objetivo do presente 

estudo bibliométrico: identificar os artigos internacionais mais relevantes sobre a TC, 

analisando e evidenciando suas principais contribuições. 

Depreendeu-se em geral dos artigos, a preocupação dos autores com 

instrumentos de medidas de colaboração, matéria que aparece como desafiadora. Um 

dos instrumentos práticos de medida da colaboração foi encontrado em Gajda (2004), 

a Strategic Alliance Formative Assessment Rubric (SAFAR), que pode ser traduzida 

como Rubrica da Avaliação Formativa da Aliança Estratégica. Os princípios de 

colaboração e processos de avaliação descritos no artigo podem ser usados para 

capitalizar o poder sinérgico do esforço de colaboração (GAJDA, 2004). Tal estudo 

serviu como base de sustentação para o artigo de Woodland e Hutton (2012). 

Huxham e Vangen (2000b) apoiaram seus estudos na autora mais citada, 

Barbara Gray, que lastreou suas pesquisas na colaboração vinculada a uma das 

grandes teorias organizacionais, a teoria dos stakeholders (Freeman, 1984). Outros 

autores também se inspiraram em Barbara Gray (e por consequência na colaboração 

entre stakeholders, por ordem de ranking dos mais influentes journals: Philips et al., 

2000; Bramwell e Sharman (1999); De Araújo e Bramwell (2002); Jamal e Gets (1995); 

Selden et al. (2006); Selin e Chavez (1995); Thomson et al. (2007); Wu et al., (2016); 

Jamal e Stronza (2009); Woodland e Hutton (2012); Selin (1994); e Alonso e Bressan 

(2014). 

Foi encontrado um estudo feito no Brasil de (ARAÚJO; BRAMWELL, 2002), na 

área do turismo. Na área do Ensino se destacam Egghe, 1991; John-Steiner et al., 

1998; Selden et al., 2006. A liderança na colaboração para Huxham e Vangen (2000b) 

fica apoiada nas estruturas, nos processos e nos participantes sem que nenhum 

desses três esteja totalmente no controle dos participantes-colaboradores.  
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2.1.2 Prosseguindo com a revisão da Teoria da Colaboração 

 

Em termos do estado da arte, a busca pela Teoria da Colaboração remeteu à 

autora mais citada: Barbara Gray, depreendendo-se das leituras, que suas pesquisas 

tiveram base na Teoria dos Stakeholders/Teoria das “Partes Interessadas” (Freeman, 

1984). Trabalhos subsequentes que tiveram como base o estudo seminal de Gray 

(1989): Selin (1994); Jamal e Getz (1995); Selin e Chavez (1995); Bramwell e 

Sharman (1999); Huxham e Vangen (2000b); Philips et al. (2000); De Araújo e 

Bramwell (2002); Selden et al. (2006); Thomson et al. (2007); Jamal e Stronza (2009); 

Woodland e Hutton (2012); Alonso e Bressan (2014); Wu et al. (2016a). 

Williams (2016), ao mencionar o desenvolvimento da Teoria da Colaboração, 

afirma que colaborações, dentro das organizações são complexas em sua própria 

essência, e que o seu desenvolvimento é em geral subdividido, com os pesquisadores 

focando em um ou dois conceitos particulares, por exemplo, responsabilização 

(BARDACH; LESSER, 1996), confiança (MITCHELL et al., 2011), liderança (GETHA-

TAYLOR; MORSE, 2013; REUER; KOZA, 2000a;), ou adesão ao grupo (HUXHAM; 

VANGEN, 2000b). Para Williams (2016), em consequência disso, comparativamente 

existem poucos trabalhos teóricos tratando a colaboração como um sistema total, 

embora a literatura esteja avançando tanto na colaboração quanto no tema das redes 

(networks) (HUXHAM; VANGEN, 2005; PARMIGIANI; RIVERA-SANTOS, 2011). 

 Os conceitos da TC, aplicada às empresas, estão vinculados a definições da 

palavra colaboração. A colaboração auxilia a enfrentar problemas complexos que vão 

além da capacidade das firmas individuais os solucionarem sozinhas (GRAY, 1985; 

1989). A vantagem colaborativa refere-se ao resultado sinérgico desejado da atividade 

colaborativa que não poderia ter sido alcançada por qualquer empresa que atuasse 

sozinha (VANGEN; HUXHAM, 2003). 

 Gajda (2004) reporta que na sua experiência como avaliadora de programas 

de colaboração, observou que a maioria dos que praticam e trabalham para formar 

alianças estratégicas não tem certeza sobre o que parece ser e como acontece a 

colaboração, pois grande parte não está segura se suas ações coletivas constituem 

verdadeira colaboração. Não sabem como determinar se as relações estruturais, 

processuais e interpessoais junto aos parceiros são - tanto quanto deveriam ser – 

saudáveis. 
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A Colaboração dentro das equipes de trabalho é percebida e valorizada quando 

está em falta. A premência da colaboração indica a intenção dos gestores para o 

desenvolvimento de uma nova competência, de um novo conhecimento por meio do 

coletivo, do apoio entre as pessoas e as organizações empresariais que veem a 

colaboração como uma oportunidade para enfrentar a nova competitividade (TO, 

2016).  

Autry e Moon (2016) afirmam que a colaboração depende da habilidade das 

pessoas em acreditarem umas nas outras e admirarem a expertise umas das outras, 

tratando-se de um processo voluntário, no qual dois ou mais departamentos trabalham 

juntos, dividem recursos e almejam atingir objetivos coletivos, sendo um processo que 

não pode se imposto, programado ou formalizado, pois a colaboração enfatiza 

cooperação, construção de relacionamentos significativos. 

Os passos fundamentais rumo à jornada da colaboração são transação, 

cooperação, coordenação e colaboração (SPEKMAN et al., 1988). A colaboração por 

fim alcança a integração. O nível de integração organizacional está diretamente 

relacionado ao propósito da parceria. Propostas de integração mais elevadas e mais 

complexas garantem maiores degraus de conexão (WOOD; GRAY, 1991).  

McNamara (2012) aborda as definições de (a) cooperação: relacionar-se com 

os demais para que todos atinjam seus próprios objetivos; (b) coordenação: interação 

entre os participantes por meio de ligações formais porque uns necessitam dos outros 

para atingir objetivos organizacionais; (c) colaboração: interação entre os 

participantes, que trabalham juntos para atingir objetivos complexos, com base em 

interesses compartilhados e responsabilidade coletiva, a fim de realizar tarefas 

interconectadas que não teriam sucesso se feitas individualmente.   

Cooperação, coordenação e colaboração podem ser vistas sob dez dimensões: 

design das estruturas administrativas que apoiam os esforços coletivos; formalidade 

dos acordos, determinando papéis e responsabilidades; autonomia organizacional; 

pessoas chave que tem a responsabilidade de implementar a parceria; troca de 

informações; tomada de decisão; extensão até a qual existe um processo para 

resolução de questões de território; alocação de recursos; sistemas de inteligência; e 

confiança (WILLIAMS, 2016). 

 Memon e Meyer (2017) estudaram conectividade inter organizacional e as 

plataformas de colaboração cuja base está na Internet e traçaram a Figura 3. 
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Figura 3 - Ferramentas de colaboração na internet que apoiam diferentes estágios da 
conectividade inter organizacional 
 

 

 

Fonte: Memon e Meyer (2017). 

 

 A Figura 3, apresenta as suposições de Memon e Meyer (2017), que afirmam 

que à medida que avançam os estágios da colaboração inter organizacional no longo 

prazo, diminuem gradualmente as ferramentas de apoio existentes, uma vez que as 

plataformas colaborativas na internet requerem ferramentas sofisticadas, feitas sob 

medida para cada negócio de cada empresa.  

 O domínio das plataformas de colaboração inter organizacional específicas não 

só facilitam, mas também nutrem as práticas da colaboração inter organizacional 

baseada na web, incentivando as organizações a ampliar para o ambiente virtual suas 

colaborações existentes nas configurações físicas e estabelecer novas colaborações 

em todas as fronteiras geográficas (MEMON; MEYER, 2017). 

No meio empresarial surgem com frequência preocupações sobre os 

comportamentos colaborativos dos indivíduos, envolvidos na fluidez dos projetos rumo 

ao atingimento de objetivos (ALONSO; BRESSAN, 2014; BABAIAN et al., 2006; EBEL 

et al., 2016; REUER; KOZA, 2000a; SILIC; BACK, 2016; WOODLAND; HUTTON, 

2012; WU et al., 2016a), sendo que entender a Colaboração,  ou a falta desta, pode 

favorecer para evitar o desalinhamento de operações, a geração de informações 

imprecisas, o aumento do tempo de espera por um produto ou serviço, entre outros 

obstáculos. 
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Gajda (2004) afirma que colaboração é um termo difícil de capturar, que 

embora a colaboração tenha a capacidade de empoderar e conectar sistemas 

fragmentados em vista do propósito de abordar preocupações sociais multifacetadas, 

sua definição é de alguma forma evasiva, inconsistente e teórica. A colaboração é um 

conceito sempre presente, defendido e reconhecido amplamente entre os setores 

público e privado como sendo a base sobre a qual a capacidade para lidar com 

questões complexas se estabelece (GAJDA; KOLIBA, 2007).  

Woodland e Hutton (2012) apresentam uma estrutura para avaliação e melhoria 

da teoria da colaboração (Collaboration Evaluation and Improvement Framework – 

CEIF). A estrutura tem cinco pontos de entrada para avaliar colaborações e sugerir 

ações que os avaliadores podem tomar para definir e descrever a colaboração (em 

avaliação), medir os atributos da colaboração organizacional ao longo do tempo e 

aumentar a capacidade do stakeholders de se engajar em práticas colaborativas, 

sendo cinco pontos de entrada: operacionalização da colaboração, identificação e 

mapeamento das comunidades de prática, monitoramento dos estágios do 

desenvolvimento, acesso aos níveis de integração e avaliação dos ciclos da pesquisa. 

A estrutura, as operações e o comportamento das empresas podem ser 

explicados por meio de teorias organizacionais e gerenciais. A colaboração, conforme 

Soosay e Hyland (2015) tem como sustentáculo teorias organizacionais tais como: 

visão baseada em recursos, vantagem dos recursos, visão relacional, intercâmbio 

social, visão da capacidade dinâmica, stakeholders, custos de transação, 

contingência, agência e ambiente-organização-tecnologia.   

Sarkis et al. (2011) afirmam que a teoria organizacional promove uma fonte 

muito valiosa de teorias subjacentes para investigação em GCSV. Em sua revisão de 

literatura os autores encontraram aplicadas à GCSV: teoria da complexidade, 

modernização ecológica, teoria da informação, teoria institucional, visão baseada em 

recursos, teoria da dependência de recursos, teoria da rede social, teoria dos 

stakeholders, custo econômico de transação.  Como teorias promissoras para fazerem 

link com GCSV recomendam: teoria da difusão da inovação, teoria do caminho 

dependente (path dependency), teoria do enraizamento social, teoria da estruturação, 

teoria da agência. 

A literatura sobre a colaboração na cadeia de suprimentos representa 

perspectivas múltiplas. A fim de obter maior profundidade nas investigações, o 

presente estudo analisa a colaboração na cadeia de suprimentos sob três 
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perspectivas de grandes teorias externas influentes na condução de pesquisas 

acadêmicas: (1) Visão Baseada em Recursos - VBR; (2) Dependência de Recursos 

(DR); (3) Stakeholder. A estrutura das grandes teorias externas advém da gestão, da 

economia e das ciências sociais em suas áreas abrangentes (SPINA et al., 2016). 

 

2.1.3 Teoria da Visão Baseada em Recursos – VBR 

 

 A Visão Baseada nos Recursos (VBR) da empresa também tem recebido 

muita atenção para explicar a colaboração na cadeia de suprimentos (CAO; ZHANG, 

2011). Os conceitos chave da VBR são recursos, capacidades e ativos estratégicos. 

Os recursos são pontos fortes ou fracos de uma empresa, ou ativos tangíveis e 

intangíveis vinculados a uma empresa. Os recursos são a fonte de vantagens 

competitivas duradouras, caso sejam recursos valiosos, raros, inimitáveis e não 

substituíveis. (BARNEY, 1991). 

 O argumento da VBR é que a variação no desempenho da empresa pode ser 

explicada por recursos estratégicos, como as capacidades dinâmicas (TEECE et al., 

1997).  As capacidades dinâmicas também se relacionam com a aprendizagem 

organizacional, que consiste em criar recursos de conhecimento dentro da 

organização; esses recursos podem ser desenvolvidos através de sistemas internos; 

os mecanismos da cadeia de suprimentos podem ajudar a aprendizagem 

ambientalmente orientada, compartilhando recursos (ZHU et al., 2008; SARKIS et al., 

2011). 

A colaboração na cadeia de suprimento também permite que as empresas 

foquem nas suas atividades fundamentais específicas, o que aumenta as habilidades 

específicas, promove economias de escala e os efeitos da aprendizagem 

organizacional, melhorando assim as posições competitivas da empresa (CAO; 

ZHANG, 2011; PARK et al., 2004). 

 Para Fawcett et al. (2012), as cadeias de fornecimento colaborativas 

desenvolvem os processos necessários para organizar (ou seja, identificar, integrar e 

explorar) recursos, que residem além das fronteiras organizacionais, para criar valor 

exclusivo ao cliente. Este imperativo do processo de construção se baseia e é 

consistente com a Visão Baseada em Recursos (VBR) da empresa, por argumentar 

que uma empresa consiste em "uma coleção de recursos produtivos" que podem ser 

explorados para criar valor e vantagem competitiva (WERNERFELT, 1984). Quanto 
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mais valiosos e raros os recursos, maior a vantagem que a empresa pode obter 

(BARNEY, 1991). A pesquisa mais recente da VBR enfatizou que a forma como uma 

empresa configura seus recursos é um melhor indicador de identificação de 

desempenho (BARNEY, 2001; EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE et al. 1997).  

 Fawcett et al. (2012) salientam que o ramo de capacidades dinâmicas da 

literatura sobre a VBR informa a busca de uma empresa para cultivar um processo de 

organização colaborativa. Por definição, uma capacidade é "a capacidade da empresa 

de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas"  (TEECE et al. 

1997, p. 517). Termos como "coordenar", "combinar" e "integrar" descrevem o 

processo de desenvolvimento de capacidades  (EISENHARDT; MARTIN, 2000; 

Barreto 2010).  

 Liu et al., (2017) sustentam que, com base na VBR (WERNERFELT, 1984), 

pesquisas anteriores argumentaram que a escolha de uma estratégia corporativa deve 

ser apoiada por capacidades organizacionais específicas para alcançar o 

desempenho pretendido. No entanto, para Liu et al. (2017), de acordo com revisões 

da pesquisa empírica sobre a VBR da empresa, as associações entre capacidade e 

estratégia foram amplamente negligenciadas, com a maioria dos estudos focados em 

ligar recursos/capacidades a vantagens competitivas e/ou desempenho que possam 

afetar a exploração efetiva de recursos para a implementação bem sucedida da 

estratégia de operações sustentáveis/verdes. 

 Sarkis et al. (2011) afirmam que recursos de empresas foram definidos como 

todos os recursos, capacidades, processos organizacionais, atributos da empresa, 

informações e conhecimento controlados por um empreendimento que permite à 

empresa conceber e implementar estratégias com o objetivo de melhorar sua 

eficiência e eficácia (competitividade) (BARNEY, 1991).  

 A extensão da visão baseada em recursos incluiu a integração de capacidades 

dinâmicas (HELFAT; PETERAF, 2003) e recursos naturais (HART, 1995). O 

desenvolvimento de recursos e capacidades pode ser exemplificado através de 

melhorias em várias métricas de desempenho organizacional. Por exemplo, a parceria 

em projetos verdes com clientes foi positivamente vinculada à qualidade, flexibilidade 

e desempenho ambiental, enquanto a parceria com fornecedores estava associada a 

um melhor desempenho de entrega (VACHON; KLASSEN, 2006). 

 Construir essas capacidades operacionais através da ecologização das 

cadeias de suprimentos também embasa os aspectos de valor, raridade, 
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inimitabilidade e não substituibilidade da VBR (FORSTL et al., 2010). A aprendizagem 

inter-organizacional destina-se a melhorar consideravelmente os recursos das 

organizações em toda a cadeia de abastecimento. No entanto, a investigação sobre o 

desenvolvimento de programas verdes com fornecedores, teoricamente e 

empiricamente, ainda é limitada (BAI; SARKIS, 2010; SARKIS et al., 2011). 

 

2.1.3.1 Visão Baseada em Recursos Naturais 

 

Aboelmaged (2018) traz à luz a teoria empresarial da Visão Baseada em 

Recursos Naturais (VBRN) de Hart (1995), que é uma extensão da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) de Wernerfelt (1989), a qual enfatiza o papel dos recursos e 

capacidades da empresa para estabelecer vantagem competitiva.  

De acordo com Hart (1995), existem assertivas sobre a VBRN indicando que 

uma fonte de vantagem competitiva é a interação da empresa com o seu ambiente 

natural por meio do desenvolvimento sustentável, da prevenção da poluição e da 

gestão de produtos. Aboelmaged (2018) ressalta que as firmas devem focar nos 

recursos e nas capacidades para facilitar tal interação, por exemplo removendo 

poluidores e prevenindo a geração de resíduos para diminuir custos (é menos custoso 

não poluir do que despoluir) e melhorar a eficiência ao longo de toda a cadeia de valor 

da empresa. Além disso a VBRN diz respeito a pressões dos stakeholders que reflitam 

a “voz ambiental” combinada com as funções e operações da empresa para atingir o 

desenvolvimento sustentável.  

De Stefano et al. (2016) aplicaram a VBRN como base para categorizar 

inovações tecnológicas e validar seu impacto na redução das emissões de CO2 dos 

veículos. De modo similar, Miemczyk et al. (2016) utilizaram a VBRN para explicar o 

papel vital da tecnologia e do conhecimento para abordar mudanças de sucesso na 

cadeia de suprimentos estratégica.  

 Aboelmaged (2018), com base nos princípios da Visão Baseada em Recursos 

Naturais (VBRN), examinou as Práticas de Fabricação Sustentável no contexto do 

Egito e propôs um modelo de pesquisa que postula o impacto de seis direcionadores 

(isto é, infraestrutura tecnológica, competência tecnológica, pressões ambientais, 

regulamentações ambientais, apoio gerencial e engajamento dos funcionários) nas  

Práticas de Fabricação Sustentável e o impacto dessas práticas em quatro 

capacidades competitivas (isto é, custo, qualidade, entregas e flexibilidade). Os 
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achados demonstraram que as pressões ambientais dos stakeholders, o apoio 

gerencial e o engajamento dos empregados influenciaram positivamente as Práticas 

de Fabricação Sustentável (ABOELMAGED, 2018). 

  

2.1.4 Teoria da Dependência de Recursos (TDR) 

 

 Conforme ressaltado por Carter e Rogers (2008), a perspectiva da 

Dependência de Recursos propõe que o sucesso organizacional e finalmente a 

sobrevivência ocorre por meio da maximização do poder na empresa (PFEFFER, 

1981) por meio da aquisição de recursos escassos e valiosos, a baixo custo e de 

forma estável. Pfeffer e Salancik (1978) argumentam que, à medida que a 

dependência dos recursos aumenta, as empresas devem buscar aumentar a 

coordenação vertical.  

  Sarkis et al. (2011) reforçam a ideia de que sob o ponto de vista da TDR, na 

cadeia de suprimentos, as empresas membros devem ser dependentes e colaborar 

para buscar maiores ganhos de desempenho a longo prazo, ao invés de buscar 

benefícios de curto prazo prejudicando as outras empresas e que, de acordo com a 

TDR, as empresas dependem dos recursos fornecidos por outros para sustentar o seu 

crescimento, bem como o avanço das outras organizações que podem depender 

desses recursos (PFEFFER; SALANCIK, 1978).  

Spina et al. (2016) identificaram as teorias externas mais comumente utilizadas 

na gestão de compras e abastecimento e aliaram a TDR (PFEFFER; SALANCIK, 

1978) à Teoria das Relações com Dependência de Poder/Power Dependence 

Relations (EMERSON, 1962), essa última desenvolvida em um esforço para resolver 

algumas das ambiguidades que circundam “poder”, “autoridade”, “legitimidade” e 

“estruturas de poder”, juntando tudo em um esquema coerente (EMERSON, 1962). 

 No esquema elaborado por Spina et al. (2016) são as premissas básicas da 

TDR, na visão de Emerson (1962) e Pfeffer e Salancik, (1978): qualquer corporação 

é um sistema aberto, dependente de contingências no ambiente externo, mas as 

restrições ambientais são removíveis se uma organização for capaz de conseguir o 

suporte social externo e os recursos, respectivamente. Dentro das corporações, o 

poder e a dependência estão alinhados à posse, ao uso e ao acesso de recursos 

valiosos e necessários existindo três fatores críticos que afetam o grau de 

dependência: a importância do recurso, a medida em que o grupo de interesse tem 
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acesso ao recurso e até que ponto existem alternativas limitadas (EMERSON, 1962; 

PFEFFER; SALANCIK, 1978). 

 Conforme Spina et al. (2016) a TDR é utilizada pelos pesquisadores da 

gestão das compras e do abastecimento em suposições sobre a forma como as 

empresas respondem às incertezas do ambiente, como por exemplo na adoção de 

compras just-in-time, na coordenação vertical, na gestão estratégica de suprimentos. 

Em geral, quando o recurso é importante e existem poucas fontes uma empresa deve 

aumentar a dependência dos fornecedores e formar alianças de parcerias, tornando-

se menos dependente dos fornecedores e, vice-versa, mais dependente dos 

fornecedores quando o recurso não tem importância e existem muitas fontes (SPINA 

et al., 2016) 

 

2.1.5 Teoria do Stakeholder  

 

 Um stakeholder é ‘‘qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser 

afetado pelo atingimento dos objetivos de uma organização’’ (FREEMAN, 1984). 

Sarkis et al. (2011) destacam o pensamento original de Freeman (1984) e afirmam 

que a teoria das partes interessadas sugere que as empresas produzam 

externalidades que afetam muitas partes (interessadas) que são internas e externas 

à empresa. As externalidades muitas vezes fazem com que as partes interessadas 

aumentem as pressões sobre as empresas para reduzir os impactos negativos e 

aumentar os impactos positivos.  

Freeman e Mcvea (2001) delineando a ideia dos stakeholders, ou gestão do 

stakeholder, ou a abordagem do stakeholder na gestão estratégica, sugerem que os 

gestores devem formular e implementar processos que satisfaçam todos os grupos e 

apenas aqueles grupos que possuem um stake (uma porção) do negócio. A tarefa 

central nesse processo é gerenciar e integrar os relacionamentos e os interesses dos 

stakeholders, empregados, clientes, fornecedores, a comunidade e outros grupos de 

modo a assegurar o sucesso da empresa no longo prazo, enfatizando a ativa gestão 

do ambiente, dos relacionamentos e da promoção dos interesses compartilhados 

(FREEMAN; MCVEA, 2001). 

Bjorklund et al. (2012) abordando medidas de desempenho para tornar 

ecológica a cadeia de suprimentos, afirma que a influência dos stakeholders 
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(governança, clientes e fornecedores) é geralmente descrita como importantes forças 

direcionadoras e habilitadoras do desempenho ambiental.  

Mitchell et al. (1997) escreveram um artigo para contribuir com a compreensão 

da teoria do stakeholder e afirmaram que stakeholder tinha sido durante anos uma 

heurística popular para descrever a gestão do ambiente, mas ainda não tinha 

adquirido status de teoria e naquele artigo Mitchell et al. (1997) intencionaram 

contribuir para a identificação e destaque da teoria do stakeholders, com base na 

posse de três atributos de relacionamento por parte dos stakeholders: poder, 

legitimidade e urgência.  

Existem muitos desenvolvimentos e orientações para a teoria das partes 

interessadas, mas a premissa básica é que os grupos internos e externos 

influenciarão as práticas organizacionais, sendo que as externalidades ambientais 

podem ser internalizadas através dessas pressões de partes interessadas dentro e 

entre membros da cadeia de suprimentos (SARKIS et al., 2011; MEIXELL; LUOMA, 

2015).  

Wong et al. (2015) perceberam, em sua revisão de literatura de 142 artigos 

acadêmicos, que quatro dimensões foram pesquisadas no tema da gestão ambiental 

da cadeia de suprimentos: a integração interna, integração com fornecedores, 

integração com clientes e integração com a comunidade dos stakeholders.  

Sarkis et al. (2011) asseguram que a análise das partes interessadas para o 

Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde - GCSV é especialmente pertinente, pois há 

opiniões de que nem todas as práticas da GCSV são propícias para gerar vantagens 

competitivas para as empresas e são absolutamente necessárias devido às pressões 

das partes interessadas, sendo a teoria das partes interessadas geralmente 

introduzida como uma teoria explicativa relacionada a antecedentes ou contingências 

para a adoção de várias práticas de GCSV. Existem influências específicas das partes 

interessadas sobre as compras verdes (BJORKLUND et al., 2012). 

Grande parte da pesquisa da GCSV investigou a teoria das partes interessadas 

a partir de uma perspectiva de teoria multi-teórica (Sarkis et al., 2010) ou explicativa 

geral para elucidar esse fenômeno específico (Sarkis et al., 2010). Ainda existem 

oportunidades de investigação significativas em relação aos papéis da teoria das 

partes interessadas e das pressões sobre a tecnologia na GCSV e a difusão da 

inovação (VACHON, 2007), bem como as várias práticas de gestão mencionadas 

acima (SARKIS et al., 2011). 
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3 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS SUSTENTÁVEL – GCSS 

  

 O capítulo a seguir aborda a visão dos autores sobre a GCSS, iniciando com 

os conceitos de gestão da cadeia de suprimentos e de logística empresarial, incluindo 

estudos a respeito da colaboração para obtenção da sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos. A gestão da cadeia de suprimentos sustentável é também tratada pelos 

autores como gestão da cadeia de suprimentos verde. A sustentabilidade é ainda 

referida pelos autores como operações verdes na cadeia de suprimentos. 

  

3.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

A cadeia de suprimentos é uma rede estruturada por meio de cujas tramas 

(entre linhas, pontos e nós) perpassam produtos, serviços e informações entre 

empresas, fornecedores e clientes. Para Chopra e Meindl (2016) uma cadeia de 

suprimentos consiste em todas as partes envolvidas, direta ou indiretamente, na 

realização do pedido de compra de um cliente, incluindo não apenas o fabricante e os 

fornecedores, mas também transportadores, armazéns, varejistas e até mesmo os 

próprios clientes. A gestão da cadeia de suprimentos consiste na colaboração entre 

empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e melhorar a eficiência 

operacional (BOWERSOX et al., 2014).  

 

3.1.1 Definição de cadeia de suprimentos 

 

Simchi-Levi et al. (2010) adotam a definição de que a cadeia de suprimentos é 

um conjunto de abordagens que integra, com eficiência, fornecedores, fabricantes, 

depósitos e pontos comerciais, de forma que a mercadoria é produzida e distribuída 

nas quantidades corretas, aos pontos de entrega e nos prazos corretos, com o objetivo 

de minimizar os custos totais do sistema sem deixar de atender às exigências em 

termos de nível de serviço. 

Vitasek (2013) define que primeiro a cadeia de suprimentos é uma ligação de 

muitas empresas juntas, que começa com matérias-primas não processadas e 

termina com o cliente final usando os produtos terminados e segundo que todos os 

fornecedores, provedores de serviços e clientes são links na cadeia de suprimento. 
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As trocas de materiais e informações no processo logístico se alonga desde a 

aquisição dos materiais até o despacho dos produtos acabados até o usuário final.   

No contexto dos negócios, o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia 

de Suprimento (Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP) define 

que a gestão da cadeia de suprimentos engloba o planejamento e a gestão de todas 

as atividades envolvidas na busca por comprar, fornecer e transformar materiais e 

todas as atividades de gestão logística. Assinalam que, de modo importante, isso 

também inclui a coordenação e a colaboração com os parceiros do canal, que podem 

ser fornecedores, intermediários, provedores terceirizados de serviços e clientes, que 

em essência a gestão da cadeia de suprimento integra a gestão de demanda e de 

fornecimento dentro e através das empresas (CSCMP, 2016). 

Ainda, para o CSCMP a gestão da cadeia de suprimento é uma função de 

integração, com a responsabilidade fundamental de ligar funções de importantes 

negócios e processos perpassando dentro da empresa e entre empresas em um 

modelo de negócios coesivo e de alto desempenho que inclui todas as atividades de 

logística mencionadas, assim como as operações de fabricação, direcionando a 

coordenação de processos e atividades entre marketing, vendas, desenho de produto, 

finanças e tecnologia da informação (CSCMP, 2016). 

 

Figura 4 – Estrutura da cadeia de suprimentos integrada 

 

 

 
Fonte: Browersox et al., 2014, p. 7. 
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A Figura 4 ilustra um modelo geral de cadeia de suprimentos integrada, 

adaptado por Bowersox et al. (2014) ao ministrarem disciplinas de gestão da cadeia 

de suprimentos na Michigan State University. Para os autores, a seta bidirecional no 

alto da figura mostra a sinergia resultante de cinco fluxos críticos: de informação, de 

produto, de serviço, de fluxo financeiro e de conhecimento entre as empresas. As 

operações são integradas desde a compra inicial de material até a entrega de bens e 

serviços aos clientes. Como clientes, os autores da Figura 5 os definem como pontos 

de destino. Clientes consomem um produto ou utilizam-no como parte ou componente 

de um processo ou de outro produto. O produto perde sua configuração própria no 

momento em que é consumido. Empresas que compram produtos para revender - por 

exemplo, atacadistas e varejistas – são chamadas de clientes intermediários. O 

contexto de uma cadeia de suprimentos integrada é a colaboração entre empresas 

dentro de uma estrutura de fluxos e restrições de recursos essenciais (BOWERSOX 

et al., 2014). 

Chan et al. (2012) estudaram o impacto do marketing sustentável na cadeia de 

suprimentos em mercados industriais e afirmam que a rede de distribuição 

desempenha um importante papel na interface entre o marketing e o suprimento na 

perspectiva do fluxo e do custo dos materiais. Concluem o estudo afirmando que as 

atividades de gestão da cadeia de suprimentos verde, afeta positivamente o 

desempenho das empresas no estudo e que nos mercados industriais é de alta 

importância o estreitamento da cooperação com os clientes.  

  

3.1.2  Logística empresarial 

 

Vitasek (2013) define logística como o processo de planejamento, 

implementação e procedimentos de controle, para o eficiente e eficaz, transporte e 

armazenagem de mercadorias, incluindo serviços, e a informação relacionada a estes, 

do ponto de origem ao ponto de consumo, com o propósito de atender os requisitos 

dos clientes, tanto em movimentos para a frente e para trás, quanto interna e 

externamente. 

A logística é a função necessária, dentro da gestão da cadeia de suprimentos 

de uma empresa, para transportar e posicionar geograficamente o estoque e dessa 

forma é um subconjunto de atividades que ocorrem dentro do quadro mais abrangente 
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da CS, conforme definição de Bowersox et al. (2014). A logística é o processo que 

cria valor por meio da gestão e posicionamento do estoque, combinando o 

gerenciamento de pedidos, do estoque, do transporte, do depósito, do manuseio de 

materiais e da embalagem, integrados por meio de uma rede de instalações 

(BOWERSOX et al., 2014). 

Grant (2013) utiliza o conceito empregado pelo Council of Supply Chain 

Management Professionals/Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de 

Suprimento, para definir a logística empresarial afirmando que o gerenciamento 

logístico é a parte da gestão da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e 

controla o eficiente e eficaz fluxo bidirecional (para frente e para trás) de mercadorias, 

armazenamento, serviços e a informação relacionada a estes fluxos, do ponto de 

origem ao ponto de consumo, com o intuito de atender os requisitos dos clientes. 

Conforme o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimento, as 

atividades de gerenciamento logístico tipicamente incluem a gestão do transporte para 

frente e para trás, gestão de frotas, depósitos, manuseio de materiais, preenchimento 

de pedidos, design da rede logística, gestão de estoques, planejamento de 

fornecimento e demanda e gestão de provedores de serviços terceirizados. Afirmam 

ainda que, em diversos graus, a função logística também inclui fontes de fornecimento 

e abastecimento, planejamento e agendamento de produção, embalagem e 

montagem e serviço ao cliente, tudo isso envolvendo todos os níveis de planejamento 

e execução estratégica, operacional e tática, sendo o gerenciamento logístico uma 

função integradora que coordena e otimiza todas as atividades logísticas, assim como 

as integra com outras funções incluindo marketing, vendas, fabricação, finanças e 

tecnologia da informação (CSCMP, 2016). 

No setor de transporte e logística da Áustria, Oberhofer et al. (2014) analisaram 

e avaliaram as condições da gestão ambiental do setor, no que tangia à lucratividade 

e aos fatores de influência, identificando características específicas quanto à proteção 

ambiental na cadeia de suprimentos. Foram identificados fatores como tamanho da 

empresa, afiliação às entidades setoriais, atitudes dos tomadores de decisão, 

lucratividade, stakeholders e regulamentações. 

Oberhofer et al. (2014) estão alinhados com a afirmação de Carter e Rogers 

(2008) de que todas as empresas pesquisadas salientam o fator econômico como 

fator decisivo, no entanto outros direcionadores da proteção ambiental foram 
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identificados: solicitação dos diversos stakeholders (especialmente nas relações com 

clientes empresa-empresa/B2B). 

 Oberhofer et al. (2014) confirmaram o significado do papel e da posição da 

cadeia de suprimentos em termos da implementação de medidas que são frutos de 

pressão que os atores à jusante da cadeia exercem sobre os atores à montante da 

cadeia de suprimentos. As empresas de transporte e logística atuam sob influência 

das empresas focais e em geral ficam expostas a demandas de parceiros do final da 

cadeia, os quais exigem desempenho ambientalmente amigável como pré-requisito 

para estabelecerem relações de longo prazo nos negócios.  

Oberhofer et al. (2014) identificaram que as regulamentações são essenciais 

para melhorar a situação geral de desempenho ambiental do setor como um todo e 

que os políticos providenciem instrumentos e regras para promover modos de 

transporte mais verdes e diretamente internalizar os custos externos. Os autores citam 

exemplos de ações de órgãos públicos nos estados membros da Comunidade 

Europeia para: regulamentar taxas de combustíveis; taxar a compra de carros com 

base no consumo de combustível; taxar para rodagem nas estradas; definir padrões 

de CO2 para veículos; regulamentar o transporte de materiais perigosos, melhorar os 

serviços de conexões do transporte ferroviário até parques fabris; elevar a consciência 

ambiental da sociedade e comercializar títulos ou permissões para emissões de CO2. 

Lin et al. (2014) conduziram uma revisão de literatura sobre o problema de 

roteamento sustentável dos veículos, ou seja, sobre Green Vehicle Routing Problem 

(GVRP), que ainda está limitada a modelos idealizados e possui falhas entre os 

achados teóricos e agenda do que é aplicável na prática, mas encontraram pesquisas 

frutíferas, práticas e potenciais na área. Ubeda et al. (2011) realizaram estudo de caso 

sobre as decisões tomadas, e um nível operacional, para reduzir o impacto ambiental 

das atividades de transporte no Grupo Eroski, líder no setor de distribuição de 

alimentos na Espanha, discutindo formas de otimizar a eficiência da frota da Eroski e 

examinando o impacto de suas práticas na rentabilidade de suas operações e no meio 

ambiente, chegando a descrever uma metodologia para projetar rotas de transporte 

verdes. 

Ubeda et al. (2011) mostrou o potencial da implantação de práticas verdes na 

gestão logística, verificando, por um lado, a minimização de distâncias e emissões de 

poluentes associadas à introdução de mudanças no planejamento de transporte e 

mostrando a importância de otimizar as operações, introduzindo as viagens de retorno 



51 

para evitar a rodagem com espaços vazios no transporte.  Nesse caso, Eroski 

melhoraria seus objetivos de eficiência, tanto das perspectivas econômicas quanto 

ecológicas (UBEDA et al., 2011).  

Ubeda et al. (2011) afirma que o grupo de empresas Eroski estava 

incorporando mudanças nas suas atividades de transporte, reduzindo o tamanho da 

frota, aumentando a taxa de ocupação dos veículos, aumentando o número de pontos 

de coleta e entrega de cada veículo. Nesse contexto, Ubeda et al. (2011) advertem 

que fica mais difícil minimizar os adiamentos e cumprir os horários e que Eroski 

pretendia negociar com clientes e fornecedores novas tabelas de horários e que 

aumentar a capacidade da frota vai contribuir para satisfazer as demandas sem muitas 

convulsões no sistema.   

Centobelli et al (2017) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre a 

sustentabilidade ambiental, no setor de serviços de logística, identificando cinco áreas 

temáticas: classificação de iniciativas verdes; iniciativas verdes e desempenho; 

fatores que influenciam a adoção de iniciativas verdes; a perspectiva do cliente na 

cadeia de suprimento sustentável; Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

que apoiam verde iniciativas. Centobelli et al (2017) observaram que o tópico mais 

analisado na literatura tem sido "fatores que afetam a adoção de iniciativas verdes", 

enquanto que "as TICs que apoiam iniciativas verdes" é uma área tópica relativamente 

inexplorada. 

Conforme as Nações Unidas no Brasil, a conferência de 2015 (COP21) 

negociou o Acordo de Paris, estabelecendo alvos e ações específicas para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa (Greenhouse Gas Gases - GHG) bem como para 

mitigar os efeitos das mudanças climáticas, especialmente nos países desenvolvidos 

e foi considerada a sucessora do Protocolo de Kyoto (MANNERS-BELL, 2017).  

A COP21 buscou atingir um acordo entre todos os quase 200 países envolvidos 

e estabeleceu limites-alvo de aumento das temperaturas globais abaixo de 2 graus e 

gerou um acordo para tentar limitar as emissões a níveis que possam ser absorvidos 

por árvores, solos e oceanos entre 2050-2100; que os países desenvolvidos deverão 

financiar os mais pobres a fim de que adaptem às mudanças climáticas e desenvolvam 

suas economias de modo sustentável (MANNERS-BELL, 2017).  

A COP22, ocorreu em Marrakech, em 2016 e a Marrakech Partnership for 

Global Climate Action, uma organização que publica atualizações sobre o progresso 

dos compromissos adotados afirma que falar em melhorar não vai por si somente ser 
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suficiente para assegurar o atingimento dos objetivos da Conferência das Partes; que 

muito mais precisa ser feito no sentido de evitar as necessidade de consumo de 

carbono (por exemplo, melhor planejamento urbano e gestão da demanda); que 

Impulsionar exige, por exemplo, promover o transporte/frete em bases que não 

estejam sobre rodas (MANNERS-BELL, 2017). 

Manners -Bell (2017) esclareceu alguns tópicos de logística levantados na 23ª 

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, na 23ª seção da 

Conferência das Partes (The 23rd session of the Conference of the Parties -  COP23 

to the United Nations Convention on Climate Change) que ocorreu na cidade de Bonn, 

na Alemanha, de 6-17 de novembro de 2017, onde executivos sêniores de grandes 

corporações tais como Deutsche Post DHL Group, DB Schenker (Deutsche Bahn 

Schenker) e Maersk Line representaram as empresas no evento.  

De acordo com Manners-Bell (2017) uma das críticas feitas pelos ativistas da 

mudança climática foi que apenas alguns elementos do acordo estão vinculados à lei 

e que é desconhecido o que acontecerá na prática em prol do clima. Para Manners-

Bell (2017), no ano de 2017, 21 novas iniciativas foram formadas e entraram nas 

seguintes categorias: transporte urbano; frete e logística; eficiência dos combustíveis 

e mobilidade elétrica; ciclismo e caminhada; aviação; tecnologia de transporte; 

transporte rodoviário.  

As iniciativas mais relevantes sobre fretes e logística foram baseadas nas 

expressões 'Evitar, Impulsionar, Melhorar': (1) Evitar movimentos ou viagens 

desnecessárias; (2) Impulsionar maneiras sustentáveis e compartilhar formas para 

atingir isso; (3) Melhorar o desempenho ambiental dos modais de transporte, incluindo 

nesse ponto melhorias tecnológicas para reduzir as emissões GHG e a poluição do ar 

(MANNERS-BELL, 2017).  

 

3.1.3 Os caminhos teóricos percorridos na GCSS 

 

 Para encontrar autores que tratam a gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável – gcss, foi conduzida uma busca nos periódicos da capes, utilizando-se 

as expressões “logistics” associada a “green” e ainda “supplychain” associada a 

“sustainable”.  A decisão de usar a expressão “logistics” foi em função da obtenção de 

uma maior abrangência, uma vez que nesse tema são usuais as duas expressões: 

“supplychain” e “logistics”. Manteve-se as expressões iniciais “sustainable” e “green” 

https://www.dpdhl.com/en.html
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para o tema da preocupação com o meio ambiente. Foram encontrados 182 

resultados, sendo 172 para periódicos revisados por pares, sendo 171 artigos e 1 

recurso textual. O quadro 1 resume as principais coleções que abrigavam (naquele 

período em que foi realizada a busca) os periódicos relacionados aos temas. 

 

Quadro 1 – Principais coleções nos periódicos da CAPES relacionadas a GCSS 

 

Lista das Principais Coleções Ocorrências 

Web of Science 126 

Scopus (Elsevier) 118 

One File (GALE) 104 

Technology Research Database 49 

Material Business File 40 

Materials Research Database 40 

Sci Verse Science Direct (Elsevier) 35 

Engineering Research Database 34 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os novos tópicos do Portal de Periódicos Capes ficaram agrupados conforme 

o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Principais tópicos sobre cadeia de suprimentos sustentável/verde nos 
Periódicos da Capes 

(continua) 

Tópicos Ocorrência 

Logística Empresarial 77 

Desenvolvimento sustentável 65 

Estudos 54 

Sustentabilidade 54 

Cadeias de Suprimentos 51 

Gestão da Cadeia de Suprimentos 77 

Economia 65 

Tópicos em Desenvolvimento Sustentável 54 

Logística 54 

Controle da Poluição 51 

Experimental/Teórico 30 

Gestão Ambiental 25 

Gestão, Treinamento, Regulamentação& Marketing (MB) 21 

Cadeia de Suprimentos Verde 13 

Cadeia de Suprimentos 12 
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Quadro 2 - Principais tópicos sobre cadeia de suprimentos sustentável/verde nos 
Periódicos da Capes 

(conclusão) 

Tópicos Ocorrência 

Responsabilidade Social  12 

Logística Verde 11 

Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde 11 

Logística Reversa 11 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Refinando-se os tópicos encontrados para aqueles que contém a expressão 

“green”, ou seja, “Green supply chain”, “Green logistics” e “Green supply chain 

management” emergiram 33 artigos, conforme o Apêndice C, em 33 artigos, que 

contém o nome do artigo, o nome do periódico, a classificação Qualis Capes do 

periódico e os nomes dos autores. Foi possível também classificar alguns dos 

periódicos de acordo com o Academic Journal Guide 2018, elaborado pela Associação 

de Escolas de Negócios da Inglaterra e do país de Gales. A classificação inglesa vai 

do maior ao menor, isto é, a classificação número 4 significa o journal mais influente 

e assim sucessivamente para baixo. Na área de sustentabilidade associada a cadeia 

de suprimentos foi encontrado um periódico excelente classificado como número 4, 

entre os 33 artigos e achados periódicos que foram classificados, com o número 3. 

 

Quadro 3 -  Refinamento da Expressão “Verde” 

(continua) 

Ano Nome dos autores Journal ABS Classificação Título 

2012 SHI, V. G.; KOH, S. 
C. L.; BALDWIN, J.; 
CUCCHIELLA, F. 

Supply Chain 
Management: 
An International 
Journal 

3 A1 Natural resource based 
green supply chain 
management  

2015
b 

FAHIMNIA, B.; 
SARKIS, J.; 
DAVARZANI, H. 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

3 A1 Green supply chain 
management: A review and 
bibliometric analysis  

2014 DE GIOVANNI, P.; 
VINZI, V. E. 

International 
Journal of 
Physical 
Distribution and 
Logistics 
Management 

2 A1 The benefits of the 
emissions trading 
mechanism for Italian firms: 
a multi-group analysis  
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Quadro 3 -  Refinamento da Expressão “Verde” 

(continuação) 

Ano Nome dos autores Journal ABS Classificação Título 

2015 MEIXELL, M.J.; 
LUOMA, P. 

International 
Journal of 
Physical 
Distribution and 
Logistics 
Management 

2 A1 Stakeholder pressure in 
sustainable supply chain 
management: A systematic 
review 

2015 WONG, C. Y.; 
WONG, C. W.Y.; 
BOON-ITT, S. 

International 
Journal of 
Physical 
Distribution and 
Logistics   
Management 

2 A1 Integrating environmental 
management into supply 
chains: A systematic 
literature review and 
theoretical framework 

2011 COLLICHIA, C.; 
MELACINI, M.; 
PEROTTI, S. 

Benchmarking: 
An International 
Journal 

1 A1 Benchmarking supply chain 
sustainability: insights from 
a field study 

2011 LAU, K. H. Benchmarking: 
An International 
Journal 

1 A1 Benchmarking green 
logistics performance with a 
composite index  

2013 ABDALLAH, T.; 
DIABAT, A.; 
RIGTER, J. 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

3 A1 Investigating the option of 
installing small scale PVs 
on facility rooftops in a 
green supply chain. 

2013 BAI, C.; SARKIS, J. Journal of 
Cleaner 
Production 

2 A1 Flexibility in reverse 
logistics: a framework and 
evaluation approach  

2012 CHAN, H. K.; HE, 
H. W.; WANG, W. 
Y. C.  

Industrial 
Marketing 
Management 

3 A1 Green marketing and its 
impact on supply chain 
management in industrial 
markets 

2015 GUNASERAKAN, 
A.; 
SUBRAMANIAN, 
N.; RAHMAN, S.  

Transportation 
Research Part E 

3 A1 Green supply chain 
collaboration and 
incentives: Current trends 
and future directions. 

2013 HSU, C.; TAN, K. 
C.; ZAILANI, S. H. 
M.; JAYARAMAN, 
V. 

International 
Journal of 
Operations and 
Production 
Management 

4 A1 Supply chain drivers that 
foster the development of 
green initiatives in an 
emerging economy 

2012 KOH, S. C. L.; 
GUNASEKARA, A.; 
TSENG, C. S. 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

3 A1 Cross-tier ripple and 
indirect effects of directives 
WEEE and RoHS on 
greening a supply chain 

2012 LEE, C.K.M.; LAM, 
J. S. L. 

Industrial 
Marketing 
Management 

3 A1 Managing reverse logistics 
to enhance sustainability of 
industrial marketing 

2014 SAZVAR, Z.; 
MIRZAPOUR AL-E-
HASHEM, S.M.J.; 
BABOLI, A.; 
AKBARIJOKA, 
M.R. 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

3 A1 A bi-objective stochastic 
programming model for a 
centralized green supply 
chain with deteriorating 
products 
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Quadro 3 -  Refinamento da Expressão “Verde” 

(continuação) 

Ano Nome dos autores Journal ABS Classificação Título 

2011 SCHOEYEN, H.; 
BRATHEN, S. 

Journal of 
Transport 
Geography 

2 A1 The Northern Sea Route 
versus the Suez Canal: 
cases from bulk shipping 

2011 UBEDA, S.; 
ARCELUS, F. J.; 
FAULIN, J. 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

3 A1 Green logistics at Eroski: A 
case study  

2011 ZHU, Q.; GENG, 
Y.; SARKIS, J.; LAI, 
K.  

TransportationR
esearch Part E 

3 A1 Evaluating green supply 
chain management among 
Chinese manufacturers 
from the ecological 
modernization perspective 

2012 BOSE, I.; PAL, R. Decision 
Support 
Systems 

3 A2 Do green supply chain 
management initiatives 
impact stock prices of 
firms? 

2013 DIABAT, A.; 
KHODAVERDI, R.; 
OLFAT, L. 

The 
International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology 

- A2 An exploration of green 
supply chain practices and 
performances in an 
automotive industry 

2011 ELTAYEB, T. K.; 
ZAILANI, S.; 
RAMAYAH, T. 

Resources, 
Conservation 
and Recycling 

- A2 Green supply chain 
initiatives among certified 
companies in Malaysia and 
environmental 
sustainability: Investigating 
the outcomes 

2015 JABBOUR, A. B. L. 
De S.; 
FRASCARELI, F. 
C. De O.; 
JABBOUR, C. J. C. 

Resources, 
Conservation 
and Recycling 

- A2 Green supply chain 
management and firms' 
performance: 
Understanding potential 
relationships and the role of 
green sourcing and some 
other green practices  

2013 KHOR, K. S.; 
UDIN, Z. M. 

Resources, 
Conservation 
and Recycling. 

- A2 Reverse logistics in 
Malaysia: Investigating the 
effect of green product 
design and resource 
commitment. 

2014 LIN, C.; CHOY, 
K.L.; HO, G.T.S.; 
CHUNG, S.H.; 
LAM, H.Y.  

Expert Systems 
with 
Applications. 

3 A2 Survey of Green Vehicle 
Routing Problem: Past and 
future trends. 

2013 MUDULI, K; 
GOVINDAN, K; 
BARVE, A.; 
KANNAN, D.; 
GENG, Y. 

Resources, 
Conservation 
and Recycling. 

- A2 Role of behavioral factors 
in green supply chain 
management 
implementation in Indian 
mining industries. 

2012 OLUGU, E. U. e 
WONG, K. Y. 

Expert Systems 
with 
Applications. 

3 A2 An expert fuzzy rule-based 
system for closed-loop 
supply chain performance 
assessment in the 
automotive industry. 

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?fn=display&vid=CAPES&fn=eshelfEmail&searchByRemote=true&fullDisplay=&doc=TN_gale_ofa267895461&displayLang=pt_BR&dscnt=0&scp.scps=&displayMode=full&dstmp=1455027193003
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?fn=display&vid=CAPES&fn=eshelfEmail&searchByRemote=true&fullDisplay=&doc=TN_gale_ofa267895461&displayLang=pt_BR&dscnt=0&scp.scps=&displayMode=full&dstmp=1455027193003
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?fn=display&vid=CAPES&fn=eshelfEmail&searchByRemote=true&fullDisplay=&doc=TN_gale_ofa267895461&displayLang=pt_BR&dscnt=0&scp.scps=&displayMode=full&dstmp=1455027193003
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?fn=display&vid=CAPES&fn=eshelfEmail&searchByRemote=true&fullDisplay=&doc=TN_gale_ofa267895461&displayLang=pt_BR&dscnt=0&scp.scps=&displayMode=full&dstmp=1455027193003
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?fn=display&vid=CAPES&fn=eshelfEmail&searchByRemote=true&fullDisplay=&doc=TN_gale_ofa267895461&displayLang=pt_BR&dscnt=0&scp.scps=&displayMode=full&dstmp=1455027193003
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Quadro 3 - Refinamento da Expressão “Verde” 

(conclusão) 

Ano Nome dos autores Journal ABS Classificação Título 

2013 PAZIRANDEH, A.; 
JAFARI, H. 

International 
Journal of 
Productivity and 
Performance 
Management. 

1 A2 Making sense of green 
logistics. 

2015 ZHANG, S.; LEE, 
C.K.M.; CHAN, 
H.K.; CHOY, K.L.; 
WU, Z. 

Engineering 
Applications of 
Artificial 
Intelligence. 

- A2 Swarm intelligence applied 
in green logistics: A 
literature review. 

2011 ILSUK, K.; HOKEY, 
M. 

Management 
Research 
Review. 

- B1 Measuring supply chain 
efficiency from a green 
perspective. 

2015 LUTHRA, S.; 
GARG, D.; 
HALEEM, A. 

Resources 
Policy. 

- B1 An analysis of interactions 
among critical success 
factors to implement green 
supply chain management 
towards sustainability: An 
Indian perspective. 

2015 COSIMATO, S.; 
TROISI, O. 

TQM Journal. 1  Green Supply Chain 
Management. 

2014 LEE, K.; WU, Y. The British 
Accounting 
Review. 

3  Integrating sustainability 
performance measurement 
into logistics and supply 
networks: A multi-
methodological approach. 

2012 MIN, H.; KIM, I. Logistics 
Research. 

-  Green supply chain 
research: past, present, 
and future. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Fahimnia et al. (2015a) revisaram artigos datados de 1992 até 2012. Concluem 

seu estudo afirmando que os autores, que lideram na área, focaram na 

sustentabilidade e como subtemas classificaram: a gestão de suprimentos, questões 

individuais e comportamentais da cadeia de suprimentos sustentável, bem como 

avaliação de barreiras e de viabilizadores na implementação do suprimento 

sustentável. 

Collicchia et al. (2011), com base em uma pesquisa junto a dez empresas 

multinacionais presente na Itália, concluiu que as práticas empresariais para uma 

cadeia de suprimentos sustentável acontecem mais representativamente em design e 

embalagem dos produtos do que em armazenamento e em logística de saída dos 

produtos. 
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De Giovanni e Vinzi (2014) retiraram da revisão de literatura entre os anos de 

1997 a 2012 indicadores e construtos  para realizarem uma investigação sobre o 

impacto da gestão ambiental interna e externa no desempenho da verificação dos 

créditos de carbono (emission trading) e concluíram que as empresas que atuam no 

comércio das emissões não possuem um desempenho melhor  do que as empresas 

que não comercializam créditos de carbono ambientalmente ou comercialmente e, 

além disso, a colaboração com o meio ambiente é significativamente menos efetiva 

nas firmas que comercializam emissões. 

Os artigos de periódicos classificados como A1 pelo Qualis-Capes tratam ainda 

de assuntos específicos tais como Sazvar et al. (2014) transporte e entrega de 

produtos perecíveis no reabastecimento de produtos farmacêuticos; Schoeyen (2011) 

rotas marítimas mais curtas para economizar ao invés de passar pelo Canal do Suez; 

Lee e Lam (2012) o caso das entregas a um consumidor industrial com enfoque na 

logística reversa; Ubeda et al. (2011) um estudo de caso de logística verde na 

distribuição de alimentos; Bai e Sarkis (2013) flexibilidade estratégica e operacional 

na logística reversa;  Abdallah et al. (2013) investigam sobre telhados com sistemas 

fotovoltaicos;  

Indicadores de iniciativas ambientais são descritos nos estudos de Shi et al. 

(2012); Lau (2011), Collichia et al. (2011); Zhu et al. (2011); Hsu et al. (2013). 

Colaboração na Cadeia de suprimentos é tema tratado por Koh (2012); Chan, He e 

Wang (2012); Gunaserakan et al. (2015). 

Dentre os 33 trabalhos do Apêndice C, em relação a revisões de literatura, 

autores como Fahimnia et al. (2015b) e Gunaserakan et al. (2015) trazem as medidas 

de citações dos principais estudos sobre o tema assim como tendências atuais e 

direções futuras sobre Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde e Colaboração na 

Cadeia de Suprimentos Verde. 

“Como as empresas focais devem colaborar para se tornarem verdes” é uma 

das questões apontadas por Gunaserakan et al. (2015). Fahimnia et al. (2015b) 

apontam como autores mais citados em Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde, os 

que chamam de Top 10: 

1) Zhu e Sarkis (2004); 

2) Sarkis (2003); 

3) Vachon e Klassen (2006); 

4) Rao (2002); 
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5) Linton et al. (2007); 

6) Seuring e Muller (2008); 

7) Hervani et al. (2005); 

8) Seuring (2004); 

9) Vachon e Klassen (2008),  

10) Zhu et al. (2005). 

A partir da leitura de Zhu et al. (2011) que consta no refino dos 33 artigos mais 

relevantes e após verificar que Zhu e Sarkis (2004b) aparecem em primeiro lugar na 

classificação de Fahimnia et al. (2015b), foi possível chegar a outras obras desse 

mesmo autor, que inspirou o Modelo a ser utilizado na presente tese. O modelo de 

Zhu et al. (2008a), combina Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde com 

Colaboração na Cadeia de Suprimentos Verde e foi testado por autores brasileiros 

tais como Jabour et al. (2015), entre outros autores. Não foram encontradas 

evidências de testagens no Brasil para o Modelo escolhido:  Liu, Zhu e Seuring (2017). 

 

3.1.3.1 Os modelos de Quinghua Zhu 

 

 Dentre os teóricos que investigam Green Supply Chain Collaboration (GSCC), 

surgiu o destaque para os modelos de Quinghua Zhu, conforme o Quadro 4, que 

apresenta uma classificação.  

 

Quadro 4 – Os Modelos de Qinghua Zhu 

(continua) 

Ano Autores Título do Artigo Periódico 

2017 DOU,Y.; 
ZHU,Q.; 
SARKIS, J.. 

Green multi-tier supply chain management: 
An enabler investigation / Gerenciamento de 
cadeia de fornecimento verde de múltiplos 
níveis: uma investigação determinante 

J. of Purchasing 
and Supply 
Management 

2017 LIU,Y.; ZHU, 
Q.; 
SEURING, 
S. 

Linking capabilities to green operations 
strategies: The moderating role of corporate 
environmental proactivity / Capacidades de 
ligação para estratégias de operações 
verdes: o papel moderador da proatividade 
ambiental corporativa 

International J. of 
Production 
Economics 
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Quadro 4 – Os Modelos de Qinghua Zhu 

(continuação) 

Ano Autores Título do Artigo Periódico 

2017 ZHU, Q.; 
QU, Y.; 
GENG, Y.; 
FUJITA, T. 

A Comparison of Regulatory Awareness and 
Green Supply Chain Management Practices 
Among Chinese and Japanese 
Manufacturers / Uma Comparação de 
Conscientização Regulatória e Práticas de 
Gestão da Cadeia de Suprimento Verde 
entre fabricantes chineses e japoneses 

Business 
Strategy and the 
Environment 

2016 ZHU, Q.; 
GENG, Y.; 
SARKIS, J. 

Shifting Chinese organizational responses 
to evolving greening pressures / Mudando 
as respostas das empresas chinesas em 
vista da evolução das pressões pelo 
"esverdeamento" 

Ecological 
Economics 

2014 DOU, Y.; 
ZHU, Q.; 
SARKIS, J. 

Evaluating green supplier development 
programs with a grey-analytical network 
process-based methodology / Avaliando 
programas de desenvolvimento de 
fornecedores verdes com uma metodologia 
baseada no processo de rede "grey-
analytical" 

European J. of 
Operational 
Research 

2014 TIAN, Y.; 
GOVINDAN, 
K.; ZHU, Q. 

A system dynamics model based on 
evolutionary game theory for green supply 
chain management diffusion among 
Chinese manufacturers / Um modelo de 
sistema dinâmico com base na teoria 
evolucionária dos jogos para difusão da 
gestão da cadeia de suprimentos verde 
entre fabricantes chineses 

J. of Cleaner 
Production 

2013 ZHU, Q.; 
SARKIS, J., 
LAI, K.H 

Institutional-based antecedents and 
performance outcomes of internal and 
external green supply chain management 
practices/ Desempenho e antecedentes 
com base institucional das práticas internas 
e externas da cadeia de suprimentos verde 

J. of Purchasing 
Supply 
Management 

2012 FU, X.; ZHU, 
Q.; SARKIS, 
J. 

Evaluating green supplier development 
programs at a telecommunications system 
provider/ Avaliando programas de 
desenvolvimento de fornecedores verdes 
em um fornecedor de sistemas de 
telecomunicações 

International J. of 
Production 
Economics 
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Quadro 4 – Os Modelos de Qinghua Zhu 

(continuação) 

Ano Autores Título do Artigo Periódico 

2012 ZHU, Q.; 
SARKIS, J., 
LAI, K.H. 

Green supply chain management innovation 
diffusion and its relationship to 
organizational improvement: an ecological 
modernization perspective/A difusão da 
inovação na cadeia de suprimentos verde e 
sua relação com a melhoria organizacional: 
uma perspectiva da modernização 
ecológica 

J. Eng. Technol. 
Management 

2011 SARKIS, J.; 
ZHU, Q.; 
LAI, K. 

An organizational theoretic review of green 
supply chain management literature / Uma 
revisão teórica da literatura organizacional 
da gestão da cadeia de suprimentos verde 

International J. of 
Production 
Economics 

2011b ZHU, Q.; 
GENG, Y., 
SARKIS, J.; 
LAI, K. 

Evaluating green supply chain management 
among Chinese manufacturers from the 
ecological modernization perspective / 
Avaliando a gestão da cadeia de 
suprimentos verde entre fabricantes 
chineses na perspectiva da modernização 
ecológica 

Transportation 
Research Part E: 
Logistics & 
Transportation 
Review 

2011a ZHU, Q.; 
SARKIS, J.; 
LAI K.H.  

An institutional theoretic investigation on the 
links between internationalization of 
Chinese manufacturers and their 
environmental supply chain management / 
Uma investigação teórica institucional sobre 
as ligações entre a internacionalização dos 
fabricantes chineses e a gestão ambiental 
da sua cadeia de suprimento 

Resource, 
Conservation 
and Recycling 

2010b ZHU, Q.; 
GENG, Y.; 
TSUYOSHI, 
F.; 
SHIZUKA, 
H. 

Green supply chain management in leading 
manufacturers: case studdies in Japanese 
large companies/ A gestão da cadeia de 
suprimentos verde em fabricantes líderes: 
estudo de caso de grandes empresas 
japonesas 

Management 
Research 
Review 

2010a ZHU, Q.; 
GENG, Y.; 
LAI, K. H.  

Circular economy practices among Chinese 
manufacturers varying in environmental-
oriented supply chain cooperation and the 
performance implications / Práticas de 
economia circular entre fabricantes 
chineses variando em cooperação na 
cadeia de suprimento orientada para o meio 
ambiente e as implicações de desempenho 

J. of 
Environmental 
Management 

2008e ZHU, Q.; 
SARKIS, J.; 
LAI, K.; 
GENG, Y. 

The role of organizational size in the 
adoption of green supply chain management 
practices in China/ O papel do tamanho da 
empresa na adoção de práticas da gestão 
da cadeia de suprimentos verde na China 

Corporate Social 
Responsibility 
and 
Environmental 
Management 
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Quadro 4 – Os Modelos de Qinghua Zhu 
(continuação) 

Ano Autores Título do Artigo Periódico 

2008b ZHU, Q.; 
SARKIS, J., 
CORDEIRO, 
J.J.; LAI, K. 

Firm-level correlates of emergent green 
supply chain management practices in the 
Chinese context/ Corrrelações ao nível da 
empresa das práticas da gestão da cadeia 
de suprimentos verde no contexto chinês 

Omega 

2008d ZHU, Q.; 
SARKIS, J.; 
LAI, K. 

Green supply chain management 
implications for “closing the loop” / 
Implicações da gestão da cadeia de 
suprimentos verde para "fechar o circuito" 

Transportation 
Research Part E 

2008c ZHU, Q.; 
SARKIS, J.; 
LAI, K. 

Confirmation of a measurement model for 
green supply chain management practices 
implementation /Confirmação de um modelo 
para medir a implementação de práticas da 
gestão da cadeia de suprimentos verde  

International J. of 
Production 
Economics  

2008a ZHU, Q.; 
CROTTY J.; 
SARKIS J.  

A cross-country empirical comparison of 
environmental supply chain management 
practices in the automotive industry / Uma 
comparação empírica em nível transversal 
das práticas de gestão ambiental da cadeia 
de suprimento na indústria automotiva 

Asian Business 
and 
Management 

2007b ZHU, Q.; 
SARKIS, J., 
LAI, K.H. 

Initiatives and outcomes of green supply 
chain management implementation by 
Chinese manufacturers/ iniciativas e 
resultados na implmentação da gestão da 
cadeia de suprimentos verde pelos 
fabricantes chineses 

J. Environ. 
Management 

2007a ZHU, Q.; 
SARKIS, J., 
LAI, K.H 

Green supply chain management: 
pressures, practices and performance within 
the Chinese automobile industry/ Gestão da 
cadeia de suprimentos verde: pressões, 
práticas e desempenho na indústria 
automotiva chinesa 

J. of Cleaner 
Production 

2006 ZHU, Q.; 
SARKIS, J. 

An inter-sectoral comparison of green 
supply chainmanagement in China: drivers 
and practices/ Uma comparação entre 
setores da gestão da cadeia de suprimentos 
verde na China: direcionadores e práticas 

J. of Cleaner 
Production 

2005 ZHU, Q., 
SARKIS, J.; 
GENG, Y. 

Green supply chain management in China: 
pressures, practices and performance / 
Gestão da cadeia de suprimentos verde na 
China: pressões, práticas e desempenho 

International J. of 
Operations & 
Production 
Management 
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Quadro 4 – Os Modelos de Qinghua Zhu 
(conclusão) 

Ano Autores Título do Artigo Periódico 

2004b ZHU, Q.; 
SARKIS, J. 

Relationships between operational practices 
and performance among early adopters of 
green supply chain management practices 
in Chinese manufacturing enterprises / 
Relações entre práticas operacionais e 
desempenho entre os iniciantes na adoção 
da gestão da cadeia de suprimentos verde 
em empreendimentos chineses de 
fabricação 

J. of Operations 
Management 

2004 ZHU, Q.; 
COTE, R. P.   

Integrating green supply chain management 
into an embryonic eco-industrial 
development: a case study of the Guitang 
Group / Integrando a gestão da cadeia de 
suprimentos verde: pressões, práticas e 
desempenho na indústria automotiva 
chinesa em um desenvolvimento eco-
industrial embriônico: o estudo de caso do 
Grupo Guitang 

J. of Cleaner 
Production 

2004b ZHU, Q.; 
SARKIS, J.  

The link between quality management and 
environmental management practices in 
firms of differing size: an analysis of different 
size organizations in China / O vínculo entre 
gestão de qualidade e práticas de gestão 
ambiental em empresas de diferentes 
tamanhos: uma análise de organizações de 
diferentes tamanhos na China 

J. of 
Environmental 
Quality 
Management 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Naquele recorte do tempo, Zhu et al. (2008a) utilizaram resultados exploratórios 

de uma pesquisa anterior (ZHU; SARKIS, 2004b) e criaram uma escala classificada 

em cinco dimensões para avaliar a Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde: Gestão 

Ambiental Interna, Compras Verdes, Cooperação com os clientes, Eco Design e 

Recuperação de Investimentos, totalizando 21 itens de medida. O modelo é 

complementado por um segundo modelo de três fatores: Desempenho Ambiental, 

Desempenho Econômico e Desempenho Operacional que confirma as práticas das 

empresas, totalizando 19 itens de medida de desempenho.  

Os itens medidos e os fatores do construto, conforme os autores, Zhu et al. 

(2008a), promovem informação direta e de fácil acesso sobre a implementação de 

práticas na cadeia de suprimentos verde, pois tanto os medidores de implementação 
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quanto os medidores de desempenho proporcionam aos gestores uma oportunidade 

de observar a adoção de práticas na cadeia de suprimentos verde em um alto nível 

de abstração muito além itens e dos fatores isoladamente, dado o caráter sistêmico 

das práticas ambientais. No entanto, se os gestores olharem isoladamente cada item 

e cada fator estes podem servir como uma ferramenta de auto diagnóstico para 

identificar áreas que necessitam melhorias das práticas ambientais na cadeia de 

suprimentos. Ações pontuais de práticas podem ser implementadas a partir dessa 

observação. 

Zhu et al. (2008a), propõe medidas quanto à implementação de práticas da 

gestão da cadeia de suprimentos verde: 

 Gestão Ambiental Interna: o comprometimento da alta gerência com a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde, se os gerentes de nível médio 

apoiam a Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde, se existe 

cooperação transversal entre os funcionários para melhorias ambientais, 

Gestão da Qualidade Total Ambiental e conformidade com programas 

de auditoria ambiental; 

 Compras Verdes: se os produtos são embalados com preocupação 

ecológica, se há cooperação com os fornecedores para atingir objetivos 

ambientais, se há auditoria ambiental para gestão interna de 

fornecedores, se os fornecedores são certificados com Certificação ISO 

14000, se existe avaliação se fornecedores dos fornecedores possuem 

práticas ambientalmente amigáveis; 

 Cooperação com os clientes: se existe cooperação com clientes para 

Desenho de produtos ecológicos (Eco Design), cooperação com clientes 

para produção mais limpa, cooperação com clientes para embalagem 

“verde”; 

 Eco Design: Design de produtos voltado para redução do consumo de 

materiais e de Energia; design de produtos para reuso, reciclagem, 

recuperação de materiais, recuperação de partes e recuperação de 

componentes, design de produtos para evitar ou reduzir o uso de 

produtos perigosos e/ou design para evitar processos de fabricação 

perigosos 
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 Recuperação de Investimentos: se existe recuperação de Investimento 

(venda) de excessos estoques e de materiais, venda de sucata e de 

materiais usados e venda de equipamentos e bens de capital 

excedentes. 

   Lista de itens medidores de Desempenho:  

 Ambiental: Redução de Emissões no ar, Redução do desperdício da água, 

Redução de resíduos sólidos, Diminuição do consumo de materiais 

perigosos/perniciosos/tóxicos, Diminuição da frequência de acidentes ambientais, 

Melhoria da situação ambiental do empreendimento. 

 Econômico: Diminuição do custo para compras de materiais, Diminuição do custo 

de consumo de energia, Diminuição da taxa de tratamento do lixo, Diminuição da 

taxa de descarte do lixo, Diminuição de multa por acidentes ambientais. 

 Operacional: Aumento da quantidade de mercadorias entregues no prazo, 

Diminuição dos níveis de estoques, Diminuição da taxa de sucateamento, 

Promoção da qualidade dos produtos, Aumento da linha de produtos; Aumento da 

utilização da capacidade da fábrica. 

Entre 2008 e 2016 o modelo escolhido foi aplicado em novas pesquisas que 

observaram a gestão da cadeia de suprimentos verde de diversos fabricantes. A 

seguir são apresentadas as alterações que aconteceram, em ordem cronológica.  

No Japão foi conduzida em 2010 uma pesquisa com grandes empresas. Nesse 

estudo, os autores Zhu et al. (2010) seguiram utilizando os mesmos 21 fatores do 

estudo de 2008a, com uma mínima mudança: ao invés da afirmação “Eco Labeling of 

Products”, os autores a substituíram para “Providing design specification to suppliers 

that include environmental requirements for purchased items”, expressão traduzida 

como “Disponibilização de especificações de design para que os fornecedores 

incluam requerimentos ambientais nos produtos que estão sendo comprados”.  Como 

resultado, a análise comparativa mostrou que os japoneses empregaram as práticas 

do fator Gestão Ambiental Interna muito mais ativamente do que os fabricantes 

chineses. Nos outros fatores as empresas da amostra eram similares às empresas 

chinesas. As melhorias japonesas foram no desempenho ambiental e financeiro mais 

do que no desempenho operacional. 

Em Zhu et al. (2011), os autores Zhu, Geng, Sarkis e Lai conduziram um estudo 

lastreado pela teoria da modernização ecológica (inovação tecnológica e novas 

políticas anti-poluição influenciando a prática e a pesquisa na gestão da cadeia de 



66 

suprimentos verde, conforme estudo de SARKIS et al., 2011). Zhu et al. (2011) 

pesquisaram práticas relacionadas a fornecedores, clientes e atividades de 

recuperação de recursos. As 21 práticas listadas a seguir, diferiram em alguns pontos 

das 21 práticas apresentadas por Zhu et al. (2008a). As expressões idênticas a tal 

estudo de 2008 estão sinalizadas como “idem a 2008a “: 

 Disponibilização de especificações de design para que os fornecedores 

incluam requerimentos de economias de energia e reduções da poluição 

nos produtos que serão comprados 

 Cooperação com fornecedores para economias de energia e redução da 

poluição 

 Auditoria ambiental para gestão interna de fornecedores 

 Certificação ISO 14000 dos fornecedores (idem a 2008a) 

 Avaliação de práticas de economias de energia e redução da poluição 

dos fornecedores dos fornecedores 

 Adoção de sistemas de logística just-in-time 

 Os fornecedores são selecionados pelo sistema de economias de 

energia e redução da poluição 

 Cooperação com fornecedores para reduzir embalagens 

 Exigência aos fornecedores para que usem embalagem ambiental 

(degradável e não perigosa) 

 Cooperação com clientes para design ecológico (eco-design) (idem a 

2008a) 

 Cooperação com clientes para produção mais limpa (idem a 2008a) 

 Cooperação com clientes para embalagem verde (idem a 2008a) 

 Cooperação com clientes para uso de menos energia durante o 

transporte do produto 

 Adoção de logística terceirizada 

 Cooperação com clientes para devolução de produtos 

 Cooperação com clientes para relacionamentos de logística reversa 

 Recuperação do investimento (venda) de estoques e materiais 

excedentes (idem a 2008a) 

 Venda de resíduos e de materiais usados (idem a 2008a) 

 Venda de equipamentos/bens de capital excedentes (idem a 2008a) 
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 Coleta e reciclagem de produtos e materiais em fim de vida 

 Estabelecimento de sistemas de reciclagem para produtos com defeito 

e usados 

O estudo acima referido, realizado por Zhu et al. (2011) em seus resultados 

mostrou que havia vários ritmos entre os fabricantes chineses rumo à modernização 

ecológica por meio das práticas da gestão da cadeia de suprimentos verde e também 

que foi significativa a pressão regulatória para difundir a adoção das práticas no setor 

fabril chinês. 

   Em Zhu et al. (2012), os autores Zhu, Sarkis e Lai também, como em 2010, 

seguiram utilizando os mesmos 21 fatores do estudo de 2008a, com uma mínima 

mudança: ao invés da afirmação “Eco Labeling of Products”, os autores a substituíram 

para “Providing design specification to suppliers that include environmental 

requirements for purchased items”, traduzida como “Disponibilização de 

especificações de design para que os Fornecedores incluam requerimentos 

ambientais nos produtos que estão sendo comprados”. Os resultados do estudo 

mostraram que os fabricantes divergiram nas suas práticas de gestão da cadeia de 

suprimentos verde. 

Em Zhu et al. (2013), os autores Zhu, Sarkis e Lai continuaram a utilizar os 

mesmos fatores, mas mudaram consideravelmente os itens de medidas, da seguinte 

forma: 

 Gestão Ambiental Interna: mantiveram (o comprometimento da alta 

gerência com Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde, se os gerentes 

de nível médio apoiam a Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde, se 

existe cooperação transversal entre os funcionários para melhorias 

ambientais; retiraram (Gestão da Qualidade Total Ambiental e 

conformidade com programas de auditoria ambiental); acrescentaram 

(Treinamento especial em questões ambientais para os trabalhadores); 

trouxeram dos fatores de Compras Verdes (Certificação ISO 14000) 

trouxeram dos fatores de Cooperação com Clientes (embalagem “verde” 

dos produtos); acrescentaram (Existência de programas de prevenção 

de poluição, o sistema interno de avaliação de desempenho incorpora 

atores ambientais)  

 Compras Verdes: acrescentaram (Disponibilização de especificações de 

design para que os fornecedores incluam requerimentos ambientais nos 
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produtos que serão comprados, adoção de sistemas de logística just-in-

time, os fornecedores são selecionados usando critérios ambientais, 

cooperação com fornecedores para reduzir embalagens, requer que os 

fornecedores usem embalagens ambientais degradáveis e não 

perigosas); mantiveram (cooperação com os fornecedores para atingir 

objetivos ambientais, fornecedores são certificados com Certificação 

ISO 14000, avaliação se fornecedores dos fornecedores possuem 

práticas ambientalmente amigáveis, auditoria ambiental para gestão 

interna de fornecedores) 

 Cooperação com os clientes: mantiveram (existe cooperação com 

clientes para Desenho de produtos ecológicos - Eco Design, cooperação 

com clientes para produção mais limpa, cooperação com clientes para 

embalagem “verde”); acrescentaram (cooperação com clientes para uso 

de menos energia durante o transporte dos produtos, adoção de 

terceirizados na logística, cooperação com clientes para devolução de 

produtos, cooperação com clientes para relacionamentos de logística 

reversa)  

 Eco Design: mantiveram (Design de produtos voltado para redução do 

consumo de materiais e de energia; design de produtos para reuso, 

reciclagem, recuperação de materiais, recuperação de partes e 

recuperação de componentes; design de produtos para evitar ou reduzir 

o uso de produtos perigosos) acrescentaram (design de processos para 

minimizar as perdas) 

 Recuperação de Investimentos: mantiveram (existe recuperação de 

Investimento (venda) de excessos estoques e de materiais, venda de 

sucata e de materiais usados e venda de equipamentos e bens de capital 

excedentes); acrescentaram (coleta e reciclagem de materiais e 

produtos em fim da vida, estabelecimento de um sistema de reciclagem 

para produtos usados e com defeito). 

A segunda parte do questionário, que mede desempenho ambiental, 

econômico e operacional se manteve em 2013 tal como era no estudo de Zhu et al. 

(2008a).  

Foi acrescentado ao estudo de 2013 um fator novo: pressões institucionais 

(coercitiva, normativa e competitiva). Os resultados estatísticos mostraram que as 
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pressões institucionais orientaram a adoção (por parte dos 396 fabricantes chineses 

pesquisados) de práticas internas de gestão da cadeia de suprimentos verde que, por 

seu turno, se relacionaram com a adoção de práticas externas. Os resultados 

estatísticos também mostraram que práticas de gestão da cadeia de suprimentos 

verde não afetaram diretamente, mas melhoraram indiretamente, o desempenho 

econômico das empresas. 

Em 2016, observou-se que em Zhu et al. (2016), os autores Zhu, Geng e Sarkis 

propuseram o conjunto de medidas das práticas da GCSV sem divisões (em 2008a 

era dividido em 5 fatores). Os itens se apresentam em um único bloco, que 

denominaram como fatores exploratórios para análise de práticas de gestão 

ambiental: 

 Sistemas estabelecidos para medir estatisticamente o uso da água 

 Implementação interna de gestão da economia de água 

 Promoção de tecnologias e equipamento para economizar água 

 Os gestores seniores têm acesso ao desempenho da economia de 

materiais  

 Os gestores de nível médio têm acesso ao desempenho da economia 

de materiais  

 Os empregados juniores têm acesso ao desempenho da economia de 

materiais 

 Os gestores seniores são incentivados a reduzir a poluição 

 Os gestores de nível médio são incentivados a reduzir a poluição 

 Os empregados juniores são incentivados a reduzir a poluição 

 O design de produtos promove a desmaterialização, a fácil 

desmontagem e o reuso 

 Todas as atividades logísticas promovem a economia de energia 

 Estão estabelecidos sistemas rígidos de gestão para os estágios de 

despacho, estocagem e uso 

 Na gestão da cadeia de suprimentos estão alocadas pessoas, recursos 

e capacidades 

 Emprego de sistemas para melhorar o desempenho ambiental e social 

da cadeia de suprimentos 
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 Uso de metodologias/padrões desenvolvidos internamente para 

melhorar o desempenho ambiental e social da cadeia de suprimentos 

 Aplicação de padrões desenvolvidos externamente (incluindo 

regulamentações governamentais, padrões específicos do setor e 

padrões internacionais) para melhorar o desempenho ambiental e social 

da cadeia de suprimentos 

 Cooperação com fornecedores para aumentar a capacidade de 

desempenho ambiental e social deles, incluindo programas de 

treinamento conjuntos   

 No design de novos produtos, para adquirir vantagem competitiva no 

mercado, estão incorporados padrões e especificações sociais e 

ambientais. 

Em um primeiro momento, para nortear o projeto da pesquisa, foi escolhido o 

modelo conforme Zhu et al. (2008a). Posteriormente ficou evidenciado estar 

atualizado e apropriado para os fins da presente tese, o modelo de Liu, Zhu e Seuring 

(2017). Cabe antes de explicitar o modelo adotado, retomar os conceitos básicos que 

lastreiam a gestão da cadeia de suprimentos sustentável. 

 

3.1.4 Mais um olhar sobre o entrelaçamento dos temas 

  

 Os autores da Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável seguem diversas 

linhas e sub-linhas temáticas, que foram emergindo com a revisão de literatura. Foram 

extraídas da coletânea de artigos que serviram de base para a presente tese, as 

palavras-chaves e estas foram reconfirmadas em sua interface com os construtos da 

sustentabilidade por meio de equivalência de expressões: sustentável, verde, 

ambiental e/ou ecológico. O Quadro 5 indica as palavras-chave constantes no 

conjunto dos artigos e a(s) expressão(ões) associada(s) à sustentabilidade, que 

variaram conforme a revisão de literatura. 
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Quadro 5 – Convergência entre os temas pesquisados e a sustentabilidade 

(continua) 

Inserções nas 
Bases 

Expressões 
Traduzidas 

Ecolog*/ 
Ecologia 

Environment*
/ Ambiental 

Green/ 
Verde 

Sustainab*/ 
Sustentável 

Buyer  Comprador   X  

Collaboration Colaboração   X X 

Design Desenho   X  

Integration Integração  X   

Logistics Logística  X X X 

Logistics 
Transport 

Logística e 
Transporte 

    

Manufacturing Fabricação X X X X 

Network Rede     

Plastic Plástico X  X X 

Supplier Fornecedor  X X X 

Supplier 
Behavior 

Comportamento 
do Fornecedor 

  X X 

Supplier 
Collaboration 

Colaboração com 
Fornecedor 

X X X X 

Supplier 
Cooperation 

Cooperação com 
Fornecedor 

 X   

Supplier 
Integration 

Integração com 
Fornecedor 

 X   

Supply Chain Rede de 
Suprimentos 

X X X X 

Supply Chain 
Collaboration 

Colaboração na 
Rede de 
Suprimentos 

  X X 

Supply Chain 
Coordination 

Coordenação na 
Rede de 
Suprimentos 

  X X 

Supply Chain 
CPFR - 
Collaborative 
Planning, 
Forecasting, 
and 
Replenishment 

Cadeia de 
suprimentos - 
Planejamento 
Colaborativo para 
Previsão e 
Reabastecimento 

 X   

Supply Chain 
Information 

Informação na 
Cadeia de 
Suprimentos 

    

Supply Chain 
Integration 

Integração na 
Cadeia de 
Suprimentos 

 X   
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Quadro 5 – Convergência entre os temas pesquisados e a sustentabilidade 

(conclusão) 
Inserções nas 

Bases 
Expressões 
Traduzidas 

Ecolog*/ 
Ecologia 

Environment*
/ Ambiental 

Green/ 
Verde 

Sustainab*/ 
Sustentável 

Supply Chain 
Partnership 

Parcerias na 
Cadeia de 
Suprimentos 

 X  X 

Supply Chain 
Purchasing 

Compras na 
Cadeia de 
Suprimentos 

  X  

Supply Chain 
Trust 

Confiança na 
Cadeia de 
Suprimentos 

    

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

As palavras-chave convergiram para a expressão gestão da cadeia de 

suprimentos sustentável (FIORINI; JABBOUR, 2017; GOLD et al., 2010; SILVESTRE, 

2015; WU et al., 2016), plásticos (JONES, 2014; MANGLA et al., 2015; MWANZA; 

MBOHWA, 2017; SHI et al., 2012), colaboração na cadeia de suprimentos (CAO; 

ZHANG, 2011; FAWCETT et al., 2011; FAWCETT et al., 2012; KUMAR; BANERJEE, 

2014; MANTHOU et al., 2004; MIN et al., 2005; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005; 

SOOSAY et al., 2008; SOOSAY; HYLAND, 2015) e teoria da colaboração (GAJDA, 

2004; JAMAL; GETZ, 1995; JAMAL; STRONZA, 2009; WILLIAMS, 2016), confirmando 

e consolidando o tema central da pesquisa.  

 

3.1.5 Cadeia de Suprimentos Verde 
 

A Cadeia de Suprimentos Verde foca nas operações de fabricação, produtos e 

processos, em termos de todas as formas de desperdício, uso de energia e uso de 

recursos, incluindo o consumo de materiais (GUNASERAKAN et al., 2015). Gestão 

ambiental interna, compras verdes (dos fornecedores), cooperação com os clientes, 

design ecológico de produtos, recuperação dos investimentos (venda de estoques em 

excesso, de sucata de materiais usados e de bens de capital excedentes) levam, 

conforme Zhu et al. (2008a) a melhorar o desempenho ambiental, econômico e 

operacional das empresas.  

Na visão de Gosling et al. (2014), foram Seuring e Muller (2008) que integraram 

a abordagem da triple bottom line – profit, planet, people (linha de base tripla – lucro, 
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planeta, população) da sustentabilidade, com a gestão da cadeia de suprimentos e 

obtiveram a definição de cadeia de suprimentos sustentável. Seuring e Muller (2008) 

afirmaram que a gestão de fluxos de materiais, informações e capitais, bem como a 

cooperação entre as empresas ao longo da cadeia de suprimentos, cumpre objetivos 

nas três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômicas, ambientais e 

sociais) e são derivadas dos requisitos dos clientes e das partes interessadas na 

empresa. 

Hassini et al. (2012) concordam com a definição de gerenciamento de cadeia 

de suprimentos sustentável de Chopra e Meindl (2016): uma cadeia de suprimentos 

são todas as partes envolvidas no atendimento de um pedido do cliente. Hassini et al. 

(2012) e Chopra e Meindl (2016) enfatizam o fato de que mais de um tomador de 

decisão está envolvido na gestão de recursos, informações e/ou processos que 

podem não estar totalmente sob o controle de sua empresa e definem o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos como o controle das operações, recursos, 

informações e fundos da cadeia de suprimentos para maximizar a rentabilidade da 

cadeia de suprimentos ou o excedente - a diferença entre a receita gerada a partir de 

um pedido do cliente e todos os custos incorridos pelo fornecimento enquanto satisfaz-

se o pedido do cliente. 

Gosling et al. (2014) destacam o artigo amplamente citado de Seuring e Muller 

(2008), que consideram ser provavelmente a primeira revisão abrangente deste corpo 

de literatura e identificam os desencadeantes da gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável como risco de reputação, o que pode ser mitigado pela aplicação de 

rigorosos processos de avaliação/avaliação de fornecedores.  Sarkis et al. (2011) 

categorizaram e revisaram a literatura da gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável sob nove amplas teorias organizacionais, com especial ênfase na 

investigação da adoção, difusão e resultados das práticas de gerenciamento de 

suprimentos verdes. 

Kanan et al. (2014) obtiveram resultados em seu estudo, que indicam que os 

principais critérios de influência para as práticas da gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável incluem: compromisso dos gestores de nível sênior com a GCSS; design 

de produtos que reduzem, reutilizam, reciclam ou recuperam materiais, componentes 

ou energia; conformidade com requisitos legais ambientais e programas de auditoria; 

o apoio dos gestores seniores como um requisito fundamental para que uma empresa 

fabrique produtos ecológicos, sendo que uma decisão primária reside na decisão de  
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qual fornecedor irá melhorar a cadeia de suprimentos verde de uma empresa. Kanan 

et al. (2014) afirmam ainda que no Brasil, os fornecedores precisam ser treinados para 

revisar os procedimentos para o design do produto e adotar de forma mais proativa 

as práticas de gerenciamento ambiental. 

Fahimnia et al. (2015) conduziram uma análise exploratória centrada em 

investigar questões críticas relacionadas ao debate lean-versus-green (enxuto-

versus-verde) e afirmam que embora algumas intervenções de operações enxutas 

possam inadvertidamente resultar em benefícios verdes, especialmente através de 

reduções de resíduos e tempo de entrega, não encontraram todas as práticas de 

cadeia enxuta de suprimentos no nível de planejamento tático alinhadas com 

estratégias e táticas ecológicas. Para  Fahimnia et al. (2015) uma situação 

estritamente enxuta mostrou ser a pior alternativa ambientalmente sustentável quando 

comparada a situações de cadeias de suprimentos centralizadas, menos enxutas, e 

flexíveis. Mostramos como as organizações podem tirar proveito da flexibilidade e 

agilidade da cadeia de suprimentos por meio de situações enxutas integradas e 

centralizadas para um desempenho ambiental mais eficiente. 

 

3.1.5.1 A Colaboração na cadeia de suprimentos verde 

 

O tópico que se desenvolve a seguir apresenta as ligações teóricas entre a 

teoria da colaboração e as práticas na gestão da cadeia de suprimentos verde. Cada 

vez mais os gestores se preocupam com as questões da Gestão da Cadeia de 

Suprimentos Sustentável não apenas para sua empresa, mas também para seus 

parceiros na Cadeia de Suprimentos (VACHON; KLASSEN, 2006).  

Vachon (2007) estudou as interações verdes entre organizações na cadeia de 

suprimentos, explorando a possível relação entre colaboração ambiental e 

monitoramento ambiental na cadeia de suprimentos e a forma de investimento 

ambiental caracterizada por três categorias: prevenção de poluição, controle de 

poluição e sistemas de gestão. Os resultados de Vachon (2007) sugerem que a 

colaboração ambiental com os fornecedores está associada positivamente a um maior 

investimento em tecnologias de prevenção da poluição, enquanto essa colaboração 

com os clientes não tem impacto na adoção e implementação de tecnologias de 

prevenção da poluição, mas que a colaboração ambiental com fornecedores está 

associada a menos investimentos em sistemas de gestão.  
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Vachon e Klassen (2006) encontraram uma relação positiva entre integração e 

colaboração verde. A colaboração nas cadeias de suprimentos exige um esforço 

deliberado e "objetivos alinhados, comunicação aberta, compartilhamento de 

recursos, riscos e recompensas" (SOOSAY et al., 2008, p. 160). A colaboração com 

parceiros permite às empresas integrar operações e inovar para aumentar a eficiência 

(SILVESTRE, 2015; SOOSAY et al., 2008; VACHON; KLASSEN, 2008). 

Koh et al. (2012) estudaram o “esverdeamento” de cadeias de suprimento de 

resíduos de equipamentos eletro-eletrônicos (Waste Eletrical and eletronic Equipment 

– WEEE) e a restrição ao uso de substâncias perigosas (Hazardous Substances – 

RoHS). Os autores criaram um modelo teórico para explicar porque a colaboração 

com os parceiros da cadeia é o antecedente-chave para a cadeia se tornar verde a 

fim de que os participantes usufruam benefícios comuns. 

Wong et al. (2015) afirmam que a colaboração ambiental é o envolvimento 

direto de uma organização com seus fornecedores e clientes no planejamento 

conjunto da gestão e das soluções ambientais. Colaboração ambiental, para os 

autores, inclui a troca de informações técnicas e requer uma boa vontade mútua para 

aprender sobre a operação uma da outra, com o objetivo de planejar e atingir objetivos 

de melhorias ambientais, o que implica em cooperação para reduzir o impacto 

ambiental associado com os fluxos de materiais na cadeia de suprimentos. A 

colaboração ambiental compreende um bom entendimento das responsabilidades e 

capacidades da gestão ambiental uns dos outros (VACHON; KLASSEN, 2008). 

Gunaserakan et al. (2015) discutem as tendências atuais e a direção para 

futuras pesquisas e como primeiro tópico assinalam os efeitos dos relacionamentos 

verdes na colaboração entre empresas de diferentes localidades ou países e seu 

impacto na gestão da cadeia de suprimentos verde.  

A colaboração é facilitada pela integração dos membros da cadeia de 

suprimentos (SILVESTRE, 2015). Koh et al. (2012) estudaram o “esverdeamento” de 

cadeias de suprimento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (Waste Eletrical 

and eletronic Equipment – WEEE) e a restrição ao uso de substâncias perigosas 

(Hazardous Substances – RoHS). Os autores criaram um modelo teórico para explicar 

porque a colaboração com os parceiros da cadeia é o antecedente-chave para a 

cadeia se tornar verde a fim de que os participantes usufruam benefícios comuns. 
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3.1.6 Capacidades da Cadeia de Suprimentos 

 

 Domenek (2016) evidenciou que a colaboração na cadeia de suprimentos 

impacta nos resultados das organizações e traduziu capabilities como capabilidades, 

ao invés de capacidades, conforme tradução empregada na presente tese. As 

capacidades, ou capabilidades, operacionais como fator mediador das relações entre 

a colaboração e o desempenho das cadeias de suprimentos foi o estudo feito por 

Domenek (2016), evidenciando que a colaboração nas cadeias de suprimentos tem 

impactos nos resultados das organizações e que as capacidades operacionais, 

relacionadas às operações de manufatura, são fator importante nesta relação. 

 Domenek (2016) acredita que os gestores devem entender tais relações tanto 

na sua empresa como nas empresas parceiras da CS onde as suas empresas estão 

inseridas, a fim de obterem melhores resultados, que passam necessariamente pelo 

desenvolvimento e aprimoramento da colaboração com os seus principais 

fornecedores e no entendimento das capacidades operacionais organizacionais. 

 Fawcett et al. (2012) afirma que as cadeias de suprimento são sistemas 

abertos, suscetíveis tanto a interrupções externas quanto a tendências do mercado, 

bem como ao design e à intervenção gerencial; que as cadeias de abastecimento 

também são sistemas naturais, o que significa que a adaptação é muitas vezes caótica 

e desigual; que assim também uma organização procura desenvolver novas 

capacidades, culturas internas existentes, dificultando e muitas vezes bloqueando o 

processo de adaptação, com estruturas "em luta" para perpetuar sua própria 

existência.  

 Fawcett et al. (2012) concluem seu estudo afirmando que as empresas 

investigadas buscaram cultivar capacidades de colaboração para responder à 

intensificação da concorrência e ao aumento das expectativas dos clientes. Os 

gerentes de entrevistas enfatizaram que sua melhor oportunidade para criar valor 

idiossincrático é aproveitar os recursos exclusivos (por exemplo, informações, 

materiais, tecnologias) e capacidades distintas (por exemplo, processos, 

gerenciamento de relacionamento) que residem em suas cadeias de suprimentos 

(FAWCETT et al., 2012). 

 Liu et al. (2017) abordam seis capacidades da cadeia de suprimentos: (1) 

Integração interna, (2) Integração externa, (3) Avaliação de fornecedores, (4) 

Conhecimentos e habilidades na gestão da cadeia de suprimentos, (5) Flexibilidade 
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da cadeia de suprimentos e (6) Apoio em Tecnologia da Informação/Sistemas de 

Informação. 

 

3.1.6.1 Integração interna 

 

 Para Autry e Moon (2016), integração representa a capacidade de uma 

empresa realizar suas diversas atividades e abrigar grupos funcionais para 

trabalharem juntos, da maneira mais parecida possível, tanto se as funções são 

realmente gerenciadas pela empresa ou por um de seus parceiros (tais como um 

fornecedor, provedor de serviços ou cliente). Os autores definem que, tal como um 

maestro coordena diferentes grupos de instrumentos em uma sinfonia, a integração 

de uma empresa implica que todos os grupos funcionais estão tocando "em 

sincronização", e na mesma página da música”, em outras palavras, integração 

significa pegar múltiplos grupos funcionais diferentes, existentes dentro ou fora dos 

limites formais de uma empresa, para agir em perfeita sincronização para o 

atingimento de objetivos entendidos e valorizados por todos.  

 Grekova et al. (2016) exploraram o potencial de colaboração ambiental com 

fornecedores e clientes para induzir nos processos internos melhorais ambientalmente 

sustentáveis para enfrentar pressões externas de sustentabilidade e para contribuir 

com o desempenho do negócio. Fundamentado no entorno da visão baseada em 

recursos, o estudo afirmou que a colaboração ambiental pode melhorar o 

desempenho da empresa focal não só diretamente, mas também indiretamente, 

estimulando a empresa focal a implementar processos mais ambientalmente 

sustentáveis que contribuem, por sua vez, para o desempenho da empresa 

(GREKOVA et al., 2016). 

 Frankel e Mollenkopf (2015) indicam que a integração multifuncional (Cross-

Functional Integration - CFI) parece ser uma daquelas noções que todos reconhecem 

quando a enxergam, mas não parece haver consenso sobre o que realmente é 

integração. Para os autores, o construto deve ser claramente definido a fim de que 

resultados de pesquisas dentre as várias correntes da literatura incluam e 

desenvolvam as noções sobre o construto de integração multifuncional. 

 Ainda que a comunicação multifuncional seja um processo em andamento para 

transferir conhecimento de uma área funcional às outras áreas da empresa, a fim de 

obter entendimento mútuo sobre a relevância do conhecimento que está sendo 
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alcançado, para Autry e Moon (2016) colaboração multifuncional (Cross-Functional 

Collaboration - CFC) é um processo em andamento para em conjunto definir, ajustar 

e trabalhar rumo a objetivos comuns ao mesmo tempo que estejam mantidos acordos 

mútuos sobre como melhor atingir esses objetivos. Afirmam que a coordenação 

interfuncional é um processo em andamento para organizar as atividades da Cadeia 

de Suprimentos entre áreas funcionais, com base em um amplo sistema que almeje 

conscientemente otimizar um certo objetivo.  

 Autry e Moon (2016) entendem que integração é um processo constante no 

qual funcionalmente diversas áreas de uma empresa colaboram, se coordenam e se 

comunicam, com o objetivo de chegar a resultados mutualmente aceitáveis para a sua 

empresa, propondo uma definição de integração ao afirmarem que integração vai 

além de simples cooperação para incluir a colaboração multifuncional. 

 Diferentes autores têm usado diversos termos relacionados, para abranger 

integração, incluindo coordenação, colaboração, cooperação, “trabalhar juntos”, 

interação, e troca de informação/disseminação. Ainda, a observada falta de atenção 

às similaridades e diferenças em torno desses termos tem levado os pesquisadores a 

definir e operacionalizar a integração de modo geralmente inconsistente (AUTRY; 

MOON, 2016). 

 Lambert (2014) afirma que todos os relacionamentos de sucesso requerem que 

o time de gestores de cada empresa esclareça quais são suas expectativas para o 

relacionamento e entre si determinem os objetivos para aquele relacionamento para 

depois priorizar as ações, determinar as responsabilidades, estabelecer os prazos e 

estruturar as métricas que irão averiguar se o sucesso está sendo alcançado. 

 Ojha et al., (2018) conduziram um estudo demonstrando que a liderança 

transformacional é fundamental para a aprendizagem organizacional da cadeia de 

suprimentos e para os funcionários se envolverem em práticas de exploração e 

prospecção, ressaltando que os líderes transformacionais devem se concentrar em 

melhorar a capacidade dos funcionários para colaborar com uma equipe  (orientação 

para a equipe), concentrar-se em aprender comportamentos (orientação para a 

aprendizagem), armazenar e compartilhar informações dentro e em toda a 

organização (orientação para registros) e entender o processo geral de suprimentos 

(orientação para o sistema). Além disso, o papel da liderança transformacional é 

reforçado com o aumento da incerteza nos níveis no sistema operacional (OJHA et 

al., 2018). 
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3.1.6.2 Integração externa 

 

 Cada vez mais os gestores se preocupam com as questões da Gestão da 

Cadeia de Suprimentos Sustentável não apenas para sua empresa, mas também para 

seus parceiros na Cadeia de Suprimentos (VACHON; KLASSEN, 2006).  

 Conforme Silvestre (2015), a integração é um dos principais impulsionadores 

do desempenho da sustentabilidade da cadeia de suprimentos (ELLRAM, 1991); a 

integração facilita o fluxo eficiente tanto do material como da informação, que são 

cruciais para o funcionamento harmonioso de uma cadeia de suprimentos.; as 

capacidades de integração da cadeia de suprimentos levam a melhorias operacionais 

e financeiras (RAI et al., 2006); as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) agem para facilitar a integração, a tecnologia é um motor crítico da gestão do 

gerenciamento e da colaboração (ANGELES, 2005; BESKE, 2012; SHARFMAN et al., 

2009; VACHON; KLASSEN, 2006).  

Bowersox et al., (2014) afirmam que a gestão da cadeia de suprimentos 

consiste na colaboração entre empresas para impulsionar o posicionamento 

estratégico e melhorar a eficiência operacional e que as operações da cadeia de 

suprimentos exigem processos gerenciais que atravessam as áreas funcionais dentro 

de cada empresa e conectam fornecedores, parceiros comerciais e clientes por meio 

das fronteiras organizacionais. 

A criação de valor a partir da colaboração poderia ser a redução de custos por 

meio da transferência de melhores práticas, maior capacidade e flexibilidade para 

ações coletivas, melhor tomada de decisão e aumento de receita através de sinergias 

de recursos e inovação por meio da combinação e polinização cruzada de idéias. Os 

benefícios por sinergia empresarial podem não ser imediatamente visíveis, no entanto 

as recompensas potenciais a longo prazo são sedutoras e estratégicas (MIN et al., 

2005).  

Comunicação colaborativa é o processo de transmissão de contato e 

mensagem entre os parceiros da cadeia de suprimentos em termos de freqüência, 

direção, modo e estratégia de influência. A comunicação aberta, frequente, 

equilibrada, de dois sentidos, multinível é geralmente uma indicação de relações 

interorganizacionais íntimas (CAO; ZHANG, 2011). 

Cao e Zhang (2001) escrevem sobre a expressão incentive alignment: 

Alinhamento de incentivo se refere ao processo de compartilhamento de custos, riscos 
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e benefícios entre os parceiros da cadeia de suprimentos (SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2005). Inclui a determinação de custos, riscos e benefícios, bem como 

a formulação de esquemas de incentivo. As parcerias bem sucedidas da cadeia de 

suprimentos exigem que cada participante compartilhe ganhos e perdas de forma 

equitativa e os resultados da colaboração sejam quantificavelmente benéficos para 

todos (MANTHOU et al., 2004). O alinhamento de incentivo requer uma definição 

cuidadosa dos mecanismos que compartilham os ganhos de forma equitativa, o que 

significa ganhos proporcionais ao investimento e ao risco (LEE; WHANG, 2001). 

De acordo com Cao e Zhang (2001), a vantagem colaborativa também é 

chamada de vantagem competitiva conjunta (JAP, 2001); a vantagem colaborativa se 

refere aos benefícios estratégicos obtidos sobre os concorrentes no mercado, por 

meio da parceria na cadeia de suprimentos; a vantagem colaborativa se relaciona ao 

resultado sinérgico desejado da atividade colaborativa que não poderia ter sido 

alcançada por qualquer empresa agindo sozinha (VANGEN; HUXHAM, 2003); a 

colaboração pode ampliar o tamanho dos benefícios conjuntos e dar a cada membro 

uma parcela de maior ganho que não poderia ser gerada por cada membro por conta 

própria (JAP, 1999). 

 

3.1.6.3 Avaliação do fornecedor 

  

 Kanan et al. (2015) afirmam que  a Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde 

(GCSV) é um conceito em desenvolvimento recentemente utilizado por empresas 

fabricantes de todos os tamanhos, que todas as indústrias, pequenas ou grandes, 

buscam melhorias na compra de matérias-primas, fabricação, alocação de recursos, 

eficiência de transporte, redução do tempo de armazenamento, importação e descarte 

de produtos, para atingir os objetivos ambientais e reduzir os custos no processo de 

manufatura. Para os auores, a GCSV tem um impacto tanto sob a perspectiva 

acadêmica dos pesquisadores quanto impacta os gerentes industriais, porque as 

organizações socialmente responsáveis se beneficiam. O estudo de Kanan et al. 

(2015) consistiu na construção de um modelo para selecionar o melhor fornecedor 

verde para uma empresa de fabricação de plásticos, situada na Singapura,  permitindo 

não apenas selecionar o fornecedor verde mais adequado, mas também ajudar a 

analisar o fornecedor alternativo mais adequado, dentro do conjunto de critérios. 
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 Petrudi et al. (2018) identificaram na literatura critérios econômicos, ambientais 

e sociais para seleção de fornecedores. Os critérios econômicos: custo e qualidade; 

capacidade tecnológica, financeira, de produção e instalações, de entrega; gestão e 

organização do negócio; serviços, relacionamentos, inovação e flexibilidade.  Os 

critérios ambientais destacados por Petrudi et al. (2018) foram: sustentabilidade em 

design e imagem; custos e competências ambientais; sistema de gestão ambiental; 

pesquisa e desenvolvimento sustentável; controle de poluição, emissão e desperdício; 

consumo de recursos e de energia; logística reversa; gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável; uso de tecnologia e materiais ambientalmente amigáveis e 

comprometimento dos gestores. 

 Foram destacados ainda os critérios sociais, tais como: direitos dos 

funcionários e dos stakeholders; segurança e saúde do trabalho; transparência nas 

informações; cumprimento de regulamentações e políticas; competências e 

treinamento dos funcionários e desenvolvimento do lugar (PETRUDI et al., 2018). 

 Kanan (2018) realizaram um estudo sobre seleção de fornecedores mediante 

uma avaliação de seus fatores críticos de sucesso (FCS). No entendimento do autor, 

alcançar uma estratégia bem sucedida de gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável, exige que uma empresa considere os pontos de vista das partes 

interessadas. A pesquisa foi realizada na Índia, no setor da indústria têxtil, com cinco 

fornecedores. Com base na visão dos múltiplos stakeholders (empregados, clientes, 

pesquisadores, acionistas, agência ambientaldo governo indiano) em uma perspectiva 

sustentável o estudo promoveu um sistema de suporte à tomada de decisão para a 

seleção de fornecedores sustentáveis.  

 

3.1.6.4 Habilidades e Conhecimentos na gestão da cadeia de suprimentos 

  

 Ojha et al. (2018) afirma que as orientações de aprendizagem rganizacional da 

cadeia de suprimentos mediam totalmente o relacionamento entre liderança 

transformacional e ambidestria (para ambas as direções, a montante e à jusante) da 

CS. A incerteza no ambiente operacional modifica positivamente a relação entre 

liderança transformacional e aprendizagem da CS (OJHA et al., 2018).  

 Compartilhamento de recursos refere-se ao processo de alavancar 

capacidades e ativos e investir em capacidades e ativos com parceiros de cadeia de 
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suprimentos (CAO; ZHANG, 2011). Os recursos incluem recursos físicos, como 

equipamentos de fabricação, instalações e tecnologia (HARLAND et al., 2004).  

 Conforme Liu et al. (2017) a habilidade é incorporada em indivíduos e em 

grupos, fazendo extremamente complexo o processo de gerar aprendizado e 

compartilhá-lo e que as empresas diferem em suas habilidades/conhecimentos, e 

estas diferenças têm efeitos duradouros sobre os seus desempenhos relativos 

(KOGUT; ZANDER, 1992). Os funcionários possuírem na gestão da cadeia de 

suprimentos habilidades/conhecimentos excelentes pode ser uma fonte 

extremamente valiosa de vantagens competitivas. Lee et al. (2011) descobriram que 

certas habilidades e conhecimentos (por exemplo, habilidades de aprendizagem e 

compartilhamento de informações) entre os trabalhadores poderiam afetar o 

desempenho dos processos de fabricação e nos projetos de inovação, como produção 

enxuta, programas Seis Sigma, lançamentos de novos produtos e atualizações 

tecnológicas. 

 

3.1.6.5 Flexibilidade na cadeia de suprimentos 

 

 Sarkar e Kumar (2015) afirmam que as interrupções da oferta na cadeia de 

suprimentos são eventos imprevistos que impedem as operações normais. As 

tendências atuais apontam aumento da terceirização/offshoring (fornecedores 

estrangeiros) e iniciativas just-in-time sendo adotadas para aumentar a eficiência da 

cadeia de suprimentos. No entanto, essas iniciativas também podem tornar as cadeias 

de suprimentos mais vulneráveis a interrupções. 

 Sarkar e Kumar (2015) acharam que as rupturas da cadeia de suprimentos 

podem causar uma maior variabilidade do pedido quando comparadas ao caso base 

(sem interrupção). Em caso de interrupção, os resultados demonstraram que é 

benéfico o compartilhamento de informações de interrupção que ocorreram à 

montante com membros à jusante.  

 O estudo realizado por Rostamzadeh et al. (2018) teve como objetivo 

desenvolver um marco para a gestão sustentável da avaliação do risco na cadeia de 

suprimentos, encontrando sete principais critérios e quarenta e quatro subcritérios que 

foram desenvolvidos para a avaliação final da estrutura na gestão do risco na cadeia 

de suprimentos sustentável.  Os subcritérios mais dominantes em cada grupo 

encontrado foram: riscos com máquinas e equipamentos, falhas dos fornecedores 
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principais, flutuações na demanda,  riscos de políticas governamentais, segurança de 

Tecnologia da Informação, problemas econômicos e falta de infiltração apropriada dos 

esgotos.  

 Sarkar e Kumar (2015) exploraram os efeitos da interrupção do fornecimento 

da comunicação de informações para os membros da cadeia de suprimentos em 

tempo real, usando o jogo de distribuição de cerveja em um controlado ambiente de 

laboratório; tanto as interrupções a montante (fabricante) quanto a jusante (varejista) 

foram consideradas de forma independente, e em cada um desses cenários, sendo 

investigada a diferença entre compartilhar e não compartilhar a informação de 

interrupção.  

 

3.1.6.6 Apoio em Tecnologia da Informação e Sistemas de informação na Cadeia de 
Suprimentos 
 

 Cai et al. (2016) estudaram as evidências na China para o papel moderador da 

capacidade em Tecnologia da Informação (TI) no relacionamento entre colaboração e 

responsividade organizacional. A capacidade em TI reflete a habilidade de uma 

empresa em adquirir, implementar, combinar e reconfigurar os recursos de TI no apoio 

e aprimoramento das estratégias de negócios e dos processos de trabalho (LU; 

RAMAMURTHY, 2011). Essa habilidade é um importante catalisador que ajuda na 

aquisição de valor nos negócios por incorporar os recursos disponíveis de TI para 

apoiar os processos e as estratégias de uma empresa (YAO; ZHU, 2012). No entanto, 

estudos prévios indicaram que diferentes objetivos adotam vários tipos de 

capacidades em TI, o que gera diversos resultados (SANDERS, 2008).  

 As categorias de capacidades em TI utilizadas no estudo dos autores Cai et al. 

(2016), foram os 3 tipos de capacidades em TI que Wade e Hulland (2004) 

salientaram: outside-in, spanning e inside-out (de fora para dentro, abrangente e de 

dentro para fora). Para Wade e Hulland (2004), as capacidades em TI que ocorrem 

de fora para dentro são orientadas externamente e representam a habilidade de uma 

empresa desenvolver, com parceiros-chave, ligações baseadas em TI; as 

capacidades em TI chamadas de abrangentes envolvem tanto fatores externos quanto 

fatores internos e focam na habilidade de uma empresa de se integrar de dentro para 

fora e de fora para dentro; as capacidades em TI que ocorrem de dentro para fora são 

focadas internamente e refletem a habilidade de uma empresa de implementar dados, 
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redes e arquiteturas de processamento de dados para aplicações e serviços daquele 

empreendimento. 

 A importância das capacidades em TI na gestão da cadeia de suprimentos é 

amplamente reconhecida na literatura. Rai et al. (2006) consideraram que a gestão da 

cadeia de suprimentos está digitalmente habilitada e gera significativas oportunidades 

de pesquisa no campo interdisciplinar da TI e da gestão da cadeia de suprimentos. 

Fawcett et al. (2007) determinaram que o desempenho tanto operacional quanto 

competitivo é melhorado pelo uso da TI em uma cadeia de suprimentos colaborativa.  

Liu et al. (2015) argumentaram que os relacionamentos colaborativos de maior 

sucesso são desenvolvidos quando as empresas e seus parceiros estão equipados 

com TI, no entanto evidências práticas indicam que incorporar a TI na gestão da 

cadeia de suprimentos para obter benefícios é difícil e dispendioso (RAI et al., 2006). 

 Kumar e Banerjee (2014) sugerem que o papel de conexão da TI exerce um 

efeito insignificante no desempenho operacional. A incorporação das capacidades de 

TI em processos organizacionais compreende capacidades de processar 

informações, o que habilita as empresas a interpretar e a utilizar a informação e o 

conhecimento de modo a melhorar o desempenho da empresa. Paulraj e Chen (2007) 

reivindicam que as capacidades da TI podem aumentar a comunicação na cadeia de 

suprimentos porque facilitam para conjugar rotinas e eliminar atividades que não 

possuem valor. 

 O estudo conduzido por Cai et al. (2016) objetivou explorar como uma empresa 

pode se beneficiar da colaboração com os membros da cadeia de suprimentos e seus 

resultados indicam que a Colaboração na Cadeia de Suprimentos necessita do apoio 

das capacidades de TI para eliminar possíveis barreiras no processo de gerar 

benefícios. Ao cultivar uma capacidade específica de TI, especialmente a capacidade 

de TI de fora para dentro e a abrangente, as empresas podem alavancar as 

ferramentas de TI interorganizacionais para melhorar a comunicação com seus 

respectivos parceiros. Ao alcançar um consenso e atuar de forma sincronizada, as 

empresas também podem se beneficiar da colaboração.  

 As descobertas de Cai et al. (2016) sugerem uma possível abordagem para 

resolver o paradoxo de criação de valor das capacidades da cadeia de suprimentos, 

ou seja, o desenvolvimento de capacidades organizacionais de apoio para ajudar as 

empresas a aproveitar as oportunidades e excluir os inibidores. Os autores 

observaram que capacidade de TI de fora para dentro e capacidade de TI abrangente 
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dão suporte à criação de valor da CCS, enquanto que a capacidade de TI de dentro 

para fora inibe esse processo. Assim, os autores consideraram que a capacidade de 

TI é uma construção multifacetada ao discutirem seus efeitos. Os resultados também 

destacaram o fato de que examinar os três tipos de recursos de TI simultaneamente 

facilitou uma nova compreensão das condições sob as quais essa capacidade pode 

prejudicar o Processo de criação de valor da CCS. 

 Chopra e Meindl (2016) dedicam um capítulo do seu livro à coordenação em 

uma cadeia de suprimentos e abordam assuntos tais como: o efeito da falta de 

coordenação sobre o desempenho de uma CS; os obstáculos à coordenação; 

alavancas gerenciais para obter a coordenação; parcerias estratégicas e 

estabelecimento de confiança; os programas de reposição contínua e estoques 

controlados pelo fornecedor (Continuous Replenishment Programs – CRP); 

Planejamento Colaborativo, Previsão e Reposição – CPFR (Collaborative Planning, 

Forecasting, and Replenishment – CPFR); a função da tecnologia da informação na 

colaboração e a obtenção da coordenação na prática. 

 

3.2 OPERAÇÕES VERDES 

 

 Para Gunaserakan et al. (2015) o caminho para a colaboração verde está 

baseado em benefícios verdes, relacionamentos verdes, integração verde e práticas 

verdes: 

 Transações Verdes: podem incluir tangíveis (produtos, tecnologias, moedas e 

pessoas) e intangíveis (confiança, flexibilidade, bom relacionamento, 

colaboração, conhecimento, inovação e empreendedorismo); 

 Cooperação Verde: uma versão combinada de relacionamento verde com 

cooperação. A cooperação pode ocorrer em todas as áreas da gestão da CS, 

incluindo desenvolvimento de produto, compras, planejamento e previsão, 

tecnologia da informação, recursos (tanto financeiros quanto não financeiros) 

comunicação e contratos; 

 Coordenação Verde: é a combinação de integração verde e coordenação. 

Necessita de planos de continuidade nos negócios e estudos de reengenharia 

de processos para alcançar sinergia; 

 Colaboração Verde: é a combinação das práticas verdes com a colaboração. 

Para se materializar em todos os níveis (estratégico, tático e operacional) 
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necessita comprometimento de todos os membros e talvez mudanças na 

informação e no compartilhamento dos recursos. 

 Wong et al. (2015) afirmam que a colaboração ambiental é o envolvimento 

direto de uma organização com seus fornecedores e clientes no planejamento 

conjunto da gestão e das soluções ambientais. Colaboração ambiental, para os 

autores, inclui a troca de informações técnicas e requer uma boa vontade mútua para 

aprender sobre a operação uma da outra, com o objetivo de planejar e atingir objetivos 

de melhorias ambientais, o que implica em cooperação para reduzir o impacto 

ambiental associado com os fluxos de materiais na cadeia de suprimentos. A 

colaboração ambiental compreende um bom entendimento das responsabilidades e 

capacidades da gestão ambiental uns dos outros (VACHON; KLASSEN, 2008). 

 Cao e Zhang (2011) afirmam que processos eficientes resultantes da 

colaboração entre os parceiros da cadeia de suprimentos podem ser troca de 

informação, logística conjunta, desenvolvimento de produtos em parceria ou 

processos de tomada de decisão em conjunto. A eficiência do processo é uma medida 

de sucesso e um fator determinante da capacidade da empresa de lucrar (por 

exemplo, no volume de negócios e no custo operacional). A colaboração da cadeia de 

suprimentos facilita a cooperação dos membros participantes ao longo da cadeia de 

suprimentos para melhorar o desempenho (BOWERSOX, 2014). 

 

3.2.1 Design Verde 

 

 A introdução de novas tecnologias baseadas no design verde, ou desenho 

ecológico produtos (eco design), pode ajudar a criar vantagens competitivas, melhorar 

a imagem da empresa e atender aos requisitos legais, sendo a principal contribuição 

do caso a confirmação sobre a construção de concepção ecológica que poderia ser 

mais pesquisada na indústria (BORCHARDT et al., 2011).  

 A cooperação com clientes para atingir objetivos ambientais: design ecológico, 

produção mais limpa, embalagem verde, diminuição do uso de energia durante o 

transporte dos produtos, as compras verdes, a cooperação com fornecedores, foram 

itens de medida para a implementação de práticas verdes na indústria automotiva na 

pesquisa de Diabat et al. (2013).  

 Diabat et al. (2013) concluíram em seu estudo que o design voltado ao 

ambiente, a cooperação com clientes e a logística reversa são os três itens mais 
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praticados e que podem trazer melhor desempenho na gestão da cadeia de 

suprimentos verde.  

 Borchardt et al. (2011) conduziram um estudo de caso, com o objetivo de 

analisar a aplicação do design ecológico para o redesenho de componentes na 

indústria do calçado (por exemplo, o reforço do calçado) investigando os fatores que 

influenciam seu uso, os benefícios, as dificuldades e os resultados em termos de 

vantagens ambientais e de custos. As questões investigadas foram: "Como o design 

ecológico, aplicado no redesenho de um componente da indústria do calçado, 

contribui para minimizar os impactos ambientais e simultaneamente reduzir os custos 

de produção e montagem?" e "Quais são os fatores que influenciam o uso, os 

benefícios e as dificuldades da concepção ecológica?" (BORCHARDT et al., 2011). 

 Em relação ao produto redesenhado (redesign), os principais ganhos foram 

economias de custos de cerca de 10% e redução de materiais não recicláveis, 

utilizando fibras naturais e polímeros na composição (31% de biomassa e 69% de 

material fóssil); o uso de materiais tóxicos foi completamente eliminado; outros ganhos 

estão relacionados à redução do consumo de energia durante o processo de injeção; 

os resíduos e canais para injeção do reforço foram completamente reciclados e 

reutilizados na produção de novos reforços, reduzindo a quantidade de resíduos em 

geral. (BORCHARDT et al., 2011). 

 

3.2.2 Compras Verdes 

 

Gunaserakan et al. (2015) discutem as tendências atuais e a direção para 

futuras pesquisas e como primeiro tópico assinalam os efeitos dos relacionamentos 

verdes na colaboração entre empresas de diferentes localidades ou países (e 

comparações) e seu impacto na gestão da cadeia de suprimentos verde.  

Os relacionamentos propostos foram testados em uma amostra de 139 

fabricantes e os resultados indicam que a colaboração ambiental com fornecedores 

pode melhorar diretamente o desempenho dos produtores, pois induz à economia de 

custos.  (GREKOVA et al., 2016). Mesmo assim, a colaboração ambiental com clientes 

induz indiretamente o desempenho, ao estimular os fabricantes a implementar 

melhorias de processos sustentáveis que subseqüentemente trazem economia de 

custos e ganhos de mercado (GREKOVA et al., 2016). 
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Ficou evidenciado que a colaboração com os fornecedores apenas promove 

economias de custos que não resultam de melhorias de processos internos, mas que 

podem ser atribuídas aos benefícios compensatórios ganhados pelos fornecedores 

ao colaborarem e obterem, por exemplo, menores preços dos insumos para 

fabricação (GREKOVA et al., 2016).  

Grekova et al. (2016) utilizaram medidas de colaboração tais como: 

colaboração ambiental com fornecedores; estar informado sobre as atividades dos 

fornecedores realizadas para reduzir o impacto ambiental; escolha de fornecedores 

com requisitos ambientais para comprar insumos; trabalho em conjunto com 

fornecedores em soluções para reduzir o impacto ambiental. Para os autores, o 

resultado da colaboração ambiental com fornecedores depende das características 

dos fornecedores e no lado da empresa focal, depende da capacidade de induzir 

melhorias de processos ambientalmente sustentáveis, pois quando tais melhorias não 

ocorrem, as empresas enfrentam dificuldades para se apropriar dos resultados 

econômicos da colaboração ambiental. Os resultados mostraram que, no setor de 

fabricantes holandeses de alimentos e bebidas, são prováveis as economias de 

custos de colaboração ambiental com fornecedores, mas esse relacionamento não foi 

muito forte (p <0,10) (GREKOVA et al, 2016). 

 

3.2.3 Manufatura Verde 

 

 Govindan et al. (2014) argumentaram que a certificação ISO 14001 é uma 

prática verde que impacta a sustentabilidade econômica e ambiental porque a 

empresa ao preparar sua planta para a certificação, pode perceber uma variedade de 

oportunidades para reduzir material e perda de energia no processo de produção. 

Sambasivan e Fei (2008) identificaram alguns benefícios percebidos com a 

implementação da ISO 14001, tais como: melhora da imagem e da reputação da 

empresa, maior moral e motivação da equipe, lucro, desempenho e oportunidade, 

lealdade e confiança dos clientes. 

 Tan (2005) também identificou que a Certificação proporciona melhor controle 

dos negócios, transparência e abertura, vantagens de mercado, redução de custos, 

menos lesões / acidentes ambientais, mais pesquisa e desenvolvimento, melhoria na 

eficiência das operações, melhor imagem da empresa e cultura de trabalho 

melhorada. 
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Zhu et al. (2017) compararam os principais fabricantes da China e do Japão 

quanto à implementação de práticas de GCSS desencadeadas por causa de 

regulamentações e políticas ambientais dos governos. Os autores observaram que os 

fabricantes chineses sofrem maiores pressões governamentais, portanto as maiores 

empresas chinesas implementam práticas em um nível mais elevado do que as 

médias e pequenas empresas japonesas. Verificaram ainda que as grandes empresas 

chinesas fazem somente o exigido pela lei, enquanto as pequenas e médias empresas 

japonesas (por pressões da consciência ambiental do público japonês, pressões de 

mercado e para obter vantagens econômicas) vão além dos requisitos regulamentares 

para implementar as práticas sustentáveis:  cooperação com o cliente, práticas de 

design verde de compras verdes.  

Ficou evidente no estudo de Zhu et al. (2018) o papel dos governos e que o 

governo japonês tem leis ambientais mais estritas, o que estimula os fabricantes 

médios e pequenos a implementar práticas verdes, que falta ao governo chinês o 

desenvolvimento de regulamentações e políticas fortes que pressionem as empresas 

e que impulsionem as empresas mais estruturadas ambientalmente a difundir sua 

experiência para as médias e pequenas fábricas para esverdearem sua gestão da 

cadeia de suprimentos. Os autores concluem questionando: como os países em 

desenvolvimento, como a China, podem aprender com experiências no Japão para 

motivar a maioria dos tradicionais fabricantes quanto a estratégias de gestão da 

cadeia de suprimentos sustentável? 

 

 3.3 A MANUFATURA DOS PRODUTOS EM PLÁSTICO 

 

Produtos plásticos são derivados de componentes químicos que, por sua vez 

tanto contribuem para o bem da humanidade quanto causam danos, portanto devem 

ser promovidas alternativas para uma química mais verde (OCDE, 2012). Conforme 

Ladany (1994) no plástico, em um processo produtivo de extrusão, as matérias 

plásticas são derretidas e então ocorrem diversos ciclos de extrusão. Na extrusão são 

geradas sobras que misturadas a matérias primas virgens podem ser utilizadas em 

ciclos de produção subsequentes. As reciclagens dessas sobras de materiais ajudam 

a reduzir o custo de usar matérias-primas virgens mais caras. No entanto, cai o 

resultado do rendimento do processo de extrusão geral. Os autores desenvolveram 

um modelo para determinar o número ótimo de ciclos de retrituração para reuso 
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dessas sobras de material plástico, com o objetivo de maximizar o lucro médio por 

lote de produção. O estudo foi realizado em uma fábrica do estado da Georgia nos 

EUA e acharam que 15 ciclos de retrituração eram o número ótimo. 

 

3.3.1 Os caminhos percorridos na Literatura sobre Plásticos 

  

 O operador boleano AND foi o mais utilizado nas buscas nas bases de 

periódicos. Ao se inserir no Portal de Periódicos da Capes as expressões “green 

supply chain” AND “plastics” resultaram em um artigo de Seuring (2001) sobre a fibra 

de poliéster na indústria têxtil. Foi preciso ampliar a busca, retirando a palavra “green” 

e substituindo os termos para “supply chain” AND “plastics” resultando 308 artigos. 

Refinando para revisados por pares são 170, refinando por tópicos: indústria plástica, 

plásticos, polímeros, logística empresarial, logística, cadeia de suprimentos e gestão 

da cadeia de suprimentos resultam 93 artigos. Selecionando-se os últimos anos 

(2011-2016) são 42 artigos. Esses 42 artigos foram examinados em busca de verificar 

se tratam a Colaboração na Cadeia de Suprimentos Sustentável. Houve casos de 

abertura de artigos em certas bases que remetiam a sugestões de artigos de mesmo 

tema, enriquecendo a busca sobre estudos no setor de plásticos. 

 Sahame et al. (2013) realizou uma revisão de literatura encontrando 83 artigos 

que tratam das ciências gerenciais, sendo 25 em plásticos e polímeros, 22 sobre aço 

e metal assim como 36 estudos a respeito de fábricas de papel e celulose. A leitura 

dos 25 em plásticos e polímeros permite a observação de que, por se tratar do tema 

ciclo fechado, a abordagem acontece sobre pós-consumo, isto é, reciclagem dos 

plásticos e polímeros: garrafas, partes e peças de produtos eletrônicos e produtos 

automobilísticos descartados. Além das ciências sociais - gestão, os autores 

revisaram 51 artigos em Ciências Naturais e 18 estudos em Engenharia. Concluem 

afirmando que a maioria das disciplinas opera isoladamente, sem 

transdisciplinaridade. Os autores propõem uma estrutura que salienta os benefícios 

da colaboração entre as áreas de pesquisa. A colaboração de que trata o presente 

projeto é sobre cooperação entre os membros da cadeia de suprimentos. 

 Sahame et al. (2013) apontam Ladany e So (1994). Ladany e So (1994), 

desenvolveram um modelo para determinar o número ótimo de vezes em que resíduos 

gerados durante a extrusão para produzir plástico podem ser reusados. Os autores 

explicam que em um processo de produção de extrusão materiais plásticos residuais 
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são criados, retificados e misturados com matérias-primas plásticas virgens, criando 

subsequentes ciclos produtivos com reaproveitamento desses materiais, o que ajuda 

a diminuir os altos custos das matérias-primas virgens.  No entanto, os 

reaproveitamentos resultam no decréscimo do potencial produtivo. O modelo 

numérico criado pelos autores por meio de derivações computacionais, determina o 

número ótimo de ciclos de reaproveitamento, a fim de maximizar o lucro médio por 

lotes de produção, calculando a deterioração do índice de fusão dos materiais, o que 

afeta a produtividade do processo de extrusão dos plásticos. 

 Bing et al. (2015) conduziram um estudo de caso do lixo de produtos plásticos 

gerados nos lares da Holanda e coletados pelas municipalidades, que são 

posteriormente exportados para a China para reprocessamento pelas fábricas 

chinesas. O objetivo da pesquisa foi redesenhar a cadeia de suprimentos reversa e a 

conclusão dos autores foi que as reprocessadoras de resíduos devem deixar de se 

localizar na Holanda e serem localizadas na China, a fim de minimizar efetivamente 

as emissões de gases. Os autores afirmam que o mercado de créditos de carbono 

(Emission Trading Schemes - ETS) pode funcionar como instrumento da política de 

controle de emissões, um trade-off (troca) entre a eficiência econômica e os impactos 

ambientais aplicados nas reprocessadoras. Isso ajuda a reduzir as emissões tanto das 

reprocessadoras quanto dos setores de transportes. Os produtos reprocessados na 

Holanda são sobras de materiais tais como: PET (Polietileno Tereftalato): bebidas, 

garrafas de água e bandejas de saladas; PP (Polipropileno): embalagens de 

margarina, bandejas de refeições depois de irem ao forno micro-ondas; fibras e 

filamentos para carpetes e coberturas de paredes, etc.; PE (Polietileno): garrafas de 

leite, garrafas de alvejantes e a maioria dos recipientes de shampoo; filmes: sacolas 

de supermercados, sacos de lixo, filmes de embalagens; diversos em plástico rígido: 

pallets, engradados, potes plásticos, marcadores de postagem.  

Cuba contribui com um artigo sobre a reciclagem de produtos plásticos por 

meio do trabalho de Crespón et al., (2015) cujo objetivo foi realizar um diagnóstico 

estratégico de sugestão que possa integrar as dimensões econômicas e ambientais. 

Utilizaram a teoria das restrições para embasar a análise do ciclo de vida, as técnicas 

estatísticas e os métodos multicritério discretos.  Concluem afirmando que existe a 

necessidade de redesenhar as decisões estratégicas levando-se em conta os critérios 

econômicos integrados aos critérios ambientais, a fim de ser obtido um desempenho 

sustentável na cadeia de suprimentos da reciclagem de produtos plásticos. 
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Mangla et al. (2015) analisaram os riscos inerentes à adoção e à efetiva 

implementação de práticas na Cadeia de Suprimentos Verde sob o ponto de vista de 

4 empresas do setor de plásticos.  A primeira empresa com cerca de 1900 funcionários 

e fabrica componentes moldados em plástico para uso em setores como engenharia, 

automotivo e de bens duráveis. A segunda empregando umas 1000 pessoas e fabrica 

polímeros, produtos plásticos, alças para canecas, molduras para espelhos, etc. A 

terceira com em torno de 200 empregados fabrica produtos de uso doméstico tais 

como potes plásticos, ganchos para cozinha, sacos de lixo, cadeiras, etc. A última 

fábrica, com em torno de 500 empregados, está ativamente envolvida na manufatura 

de componentes de engenharia em plástico para empresas montadoras de 

automóveis. Com vistas a benefícios econômicos e ecológicos que robusteçam a 

Cadeia de Suprimentos Verde, os resultados do estudo indicaram que a categoria de 

riscos operacionais é a mais importante na análise. Como riscos operacionais, que 

necessitam maiores esforços gerenciais se comparados às demais categorias de 

riscos, os autores entendem: falhas na planta industrial, nas máquinas e 

equipamentos; fracassos no design dos processos verdes e falta de mão-de-obra 

qualificada para executar operações verdes. 

Sobre o setor de plásticos, foi ainda encontrado um estudo de caso realizado 

no Brasil, no Rio Grande do Sul por Borchardt et al., (2011) cujo foco foi o Eco Design, 

propondo um redesenho de um componente plástico usado na fabricação de calçados 

(apoio rígido para o calcanhar dos sapatos). A questão levantada pelos autores foi 

como o Eco Design aplicado no redesenho de um componente pode contribuir para 

minimizar impactos ambientais e simultaneamente reduzir os custos de produção da 

peça plástica e de montagem do calçado. 

 

3.3.2 Práticas verdes no setor de plásticos 

 

 Segundo o website “Sustainable Brands”, traduzido como Marcas Sustentáveis, 

os números atuais para o plástico produzido até a data são 9,1 bilhões de toneladas 

de plástico, sendo que mais da metade, 5,4 bilhões de plástico está atualmente em 

aterros sanitários o que demonstra a escala do problema, por meio de um estudo 

realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara 

(SUSTAINABLE BRANDS, 2017).  
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 Uma revisão de literatura sobre a intersecção entre a gestão da cadeia de 

suprimentos sustentável, a liderança e a aprendizagem na cadeia de suprimentos foi 

conduzida por Gosling et al. (2014), pesquisando corporações multinacionais. Em 

Gosling et al. (2014) foi citado o caso de uma empresa do setor da indústria plástica, 

um fabricante de Poli Cloreto de Vinila – PVC, com base em um estudo de Smith et 

al. (2008). 

 Smith et al. (2008), afirmam que o setor do Policloreto de Vinila (PVC), no final 

dos anos 1990 sofreu várias pressões de stakeholders tais como clientes, 

Organizações Não Governamentais - ONGs (por exemplo, do Greenpeace) e dos 

legisladores que alegavam a produção insustentável do PVC. Smith et al. (2008), 

relatam o caso de uma das maiores produtoras de PVC da Europa, a Hydro Polymers, 

que respondeu positivamente às pressões ao adotar uma abordagem sistemática, 

identificando desafios externos, treinando fornecedores, disseminação de informação 

a respeito do design e das melhores práticas de produção de um PVC mais 

sustentável. 

 As descobertas no artigo de Yusuf  et al. (2013) sugerem que a sustentabilidade 

e as práticas ecológicas adotaram raízes no setor de petróleo e gás no Reino Unido e 

que a sustentabilidade tem impacto nas atividades e no desempenho das empresas 

nesta indústria. Os resultados naquele artigo apontam um alto grau de compromisso 

das empresas para adotar a sustentabilidade em toda a cadeia de fornecimento de 

petróleo e gás do Reino Unido. Os resultados também dão indicações claras sobre os 

benefícios da implementação de medidas de sustentabilidade na indústria. 

 A inovação na produção do plástico verde, um processo que substitui um 

recurso não renovável (nafta) por um produto renovável (etanol da cana-de-açúcar), 

através da lente da gestão sustentável da cadeia de suprimentos (GSCS) foi o estudo 

de caso aprofundado,  conduzido com uma empresa petroquímica brasileira por Mores 

et al. (2017). Os resultados mostram que as colaborações entre a organização focal e 

outros agentes da cadeia de suprimentos são importantes para o desenvolvimento de 

produtos. A organização focal criou muitas iniciativas fabris, tais como programas de 

certificação e selo de qualidade/aprovação, para apoiar a produção de plástico verde 

e reduzir o impacto social e ambiental ao longo da cadeia de suprimentos.  (MORES 

et al., 2017) 

 A embalagem é essencial nos processos logísticos. Conforme Gestring, (2017), 

em uma cadeia de suprimento de amoras frescas, as frutas consomem embalagens 
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durante seus processos de transporte e armazenagem para lotar contêineres. Muitas 

vezes, os plásticos são usados como um componente básico para as caixas. Estes 

materiais sintéticos são produzidos a partir de petróleo bruto. Após a sua utilização, 

as embalagens plásticas são muitas vezes queimadas para receber energia térmica. 

Para medir e analisar o impacto ambiental, uma avaliação do ciclo de vida pode ser 

realizada. No artigo, a avaliação do ciclo de vida foi feita para o Kanban de uma lata 

construída do granulado de girassol. Uma situação típica da cadeia de suprimentos é 

a simulação. Diferentes limites do sistema são usados. A fase de produção e uso / 

manutenção é analisada com a ajuda de um marco. O impacto mais alto no meio 

ambiente é durante a fase de uso. A fase de transporte e reciclagem pode ser negada 

em termos de impacto ambiental. Usando um granulado de girassol, as emissões 

durante a fase de produção podem ser reduzidas. O impacto é menos forte 

considerando um processo de ciclo de vida  (GESTRING, 2017). 

 Conforme matéria publicada no website Sustainable Brands (marcas 

sustentáveis), a poluição do plástico está aumentando, sendo um problema que 

ameaça a saúde humana e ambiental, havendo entre 4,8 milhões e 12,7 milhões de 

toneladas de plástico que acabam nos oceanos mundiais todos os anos. Conforme  

revelou um relatório recente da Orb Media, os animais não são os únicos afetados, 

uma vez que os microplásticos se infiltraram na água das torneiras em todo o mundo. 

 Ainda de acordo com a Sustainable Brands (2017), surgiu uma startup de 

tecnologia, a “Blockchain Development Company (BCDC)”. A BCDC lançou uma nova 

iniciativa que poderá ajudar a reduzir drasticamente a poluição do plástico e reforçar 

a conscientização sobre o descarte adequado do plástico. Por meio do seu projeto 

“RecycleToCoin”,  um aplicativo móvel que incentiva os consumidores a trocar 

garrafas plásticas,  a BCDC está lançando o primeiro plano, o “Global Plastic-Offset 

Scheme”, baseado em “blockchains” (protocolos de confiança), que permitirá que 

indivíduos e empresas em todo o mundo calculem e compensem toda a sua pegada 

anual do plástico.  

 Reporta a Sustainable Brands (2017), que o esquema visa financiar novas 

soluções para o plástico, com base em um modelo semelhante aos esquemas de 

compensação de carbono, os “carbon offset schemes”. Um portal online permitirá que 

indivíduos e empresas possam avaliar seu impacto no plástico. A BCDC oferece às 

empresas e aos indivíduos, dinheiro, na moeda local do país para investir em projetos 

comprovados para combater a poluição do plástico. O uso da tecnologia “blockchain” 
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garante total transparência e exige provas de responsabilidade dos participantes de 

que seus fundos serão gastos em soluções para o plástico. 

 A BCDC trabalhou com parceiros como o Plastic Disclosure Project (PDP) e o 

Plastic Bank para medir e certificar compras e consumo de plástico. O PDP 

implementou anteriormente um projeto similar com o “Starboard”, um fabricante 

tailandês de pranchas de surfe, para entender seu uso completo do plástico e a 

pegada dos resíduos, deste fabricante tailandês. 

 No website da empresa BASF pode ser encontrada a seguinte indagação e sua 

correspondente resposta: “Que as sacolinhas de supermercado se tornaram um 

problema em todo o mundo, não restam mais dúvidas. A questão que surge é: como 

substituí-las por uma opção mais sustentável e amigável aos consumidores? O 

mercado de embalagens vem estudando muitas alternativas para solucionar esse 

problema. As embalagens compostáveis ou biodegradáveis são a opção mais 

sustentável e interessante para a utilização em massa.  (BASF, 2018) 

 A empresa BASF esclarece alguns pontos: 

 Para entender esse novo tipo de embalagem, é importante definir o que são os 

chamados bioplásticos. Eles podem ser divididos em duas categorias com 

características principais: a primeira seria em relação à sua origem - se 

possuem matérias-primas provenientes de fontes renováveis ou fósseis, e a 

segunda seria em relação à sua compostabilidade. Isto é, se podem ser ou não 

biodegradados por micro-organismos. Assim, um plástico obtido por meio de 

fontes renováveis não é necessariamente compostável e vice-versa. Na 

verdade, a estrutura química do plástico e seu processo produtivo são os 

fatores que proporcionam sua característica de compostabilidade, 

independentemente da fonte de matéria prima empregada. 

 São considerados plásticos biodegradáveis os materiais que, por definição, 

sejam compostáveis ao fim de seu processo de biodegradação, após serem 

expostos ao meio ambiente. Isso significa que o material só pode ser 

considerado biodegradável quando, após o término de sua decomposição, o 

plástico transforma-se em água, CO2 e adubo. A BASF, empresa química líder 

global em inovação, conta com um portfólio de embalagens biodegradáveis que 

já estão à disposição no mercado brasileiro. 

 Certificados globalmente como materiais compostáveis, o ecoflex® e o 

ecovio® da BASF são soluções inovadoras e sustentáveis que apresentam 
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grandes vantagens em relação aos plásticos normais. Entre elas, é possível 

citar a redução de impactos ao meio ambiente, já que, ao final de sua vida útil, 

o plástico se transforma em água, CO2 e adubo. Isto diminui de forma 

significativa o descarte em aterros sanitários e lixões, gerando um adubo que 

pode ser utilizado em pequenas propriedades agrícolas e nos parques da 

cidade, por exemplo. 

 Atualmente, as principais aplicações para esses bioplásticos, são: 

o Auxílio no gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos: na forma 

de sacos de resíduos orgânicos, o ecovio® é uma excelente alternativa 

para a coleta e destinação dos resíduos orgânicos às centrais de 

compostagem. Hoje utilizam-se sacos com plástico convencional na 

logística dos resíduos orgânicos, o que acarreta alto custo de mão de 

obra e energia para separação destas embalagens nas centrais de 

compostagem, onde se produz o adubo. Já o saco produzido com a 

solução da BASF não precisa ser separado na central de 

compostagem.  De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei 12305/2010), todas as cidades brasileiras terão que dar uma 

solução aos resíduos sólidos orgânicos por meio de compostagem a 

médio e longo prazo. Portanto, com sacos e sacolas feitos com 

ecovio® é possível proporcionar uma maior e melhor separação dos 

resíduos orgânicos em suas fontes geradoras, potencializando que 

maiores volumes destes materiais sejam enviados à compostagem. 

o Plásticos para agricultura, visando conservar a temperatura do 

ambiente e proteger as culturas de ervas daninhas: a grande 

vantagem em relação aos plásticos convencionais é que, a cada ciclo 

de plantio, os produtores têm que tirar os plásticos convencionais do 

campo. A remoção dos filmes não é completa e deixa resíduos plásticos 

no ambiente, empobrecendo o solo. Já com o ecovio®, os filmes não 

precisam ser removidos e não deixam resíduos no meio ambiente, pelo 

contrário, produzem adubo que enriquecem o solo, sem impactos 

ambientais, beneficiando o plantio e aumentando sua produtividade. 

o Embalagens em geral: A BASF possui soluções biodegradáveis e 

compostáveis para embalagens produzidas em diversos tipos de 

processo de transformação. O principal mercado em embalagens é 
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destinado a produção de sacolas em geral em pontos de venda como 

supermercado, lojas de departamento, e outros. 

 A British Plastics Federation informa as feiras internacionais do setor do plástico 

e o porte e a frequência das feiras indicam a importância em nível mundial da 

fabricação e comercialização de produtos em plástico. Por exemplo, no ano de 2018 

estão previstas:  PlastIndia, Chinaplas, PlastPol (Polônia), Plast (Itália) e em outubro 

de 2019 a Feira “K” em Dusseldorf, Alemanha, sem nomear os seminários e eventos 

relacionados. Na Suíça, a International Organization for Standardization ISO) criou o 

documento ISO 20200:2004, cuja primeira edição foi reformulada em 2015. 

 O método de teste descrito na Norma Internacional ISO 20200:2015 (Pásticos 

– determinação do grau de desintegração dos materiais plásticos sob condições 

simuladas em teste em escala de laboratório) determina o grau de desintegração dos 

materiais plásticos quando expostos a um ambiente de compostagem. O método é 

simples e barato, não requer biorreatores especiais e é dimensionado para uso em 

qualquer laboratório de uso geral. O método requer o uso de um resíduo sólido 

sintético padrão e homogêneo. Os componentes de resíduos sintéticos são produtos 

secos, limpos e seguros que podem ser armazenados no laboratório sem qualquer 

odor ou problemas sanitários. O lixo sintético é de composição constante e desprovido 

de qualquer material plástico indesejado que poderia ser erroneamente identificado 

como material de teste no final da testagem, alterando a avaliação final. Os 

biorreatores são pequenos, assim como a quantidade de resíduos sintéticos a serem 

compostados (aproximadamente 3 litros). Com a quantidade limitada de material de 

teste, este método fornece um procedimento de teste simplificado. Este método de 

teste não visa determinar a biodegradabilidade de materiais plásticos em condições 

de compostagem. Mais testes serão necessários antes de poder reivindicar a 

biodegradabilidade (ISO 20200:2015). 

 

3.4 FATORES QUE INIBEM INICIATIVAS VERDES 

 

Um estudo realizado por Silvestre (2015) no setor de petróleo e gás no Brasil, 

amplia o leque do que pode ser percebido como barreiras. O autor afirma que em 

economias emergentes são maiores as barreiras para integração, colaboração, 

inovação e sustentabilidade na gestão das cadeias de suprimentos. Aponta a falta de 

infraestrutura, os altos níveis de corrupção, as pressões sociais e a informalidade 
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como fatores que diminuem o nível geral de confiança no ambiente dos negócios o 

que gera instituições fracas e turbulência ambiental. 

 Abdullah et al. (2015) organizaram uma revisão de literatura sobre os vários 

tipos de barreiras que impedem uma organização de adotar iniciativas de Gestão da 

Cadeia de Suprimentos Sustentável (GCSS). Em Giunipero et al. (2012) foram 

encontradas: (1) falta de consenso em nível do presidente da empresa; (2) custos de 

sustentabilidade e condições econômicas; (3) falta de padrões de sustentabilidade e 

regulamentações apropriadas, e (4) desalinhamento de metas estratégicas de curto e 

longo prazo. Em Wooi e Zailani (2010), que investigaram as barreiras que impedem 

as empresas da Malásia de implementar a  GCSS ficou evidente que  a principal 

barreira são os recursos, enquanto que a barreira técnica é esperada ser o principal 

obstáculo para as empresas do setor manufatureiro na Malásia. 

 Abdullah et al. (2015) destacam ainda o estudo de Muduli et al. (2013) que 

categorizaram as barreiras às iniciativas da GCSS da seguinte forma: (1) lacuna de 

informação (falta de conhecimento gerencial em relação à economia de custos que 

advém com a implementação da GCSS; falta de conhecimento gerencial sobre as 

novas tecnologias, falta de conscientização dos funcionários sobre riscos para a 

saúde ocupacional e intercâmbio de informações inadequado entre os departamentos 

envolvidos); (2) sociedade (falta de pressão da comunidade, resistência dos 

funcionários à adoção de tecnologia atualizada, ausência de conscientização do 

consumidor sobre sustentabilidade, falta de motivação dos funcionários), (3) 

legislação fraca (falta de execução, falta de supervisão rigorosa, corrupção e 

regulamentações mutáveis por mudanças na política) e (4) restrições de capacidade 

(restrições financeiras, restrições técnicas, produtividade ou restrições operacionais, 

falta de experiência ou recursos humanos e falta de infraestrutura para a 

sustentabilidade no gerenciamento de resíduos ou métodos de descarte das sobras). 

 Jayant e Azhar (2014) estudaram as barreiras para a implementação de 

práticas de GSCM e encontraram 20 barreiras, nomeadamente, implicações de 

custos, falta de implicações de TI, cultura organizada pobre ao adotar a GCSS,  falta 

de compromisso da alta administração na adoção do a GCSS, resistência à adoção 

de tecnologia avançada, falta de apoio do governo para adotar a falta de conhecimento 

sobre práticas verdes, falta de experiência técnica, concorrência de mercado, menos 

conscientização do cliente sobre a, falta de conscientização ambiental do fornecedor, 

medo do fracasso, poluição nas indústrias, não disponibilidade de empréstimos 
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bancários para incentivar produtos ecológicos, falta de cursos de treinamento sobre 

implementação da GCSS, falta de esforços de reciclagem e reutilização na 

organização, falta da certificação de sustentabilidade (ISO 14001), custo de 

eliminação e produtos perigosos, falta de conscientização sobre adoção da logística 

reversa e falta de responsabilidade social corporativa. 

 Abdullah et al. (2015) concluem seu estudo indicando que as empresas fabris 

e os formuladores de políticas, a fim de difundir a inovação dos produtos sustentáveis, 

deveriam dirigir sua atenção para barreiras de recursos ambientais, barreiras de 

atitudes e percepção, e barreiras de práticas de negócios, assim como o governo 

deveria abordar a falta de apoio governamental e as questões de demanda do cliente.  

 Yusuf et al. (2013) entendem que as barreiras à ecologização da cadeia de 

suprimento incluem "greenwashing", ou seja, apenas uma intenção de apoiar e 

reforçar a sustentabilidade sem qualquer compromisso real por parte da corporação; 

inércia interna ou resistência deliberada a mudanças dentro da empresa ou da cadeia 

de suprimentos; custo, especialmente o custo inicial de adoção das práticas verdes e 

a reengenharia de processos associados ao negócio; excesso de regulamentação e 

estipulação de sobrecarga de metas para empresas; compromisso modesto do 

fornecedor, especialmente onde a base de abastecimento é naturalmente esparsa; e 

as peculiaridades da indústria, uma vez que o custo da ecologização depende das 

tecnologias, de sistemas e de processos das indústrias (SARKIS et al., 2011; ZHU; 

SARKIS, 2006). 

 Foi emitido um pela organização Carbon Disclosure Project (CDP), sobre as 

mudanças climáticas, a escassez da água e o desmatamento em níveis globais e o 

Brasil foi mencionado no relatório. Conforme o CDP, o Brasil: 

 se orgulha dos recursos naturais abundantes, incluindo capacidade substancial 

para desenvolvimento de energias renováveis; 

 possui níveis altos de consciência ambiental; 

 foi um dos primeiros e poucos países comprometidos com o objetivo de 

absolutas reduções de emissões, seguindo o acordo de Paris em 2015; 

 tem enfrentado incerteza política, tem batalhas em curso para restringir a 

deflorestação, a recessão econômica e combater a elevação das emissões nos 

últimos anos; 
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 70% das empresas brasileiras que receberam o questionário da CDP o 

responderam; 

 os fornecedores brasileiros relatam baixos níveis de ação em mudanças 

climáticas; 

 apenas 6% das empresas foi transparente revelando o engajamento de seus 

fornecedores nos objetivos de energias renováveis e apenas 8% possuem tais 

objetivos; 

 em comparação à média global, as empresas brasileiras estão fazendo pouco, 

embora tenham conscientização; 

 23% das empresas responderam o questionário sobre práticas em relação à 

água; 

 sobre a questão da água o país possui experiências com secas extensivas, tem 

grande setor agrícola, possui dependência das hidroelétricas para gerar 

energia; 

 existe uma lacuna substancial para ser preenchida, especialmente em termos 

de engajamento e transparência; 

 as poucas empresas (23%) que revelaram seus dados exibiram melhor 

desempenho do que a média global das empresas (ao contrário das que 

responderam sobre mudanças climáticas); 

 quase a metade dos fornecedores (48%) revelou riscos de falta de água, o que 

pode impactar materialmente seus negócios; 

 36% dos fornecedores relataram conduzir avaliações sobre o risco da água;  

 13% relataram estar engajados com seus fornecedores sobre as questões dos 

riscos da água, indicando que a mitigação dos riscos da falta de água está 

restrita às operações diretas da empresa; 

 uma empresa revelou engajamento com fornecedores para redução do 

consumo da água em 25% em 2015 (CDP, 2017). 

 

 Esse capítulo descreveu teoricamente os estudos que sustentam as 

capacidades da cadeia de suprimentos verde e as estratégias de operações verdes: 

design verde, compras verdes e manufatura verde, além de abordar aspectos da 

manufatura de produtos em material plástico e dos fatores que inibem as empresas 

de empregar práticas amigáveis ao meio ambiente.  Se pode considerar que o estado 



101 

da arte da literatura sobre a gestão da cadeia de suprimentos sustentável foi descrito. 

Com base no capítulo 2 sobre a teoria da colaboração e no capítulo 3 sobre a gestão 

da cadeia de suprimentos sustentável, as hipóteses de pesquisa foram levantadas e 

constam no próximo capítulo 4, a seguir.  
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4 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

 As hipóteses da pesquisa estão representadas na Figura 5 – Modelo 

Conceitual. Uma estratégia de design verde, o ativo envolvimento do departamento 

de logística e cadeia de suprimentos nesse processo de design verde podem ajudar 

as fábricas a encontrar, com maior eficiência, fornecimento de matérias-primas e 

componentes amistosos ao ambiente (LIU et al., 2017), desde que haja na empresa 

engajamento ativo na colaboração (WOOD; GRAY, 1991).  

Liu et al. (2017) destacam seis capacidades da empresa focal na gestão da 

cadeia de suprimentos: (1) forte integração interna; (2) integração externa com 

fornecedores;  (3) efetiva seleção de fornecedores, apoiada por mecanismos de 

avaliação de fornecedores; (4)  habilidades de trocas de conhecimentos e 

informações; (5) flexibilidade para solucionar eficazmente os problemas, advindos de 

mudanças e incertezas; (6)  apoio efetivo e confiável de tecnologia de informação (TI) 

e sistemas de informação (SI), tudo isso capacitando a empresa para lidar, por 

exemplo, com alterações no design. Nesses termos foi proposta a Hipótese 1: 

H1: Existe relação positiva entre as capacidades da cadeia de suprimentos e a 

implementação do DESIGN verde. 

As seis capacidades da cadeia de suprimentos permitem a implementação de 

uma estratégia de compras verdes (LIU et al., 2009). Obter insumos verdes também 

é uma tarefa desafiadora e complexa que considera não somente fatores tradicionais, 

tais como custo do fornecedor, qualidade, tempo de entrega e flexibilidade, mas 

também envolve responsabilidade ambiental (LEE et al., 2009) e tudo o que diz 

respeito às compras verdes (CARTER; CARTER, 1998; GREEN et al., 1998), portanto 

foi proposta a Hipótese 2: 

H2: Existe relação positiva entre as capacidades da cadeia de suprimentos e a 

implementação das COMPRAS verdes. 

 A integração externa com os membros da cadeia pode afetar significativamente 

tanto o nível quanto a forma do investimento em tecnologias de informação para 

manufatura verde (KLASSEN; VACHON, 2003). Também a integração interna, a 

avaliação dos fornecedores, as habilidades e conhecimentos da gestão e a 

flexibilidade da cadeia de suprimentos impactam a fabricação sustentável (LIU et al., 

2009; ZHU et al., 2017). Nesse caso foi proposta a Hipótese 3: 
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H3: Existe relação positiva entre as capacidades da cadeia de suprimentos e a 

implementação da MANUFATURA verde. 

 

Figura 5 – Modelo conceitual 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Liu et al. (2017). 

 

Também se pode acreditar que as associações hipotetizadas entre as 

capacidades da cadeia de suprimentos e as estratégias de operações verdes (LIU et 

al., 2017), em nível da empresa focal, podem estar contingenciadas pela existência 

do ativo engajamento na colaboração (WOOD; GRAY, 1991).  

 Com base na visão de Wood e Gray (1991), na quarta hipótese do Modelo 

Conceitual de Liu et al. (2017), ao invés de investigar (da mesma forma que os autores 

o fizeram, se o relacionamento entre as capacidades da cadeia de suprimentos, 

design, compras e manufatura verde, é dependente da proatividade ambiental da 

fábrica), foi avaliado se o relacionamento entre as capacidades da cadeia de 

suprimentos (design, compras e manufatura verde) é mediado pelo engajamento ativo 

na colaboração, em cada empresa investigada.  

  O construto do engajamento ativo na colaboração teve embasamento na 

definição encontrada no estudo seminal de Barbara Gray (1985;1989), revista por 

Wood e Gray (1991), reconsiderada por Huxham e Vangen (2000a; 2000b), 
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posteriormente retomada por Gajda (2004), Thomson et al. (2007), Woodland e Hutton 

(2012) e Blome et al. (2014).  Wood e Gray (1991) afirmam que a colaboração ocorre 

quando um grupo autônomo de stakeholders, envolvidos na esfera de um problema, 

se engajam em um processo interativo, usando regras compartilhadas, normas e 

estruturas, para agir ou decidir em matérias relativas àquela esfera de problema.  

Acredita-se que o compromisso da empresa com a colaboração, pode ser 

expresso de algumas formas: na comunicação, no diálogo com seus fornecedores de 

forma clara, frequente, priorizada, formal e informal (GAJDA, 2004); com cada 

membro dos grupos conhecendo as ações específicas que deve tomar (WOODLAND; 

HUTTON, 2012); analisando e avaliando as práticas e as ações implantadas pelos 

grupos (WOODLAND; HUTTON, 2012); dando  feedback periódico aos parceiros 

sobre seu desempenho nas ações de sustentabilidade (BLOME et al., 2014) e 

atingindo as próprias metas de sustentabilidade junto a parceiros e não sozinha 

(THOMSON et al., 2007).  

Nesse sentido, uma empresa que demonstra ter forte colaboração pode tender 

mais a efetivamente explorar e implantar seus recursos e capacidades rumo à 

implementação de estratégias de operações verdes/sustentáveis. Ficou formulada, 

nessas bases, a Hipótese 4: 

H4: o engajamento ativo da empresa na colaboração influencia positivamente a 

relação entre as capacidades da cadeia de suprimentos e 

(a) Design verde 

(b) Compras verdes 

(c) Manufatura verde 

 

O estudo agrega conhecimentos sobre as capacidades da cadeia de 

suprimentos para implementação de design, compras e manufatura sustentável em 

empresas fabricantes do setor dos plásticos no sul do Brasil, ampliando o 

conhecimento teórico existente, que foi amplamente pesquisado, contribuindo para o 

avanço das pesquisas acadêmicas. Destaca-se pela importância de se conduzir 

estudos com base em empresas do mundo real e conectar não somente as 

capacidades para desenvolver estratégias de operações sustentáveis, mas também 

ligar as teorias da cadeia de suprimentos com a teoria da colaboração e com as 

diversas teorias que permeiam a área que foi trabalhada. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O capítulo 3 apresentou a fundamentação conceitual da cadeia de suprimentos 

voltada à sustentabilidade, permeada pela colaboração entre a empresa focal e seus 

fornecedores de modo a descrever o estado da arte dos estudos prévios sobre os 

temas. O capítulo 4 delineou as hipóteses da Pesquisa. Este capítulo trata dos 

aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa, tais como a composição da 

amostra, ou a coleta e a análise dos dados.   

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com a taxonomia proposta por Vergara (2016, p. 56) uma pesquisa 

pode ser classificada quanto aos fins e quanto aos meios. Quantos aos fins a pesquisa 

foi descritiva e exploratória. Na visão de Vergara (2016) uma pesquisa exploratória é 

realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 

Considerou-se um estudo exploratório porque, embora a indústria do plástico no Brasil 

já tenha sido alvo de pesquisas, não se verificou a existência de estudos que tratem 

da mediação do engajamento ativo das empresas na colaboração em suas estratégias 

de operações sustentáveis. Descritiva, porque visou evidenciar as percepções dos 

respondentes sobre a realidade empresarial das capacidades da cadeia de 

suprimentos, e descrever a observância dos gestores sobre a existência de 

impedimentos para a adoção de práticas verdes nas operações das empresas 

investigadas. 

Vergara (2016) afirma que uma pesquisa pode ser classificada quanto aos 

meios como: (a) pesquisa de campo, (b) pesquisa de laboratório, (c) documental, (d) 

bibliográfica, (e) experimental, (f) ex post facto, (g) participante, (h) pesquisa-ação, (i) 

estudo de caso. Quanto aos meios, a pesquisa foi uma pesquisa de campo, porque 

coletou dados primários no setor da fabricação de produtos de material plástico, 

eminentemente no Sul do Brasil, tendo sido impossível mapear com precisão 

geográfica, porque 17 respondentes não se identificaram.                          
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5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

“Uma população é o conjunto completo de elementos sobre os quais desejamos 

fazer algumas inferências” (COOPER; SCHINDLER, 2016, p. 340). A natureza da 

amostragem, e a consequente escolha de amostra e não censo, deve considerar 

razões como: “(1) custo mais baixo, (2) maior acurácia dos resultados, (3) maior 

velocidade na coleta dos dados e (4) disponibilidade de elementos da população” 

(COOPER; SCHINDLER, 2016, p. 340).   

Conforme Vergara (2016) existem dois tipos de amostra: probabilística, 

baseada em procedimentos estatísticos, e amostra não probabilística. Nesta pesquisa 

foi utilizada uma amostra não probabilística, por acessibilidade, porque a seleção da 

amostra não contou com procedimentos estatísticos, mas selecionou os elementos 

pela possibilidade de acesso a eles (VERGARA, 2016). Tal decisão foi tomada por 

conveniência da autora, devido à sua experiência profissional de 23 anos como 

executiva/gestora de exportação em empresas do setor de material plástico, situadas 

no estado do Rio Grande do Sul. 

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, os elementos da população foram 54 

gestores, alguns são responsáveis pela empresa como um todo (proprietários), outros 

são responsáveis por determinados setores ligados à logística/cadeia de suprimentos 

e ao meio ambiente de cada empresa. A população-alvo desta pesquisa, portanto, 

foram pessoas em cargos executivos em empresas do setor plástico, situadas 

eminentemente no estado do Rio Grande do Sul e algumas situadas em estados do 

Sul do Brasil. Ficou impossível mapear exatamente a cidade e o estado, porque alguns 

executivos não indicaram a empresa à qual pertencem, uma vez que 17 respondentes 

não se identificaram. 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

A world wide web oferece aos pesquisadores formas acessíveis para 

automatizar a coleta de dados da pesquisa (SCHMIDT, 1997). Foi mediada pelo 

computador a comunicação com os respondentes por meio de um questionário 

autoadministrado, tendo sido criada uma conta em um serviço de pesquisa via web. 

A empresa escolhida (www.onlinepesquisa), hospedou o questionário, mediante 

http://www.onlinepesquisa/
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pagamento, por tempo determinado e para um determinado número de dados de 

entrada.  

 O questionário autoadministrado, conforme Apêndice A, aplicado via internet, 

foi escolhido com base em um modelo conceitual de Liu, Zhu e Seuring (2017), 

traduzido para o idioma português por um tradutor juramentado. O questionário 

constou de um primeiro bloco de perguntas fechadas, que avaliou as capacidades da 

cadeia de suprimentos, onde foi utilizada uma escala de dados intervalares, na qual 

os medidores estiveram em um intervalo entre 1 (nada condizente com a nossa 

realidade) e 5 (completamente condizente com a nossa realidade). Igualmente, no 

segundo bloco de perguntas fechadas, foram avaliadas as operações estratégicas 

sustentáveis, utilizada uma escala intervalar que variou entre 1 (não considerando 

implementar) até 5 (já implementado com sucesso).  

 Conforme o Apêndice B, houve uma adaptação ao questionário original de Liu, 

Zhu e Seuring (2017), que ocorreu acrescendo elementos da seguinte forma:  

 Global Reporting Initiative (2017) para complementar o construto da Integração 

Interna quanto à produção de Relatórios Ambientais pelas empresas;  

 Sarkar e Kumar (2015) para agregar a questão das rupturas de estoques do 

construto de Avaliação do Fornecedor.  

 Vanale e Santos (2014) ao construto do Design Verde para auxiliar a medir se 

os fornecedores se envolvem no design dos produtos.  

 Norma ISO 26000 para responsabilidade social, ao construto das Compras 

Sustentáveis para medir se há familiaridade com tais Normas; 

 Norma ISO 20200 referente ao grau de desintegração dos materiais plásticos 

ao construto da Manufatura Verde. 

 O terceiro bloco: engajamento ativo na colaboração foi estruturado com base 

em autores encontrados na pesquisa bibliográfica (BLOME et al., 2014; GAJDA, 2004; 

THOMSON; PERRY, 2006; WOOD; GRAY, 1991; WOODLAND; HUTTON, 2012).  O 

quarto bloco do questionário autoadministrado incluiu uma pergunta aberta: “sua 

empresa enfrenta barreiras para adotar práticas verdes? Se sim, cite quais:”, com a 

finalidade de oportunizar aos respondentes mais um canal de expressão de suas 

percepções. O quinto bloco do questionário continha questões sobre o perfil do 

respondente e da empresa à qual este pertence. 
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O questionário foi disponibilizado aos respondentes por meio do e-mail, 

explicando as razões da pesquisa e indicando o link para acessar as perguntas.  O 

envio dos e-mails foi precedido dos seguintes acontecimentos: 

 uma conversa com um especialista da Federação das Indústrias do Rio Grande 

do Sul (FIERGS) que afirmou que poderia ser por meio da ajuda de lideranças 

de Sindicatos do Plástico a obtenção de respostas dos fabricantes a um 

questionário;  

 em 5 de outubro de 2016, durante o 2º Congresso Brasileiro do Plástico, em 

Porto Alegre, foi conduzida uma conversa com o líder do Sindicato das 

Indústrias de Matérias Plásticos no Estado do RS, SINPLAST, sobre um aval 

para envio dos questionários por intermédio da lista interna de emails do 

Sindicato e o parecer foi positivo; 

Reconfirmadas tais possibilidades, a aplicação dos questionários teve o 

seguinte desenrolar de acontecimentos: 

 

 durante o mês de outubro de 2017  foi feito um teste piloto de aplicação do 

questionário, que foi respondido pela gerente de logística de uma empresa de 

utilidades em plástico, de Esteio, RS e pela gerente geral de uma empresa de 

plásticos, de Pelotas, RS. Ambas executivas experientes em suas áreas, 

reportaram haver sido de fácil entendimento e que não encontraram 

dificuldades para dar as respostas ao questionário; 

 ainda como teste piloto, em 1º de novembro de 2017, o questionário foi enviado 

ao presidente do Sindicato das Indústrias de Matérias Plásticos no Estado do 

RS (SINPLAST) e ao presidente do Sindicato das Indústrias de Material 

Plástico do Nordeste Gaúcho (SINPLÁS). Os presidentes desses sindicatos 

aprovaram o teor das perguntas e tiveram facilidade para entender e respoder. 

Se comprometeram a remeter os questionários aos proprietários das empresas 

filiadas aos sindicatos, por meio das suas listas internas de e-mails; 

 em 23 de novembro de 2017 foi disparada a pesquisa às empresas. Os 

presidentes dos sindicatos instruíram que fosse feita a remessa dos 

questionários aos associados. O mês de novembro teve 22 respostas; 

 em 15 de dezembro de 2017, foi questionado novamente o presidente do 

SINPLÁS sobre o porquê do baixo retorno e este informou que apenas 32 
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empresas estavam atuantes no Sindicato; O SINPLAST e o SINPLÁS fizeram 

três novas tentativas de envios. Em dezembro 2017 outros 22 questionários 

foram respondidos; 

 em 15 de janeiro de 2018 foram extraídos, diretamente da página web dos 

sindicatos, os endereços de e-mails de 320 empresas fabricantes, sendo esses 

e-mails enviados diretamente pela autora da tese para as 320 fábricas 

selecionadas  (excetuadas as prestadoras de serviços). Destes emails 

remetidos diretamente, 44 e-mails estavam desativados, portanto 276 e-mails 

entraram nas respectivas caixas. No entanto, o mês de janeiro teve apenas 2 

respostas a mais; 

 ainda durante janeiro de 2018 simultaneamente foram feitos telefonemas e 

enviadas mensagens por meio da rede social profissional LinkedIn aos contatos 

pessoais que se caracterizavam por serem gestores que atuam em empresas 

fabricantes de plástico em nível nacional, pedindo que respondessem. Como 

resultado desses esforços, o mês de fevereiro contou com mais 8 respostas; 

 em 10 de março de 2018, esgotadas as solicitações aos amigos e conhecidos 

do setor, encerrou-se a pesquisa com 54 respondentes.  

Pode-se inferir que de 800 empresas que constam nas websites dos Sindicatos, 

descontadas as empresas não fabricantes, considerando os fabricantes de material 

plástico com seus múltiplos gestores, descontados os gestores não proprietários ou 

gestores não envolvidos nos temas da cadeia de suprimentos e meio ambiente, foi 

obtido o total de 54 respondentes, incluindo alguns de fora do estado do Rio Grande 

do Sul (é impossível precisar quantos porque 17 respondentes não se identificaram). 

Apesar de todos os esforços envidados na busca pelo maior número de 

respondentes para a pesquisa, a taxa de retorno, dos questionários preenchidos, ficou 

muito aquém do esperado. Algumas razões para isso são evidenciadas por Cooper e 

Schindler (2016) que indica que uma vantagem da internet é o fato de os participantes 

se sentirem anônimos, mas a presente pesquisa não primou pelo anonimato dos 

respondentes e solicitava detalhes de identificação dos participantes, o que pode ter 

desmotivado a adesão para responder. 

 Os possíveis resultados esperados, a serem gerados pelo estudo, poderiam 

indicar se os executivos das empresas estão implementando estratégias de 

operações verdes/sustentáveis no design dos produtos, nas compras e na fabricação. 

Além disso se estão desenvolvendo as capacidades da cadeia de suprimentos, por 
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exemplo avaliando os fornecedores quanto a práticas sustentáveis, utilizando 

tecnologias a serviço da sustentabilidade. Averiguar ainda: se os executivos percebem 

que a empresa possui um engajamento ativo na colaboração, executando a 

colaboração em si mesma e a colaboração em prol do meio ambiente como um valor 

corporativo central, pois isso pode aumentar o sucesso da implementação de 

estratégias, por exemplo, de conceber na origem produtos mais sustentáveis, de 

comprar de fornecedores que primam pelo meio ambiente e de fabricar com menores 

danos à natureza. Desafiados por tais inquietações, dos 54 respondentes: 54 

responderam até o final do Bloco I; 42 completaram até o final do Bloco II; 35 

completaram todo o questionário; 17 não se caracterizaram nem informaram seus 

dados pessoais nem preencheram a lacuna para indicar o nome da sua empresa. 

  

5.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Realizou-se a interpretação e a análise dos resultados, onde se buscou 

analisar os aspectos relativos aos objetivos propostos no presente estudo. Os dados 

quantitativos foram tratados, inicialmente, por meio de estatística descritiva, 

explorando cálculo de medidas estatísticas básicas. Em um segundo momento, partiu-

se para a análise multivariada, avaliando a consistência interna dos construtos por 

meio do Alfa de Cronbach. Foi feita a análise fatorial e a modelagem de equações 

estruturais (validação individual do construto; validação do modelo completo; 

verificação do engajamento ativo na colaboração em cada uma das seis capacidades 

da cadeia de suprimentos). 

Para a Análise Fatorial Confirmatória foi utilizado o software estatístico R, que 

realiza o teste de Wald para validar os construtos, ou seja, verificar se as perguntas 

apresentam maiores ou menores cargas fatoriais padronizadas, a fim de rejeitar ou 

não a hipótese nula. Quando foi rejeitada a hipótese nula, concluiu-se que o parâmetro 

foi diferente de zero e que existiu influência, ou seja, que a pergunta foi significante 

para o construto em geral. 

 A análise da pergunta aberta, foi feita com base na análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977). A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos 

cada vez mais sutis e em constante aperfeiçoamento, que se aplica a discursos 

extremamente diversificados (BARDIN, 1977). Por haver sido obtido um número 

pequeno de respostas, não foi necessária a utilização de um software, tendo sido 
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utilizados os próprios construtos presentes no questionário para categorizar e vincular 

os conteúdos de cada uma das respostas.  

 

5.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

  

 O método escolhido apresentou dificuldades no que se refere: 

 às restrições dos recursos de tempo e orçamento. O presente estudo por essa 

razão não obteve um número maior de respondentes, o que não permite que 

os resultados obtidos sejam generalizados; 

 à natureza do setor do plástico, que é gerador de poluição, o que pode ter 

deixado os respondentes desconfortáveis para responder de forma 

transparente sobre ações que envolvem o meio ambiente; 

 às evidências da dificuldade em responderem aos questionários. Em 14 de 

dezembro de 2017, uma liderança do sindicato escreveu: “Estamos fazendo 

um terceiro envio. Há relutância em atender pesquisas, questionários e 

assemelhados. Temos aqui um Sistema de Indicadores e nossa meta de 50 

adesões de empresas se filiando ao Sindicato ainda não foi atingida. Temos 32 

empresas ativas. É uma realidade e sobre as realidades é difícil atuar, pois a 

base está numa questão cultural, que evolui muito lentamente”.  No mesmo dia, 

outro líder do sindicato afirmou: “Portanto tivemos 0,8% de retorno de respostas 

do Sinplast e 0,45% Simplás de participação. Realmente é impressionante a 

falta de interesse em benefício próprio, pois as questões elaboradas servem 

para que as empresas se questionem e se auto avaliem, bem como de obter 

um retorno do posicionamento do setor. Na minha leitura a grande maioria dos 

empresários não tem formação universitária e muito menos especialização, 

mesmo vendo as dificuldades de competir com o antigo modelo de gestão que 

até certo tempo deu certo, são poucos que estão abertos para uma reciclagem. 

Vamos fazer mais um apelo, pois acredito que este questionário é importante 

para as empresas, ainda mais num final de ano, que serve para iniciar o seu 

planejamento para as ações de 2018. Abraço!” 

 tais declarações estão alinhadas com o Relatório 2017 sobre grandes e 

pequenas empresas que colaboraram com as Universidades (para a inovação), 

pois o Brasil aparece entre os 4 últimos lugares dentre os países, conforme a 

OCDE. Enquanto o país 1º colocado, a Inglaterra aumentou sua taxa em 6%, 
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o Brasil teve taxa negativa, isto é, teve queda de 0,9% na colaboração entre 

empresas e universidades para a inovação (OCDE, 2017). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

  

 A amostragem de 54 executivos de empresas, foi obtida por conveniência da 

autora, no entanto era impossível prever que perfil apresentariam os respondentes 

que optassem por completar e, dentre os que finalisassem o questionário, qual seria 

o perfil predominante dos mesmos e das empresas às quais representavam. O perfil 

foi questionado com a intenção de comprovar a robustez das respostas aos 

questionamentos que estavam previstos no objetivo geral da tese, que foi – vale a 

pena retomá-lo a esta altura do estudo -  investigar o papel específico das 

Capacidades da Cadeia de Suprimentos na implementação de estratégias de 

operações sustentáveis/verdes e verificar se o relacionamento entre as CCS é 

mediado pelo Engajamento Ativo na Colaboração.  

 

6.1.1 Perfil dos respondentes 

  

 Os executivos que responderam sobre o tempo em que atuam na empresa 

totalizaram 37 pessoas. Observou-se que 49% dos respondentes tem mais de 10 anos 

de empresa, o que demonstra experiência e conhecimento da situação geral da 

fábrica, conforme a Gráfico 1, a seguir: 

 

Gráfico 1 - Tempo de empresa 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Os respondentes que informaram o cargo que desempenham na empresa 

totalizaram 38 pessoas. Entre proprietários e diretores foram 26% dos executivos, ou 

seja, quase um terço, indicando domínio dos assuntos sobre os quais foram 

questionados em relação às fábricas que representam, conforme Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Cargo ocupado 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Sobre a formação ou escolaridade dos respondentes, foram obtidos 37 retornos 

no questionário aplicado. Dos 37 pesquisados, apenas 8% não concluiu a graduação 

e um quarto destes é pós-graduado. Pode-se depreender dessa informação, que os 

executivos possuem plenas condições de indicar a situação das empresas perante o 

que lhes foi questionado, assim como mostra a Gráfico 3: 
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Gráfico 3 - Formação/escolaridade 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O predomínio das respostas sobre o tempo de fundação da fábrica, ficou 

evidenciado nos 38% que indicaram existir há mais de 40 anos. Empresas com mais 

de 40 anos já experimentaram tecnologias conservadoras na produção dos materiais 

plásticos, no entanto podem ter recursos financeiros acumulados para investir em 

tecnologias de proteção à natureza. Por outro lado, empresas jovens podem ser 

subentendidas como potencialmente avançadas tecnologicamente e com condições 

de primar pela conservação do meio ambiente. Estas fábricas, que existem há 10 anos 

ou menos, perfizeram apenas 8% do total de 37 empresas pesquisadas, de acordo 

com a Gráfico 4: 
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Gráfico 4 - Tempo de fundação da empresa 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Foram 36 respondentes os que informaram dados sobre a Receita Operacional 

Bruta (ROB) da empresa no ano de 2015. Tais resultados remeteram a 81% de 

respostas de empresas somadas entre média e grande, em relação à ROB. Empresas 

de tal porte potencialmente possuem condições de conduzir práticas de 

sustentabilidade e promover ações de consciência ambiental nas comunidades em 

que atuam.   

 

Gráfico 5 - Receita operacional bruta da empresa em 2015 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

1-10 Anos
8%

11-20 Anos
13%

21-30 Anos
30%

31-40 Anos
11%

41-50 Anos
11%

51-60 Anos
8%

Mais de 70 Anos
19%

Menor ou 
igual a R$ 

360 mil
8%

Maior que R$ 
360 mil e 
menor ou 

Maior que  R$ 3,6 
milhões e menor ou igual 

a R$ 300 milhões

Maior que 
R$ 300 
milhões

28%



117 

 

  As figuras, gráficos e tabelas que constam neste capítulo, foram geradas por 

meio de ferramentas descritivas que revelaram características importantes, oriundas 

do instrumento de pesquisa, após o questionário autoadministrado ter sido aplicado, 

junto aos fabricantes do setor do plástico no sul do Brasil. 

 

6.1.2 Capacidades da Cadeia de Suprimentos 

 

 Para melhor identificar se as respostas foram homogêneas ou se os 

participantes diferiram em suas respostas para cada Questão (Q), foi construída a 

Tabela 4 - Estatística Descritiva para constructos das CCSs. As Capacidades da 

Cadeia de Suprimentos investigadas foram: Integração Interna (C1), Avaliação do 

Fornecedor (C2), Integração Externa (C3), Habilidades e Conhecimentso na Cadeia 

de Suprimentos (C4), Flexibilidade na Cadeia de Suprimentos (C5) e Apoio em 

Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação na Cadeia de Suprimentos (C6). 

Na tabela 4, C1Q1 por exemplo significa a Capacidade 1 - Integração Interna e sua 

correspondente Questão 1 - Podemos formar uma colaboração bem próxima entre o 

departamento de logística/cadeia de suprimentos e outros departamentos/funções 

para realizar tarefas e negócios. E assim sucessivamente cada Capacidade (C) e cada 

Questão (Q) que foi elaborada e respondida: 

 

Tabela 4 - Estatística Descritiva para constructos das CCSs 

(continua) 

  Integração Interna (C1) 

  C1Q1 C1Q2 C1Q3 C1Q4 

Moda 4 3 4 1 

Média 3,67 3,44 3,65 2,50 

Variância 1,24 1,55 0,94 1,59 

Desvio Padrão 1,12 1,24 0,97 1,26  
Avaliação do fornecedor (C2)  

C2Q1 C2Q2 C2Q3 C2Q4 

Moda 4 4 4 4 

Média 3,63 3,67 3,35 3,27 

Variância 1,06 0,89 1,41 1,30 

Desvio Padrão 1,03 0,94 1,19 1,14 
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Tabela 4 - Estatística Descritiva para constructos das CCSs 
(conclusão)  

Integração Externa (C3)  
C3Q1 C3Q2 C3Q3 C3Q4 

Moda 4 4 4 4 

Média 3,79 3,04 3,48 3,65 

Variância 1,03 1,17 0,88 0,86 

Desvio Padrão 1,02 1,08 0,94 0,93  
Gestão da Cadeia de Suprimentos (C4)  

C4Q1 C4Q2 C4Q3 C4Q4 

Moda 3 4 4 4 

Média 3,21 3,42 3,58 3,29 

Variância 1,15 0,88 1,19 1,23 

Desvio Padrão 1,07 0,94 1,09 1,11  
  Flexibilidade Cadeia de Suprimentos (C5)  

C5Q1 C5Q2 C5Q3   

Moda 4 4 4   

Média 3,71 3,38 3,75   

Variância 0,95 1,10 0,90   

Desvio Padrão 0,98 1,05 0,95    
TI / SI (C6)  

C6Q1 C6Q2 C6Q3   

Moda 3 3 4   

Média 3,15 2,88 2,96   

Variância 1,66 1,71 1,49   

Desvio Padrão 1,29 1,31 1,22   

 

Fonte: A autora. 

  

 A Tabela 4 sintetiza as medidas descritivas para as Capacidades da Cadeia de 

Suprimentos (CCSs) especificando moda, média, variância e desvio padrão para cada 

variável de construto. A moda refere-se ao valor que ocorre com maior frequência, ou 

seja, a opção (de 1 a 5) mais escolhida entre os participantes da pesquisa para cada 

questão. A variância e o desvio padrão são medidas de dispersão dos dados. Quanto 

maior a variância, mais distantes da média os valores estão. O desvio padrão é menos 

sensível, pois considera menor peso a valores muito distantes da média. 

Contextualizando, conclui-se que quanto maior o desvio padrão, mais os participantes 

diferem em suas respostas para cada questão. 
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 Além da Tabela 4, foram também realizados, Histogramas, que são gráficos de 

frequência para ilustrar de que modo os dados estão distribuídos, um para cada uma 

das CCSs pesquisadas, conforme segue. 

 

Gráficos – Histogramas das Capacidades da Cadeia de Suprimentos (CCS) 

 

Gráfico 6 – Integração interna 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 7 – Avaliação do fornecedor 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 8 – Integração externa 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 9 – Habilidades/conhecimentos na gestão da cadeia de suprimentos 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 10 – Flexibilidade na cadeia de suprimentos 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 11 – Tecnologia da informação/sistemas de informação 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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mensurar a quantidade de vezes que os participantes da pesquisa escolheram um 

dos cinco níveis de respostas, que variaram de 1 a 5, sendo: 

1. Nada condizente com a realidade empresarial; 

2. Um pouco condizente com a realidade empresarial; 

3. Parcialmente condizente com a realidade empresarial; 

4. Em grande medida condizente com a realidade empresarial; 

5. Completamente condizente com a realidade empresarial. 

 Em geral, destaca-se que houve um crescente na escolha dos participantes 

para os níveis de resposta de 1 a 4.  O nível 4 apresenta uma predominância 

condizente com medidas descritivas como a moda. Para o nível 5 observa-se que 

poucos participantes acreditam que a realidade empresarial é completamente 

condizente com as referidas perguntas que os construtos abordam, talvez porque as 

Capacidades da Cadeia de Surpimentos são dinâmicas e seja raro chegar aos 100% 

de certeza de que as empresas estão atuando a plena e total Capacidade (integração 

interna, avaliação do fornecedor, integração externa, habilidades/conhecimentos, 

flexibilidade e TI/SI) na cadeia de suprimentos.  

 

6.1.3 Operações Verdes/Sustentáveis 

  

 As respostas obtidas para as Estratégias de Operações Verdes, no 

questionário representadas por 5 questões para Design Verde (DV), seis questões 

Compras Verdes (CV) e seis questões para Manufatura Verde (MV), podem ser 

analisadas conforme a descrição do comportamento estatístico da Moda, da Média, 

da Variância e do Desvio Padrão, conforme a Tabela 5 - Estatística Descritiva para 

Operações Verdes/Sustentáveis. 

 

Tabela 5 - Estatística Descritiva para Operações Verdes/Sustentáveis 

(continua) 

  Design  Verde/Sustentável (DV) 

  DV1 DV2 DV3 DV4 DV5   

Moda 4 2 4 4 5   

Média 3,36 3,48 3,64 3,64 3,57   

Variância 1,84 1,43 1,60 1,50 1,52   

Desvio Padrão 1,36 1,19 1,27 1,23 1,23   
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Tabela 5 - Estatística Descritiva para Operações Verdes/Sustentáveis 
   (conclusão) 
  

Compras Verdes/Sustentáveis (CV) 

  CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 

Moda 2 2 1 1 1 1 

Média 2,95 3,02 2,40 1,93 1,86 1,40 

Variância 2,10 2,07 2,59 1,53 1,44 0,59 

Desvio Padrão 1,45 1,44 1,61 1,24 1,20 0,77 

  Manufatura Verde/Sustentável (MV) 

  MV1 MV2 MV3 MV4 MV5 MV6 

Moda 4 4 2 1 2 1 

Média 3,10 2,86 3,12 1,95 2,95 1,60 

Variância 1,41 1,93 1,67 1,56 2,05 1,03 

Desvio Padrão 1,19 1,39 1,29 1,25 1,43 1,01 
 

Fonte: A autora. 

 

 A Tabela 5 apresenta medidas descritivas para as três operações 

verdes/sustentáveis. Em relação ao Design (DV), observa-se uma média entre os 

níveis três e quatro para as respostas dos participantes nas cinco perguntas. Para a 

moda, há o nível 2 da questão DV2 “Design dos nossos produtos para reuso, 

reciclagem e recuperação dos materiais e partes componentes” resultante como 

sendo o valor mais frequente do conjunto que se distancia das demais questões para 

esse construto. Sobre Compras Verdes (CV) destaca-se a não implementação dessas 

operações, pois os valores referentes a moda e média são baixos. Também se 

ressalta a maior dispersão dos dados, ou seja, há maior discordância nas respostas 

entre os participantes da pesquisa. Se tratando da Manufatura (MV) percebe-se a 

divergência de opiniões com valores de moda e média dispersos.  

 As Estratégias de Operações Verdes, no questionário representadas por 5 

questões para Design Verde (DV), seis questões Compras Verdes (CV) e seis 

questões para Manufatura Verde (MV), podem ser visualisadas por meio dos gráficos 

a seguir: 

 

Gráficos – Histogramas das Operações Verdes/Sustentáveis. 
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Gráfico 12 – Designin verde/sustentável 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 13 – Compras verde/sustentáveis 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 14 – Operações internas de manufatura verde/sustentável 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os histogramas para o bloco das estratégias de operações verdes têm como 

objetivo mensurar e visualizar a opinião dos respondentes no que se refere ao Design, 

Compras e Manufatura Verdes/Sustentáveis, por meio da frequência da resposta dos 

mesmos. Para esse bloco as cinco possibilidades de resposta eram: 

1. Não considerando implementar; 

2. Atualmente considerando implementar; 

3. Fazendo o planejamento para implementar; 

4. Implementando; 

5. Já implementado com sucesso. 

 Em termos de Design Verde há predominância positiva nas empresas dos 

respondentes, ou seja, as operações de Design em geral estão sendo implementadas 

ou já foram implementadas com sucesso. Fato que não ocorre para as áreas de 

Compras e Manufatura Verdes. Os participantes em maioria assinalaram que com 

relação a Compras Verdes (CV) e Manufatura Verde (MV), a empresa em que 

trabalham não considera implementar as determinadas operações sustentáveis. Para 

os níveis de 2 a 5 as respostas se distribuem de modo semelhante. 
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6.1.4 Engajamento ativo na colaboração 

 

 Antes de verificar se o relacionamento entre as Capacidades da Cadeia de 

Suprimentos é mediado pelo Engajamento Ativo na Colaboração, foi feita a estatística 

descritova para o EAC, que foi questionado por meio de seis questões, tal como 

mostra a Tabela 6: 

 

Tabela 6 - Estatística descritiva para o EAC 

 

  Engajamento Ativo na Colaboração (EAC) 

  EAC1 EAC2 EAC3 EAC4 EAC5 EAC6 

Moda 4 4 4 4 3 3 

Média 3,54 3,44 4,05 3,61 3,05 3,63 

Variância 0,80 0,65 0,60 0,69 1,05 0,74 

Desvio Padrão 0,90 0,81 0,77 0,83 1,02 0,86 

 

Fonte: A autora.  

 

 De acordo com algumas medidas estatísticas descritivas, conclui-se que a 

moda fornece os níveis 3 e 4 como mais frequentes escolhidos pelos participantes. A 

variância e o desvio padrão são em geral baixos, portanto há pouca dispersão dos 

dados. A média próxima ao nível central 3 também explica a baixa variabilidade em 

relação à opinião dos respondentes. No Histograma a seguir se pode visualizar tais 

resultados. 

 

Gráfico – Histograma EAC 
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Gráfico 15 – Engajamenro ativo na colaboração 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico para ilustrar a opinião dos respondentes referente ao Engajamento 

Ativo na Colaboração através da frequência das respostas dos participantes 

demonstra em geral predominância nos níveis 3 e 4 como citado na Tabela 3 acima. 

Os níveis de resposta neste bloco são: 

1. Discordo fortemente; 

2. Discordo; 

3. Nem concordo nem discordo; 

4. Concordo; 

5. Concordo fortemente. 

 Observou-se que poucos respondentes discordaram com as questões 

envolvendo o Engajamento Ativo na Colaboração (EAC). Destaca-se, no nível 2, a 

questão EAC5 “Nossa empresa dá feedback periódico aos parceiros sobre seu 

desempenho nas ações de sustentabilidade” na qual ficou saliente um maior número 

de discordâncias.  

 Obteve o maior número de concordância, no nível 5, a questão EAC3 “Em 

nossa empresa cada membro dos grupos conhece as ações específicas que deve 

tomar, com base no diálogo e na tomada de decisão nas reuniões”. 
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6.2 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 

 

A análise fatorial em geral é um método estatístico multivariado. Neste estudo, 

o tipo de análise fatorial que interessa é a Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Esta 

tem como objetivo a validação dos construtos, ou seja, confirmar se as perguntas do 

questionário representam os mesmos construtos do estudo a que foram destinados. 

Assim, é possível verificar se uma ou mais variáveis (neste caso perguntas) estão 

mais/menos correlacionadas com as demais variáveis do seu respectivo construto. 

Espera-se que um determinado fator inclua perguntas relacionadas a um mesmo 

construto, representando um determinado conceito. 

Para avaliação da AFC o software estatístico R realiza um teste estatístico 

chamado de Teste de Wald.  A estatística de teste (valor numérico) gerada é dada 

pela divisão do parâmetro estimado pelo seu erro padrão.  Baseado nisso se tem um 

p-valor usado para testar as seguintes hipóteses:  

 

{
𝐻0 ∶  𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 0
𝐻1 ∶   𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ≠ 0

 

 

Como regra de decisão para os testes de hipótese, em geral compara-se o nível 

descritivo (p-valor) do teste gerado pelo software com o nível de significância α 

(usualmente definido 𝛼 = 5% = 0,05). Se o p-valor for menor que α, rejeita-se a 

hipótese nula 𝐻0. Contextualizando: se for rejeitada a hipótese nula, se pode concluir 

que o parâmetro é diferente de zero, ou seja, que ele tem influência e que é 

significante para o construto em geral. 

Os resultados fornecidos pelo software R são apresentados nas Tabelas 7, 8 e 

9 para Capacidades da Cadeia de Suprimentos (CCSs), Operações Verdes (OVs) e 

Engajamento Ativo na Colaboração (EAC), respectivamente. 
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Tabela 7 – AFC para CSS 

 

CCS ESTATÍSTICA DE WALD  P-VALOR CARGA PADRONIZADA 

C1Q1 - - 0,525 

C1Q2 3,034 0,002 0,616 

C1Q3 2,747 0,006 0,529 

C1Q4 2,739 0,006 0,526 

C2Q1 2,583 0,010 0,485 

C2Q2 2,520 0,012 0,468 

C2Q3 2,745 0,006 0,528 

C2Q4 3,196 0,001 0,672 

C3Q1 3,175 0,001 0,664 

C3Q2 3,178 0,001 0,665 

C3Q3 2,738 0,006 0,526 

C3Q4 3,100 0,002 0,638 

C4Q1 3,146 0,002 0,654 

C4Q2 3,488 0,000 0,791 

C4Q3 3,365 0,001 0,737 

C4Q4 3,656 0,000 0,875 

C5Q1 3,322 0,001 0,720 

C5Q2 3,248 0,001 0,691 

C5Q3 3,343 0,001 0,729 

C6Q1 3,556 0,000 0,824 

C6Q2 3,626 0,000 0,859 

C6Q3 3,575 0,000 0,833 

 
Fonte: A autora.  

 

Analisando os resultados da análise fatorial confirmatória para as Capacidades 

da Cadeia de Suprimentos (CCSs), observa-se que as perguntas do construto C6 

“Tecnologia da Informação/Sistemas de Informação” apresentam maior carga fatorial 

padronizada (acima de 0,8) o que demonstra maior contribuição na representação das 

CCSs. Os construtos C4 “Habilidades/Conhecimentos na Gestão da Cadeia de 

Suprimentos” e C5 “Flexibilidade na Cadeia de Suprimentos”, ambos apresentam em 

geral valores mais altos que os demais. Quanto ao C1 “Integração Interna” e C2 

“Avaliação do Fornecedor”, percebe-se que estes são os constructos que menos 

contribuem para formação das CCS (apresentam cargas fatoriais padronizadas 

menores). Em relação ao Teste de Wald, conclui-se pela rejeição da hipótese nula. 

Os p-valores (todos menores que 0,05) apontam que os parâmetros estimados são 

diferentes de zero com nível de significância de 5%, ou seja, todas as perguntas 

possuem significância no bloco em geral mesmo que essa influência seja pequena. A 
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influência foi pequena no caso das perguntas C2Q1 “Temos sistemas desenvolvidos 

de seleção de fornecedores, que nos permitem encontrar bons fornecedores” e C2Q2 

“Nosso mecanismo de avaliação e seleção de fornecedores nos ajuda a construir 

relações estratégicas de longo prazo com nossos fornecedores”. 

 

Tabela 8 – AFC para Operações Verde/Sustentáveis 

 

OPERAÇÕES 
VERDES 

ESTATÍSTICA DE 
WALD  

P-
VALOR 

CARGA 
PADRONIZADA 

DV1 - - 0,704 

DV2 4,282 0,000 0,704 

DV3 4,053 0,000 0,666 

DV4 4,010 0,000 0,658 

DV5 4,167 0,000 0,685 

CV1 4,586 0,000 0,756 

CV2 4,696 0,000 0,774 

CV3 3,861 0,000 0,633 

CV4 2,755 0,006 0,450 

CV5 3,521 0,000 0,577 

CV6 3,205 0,001 0,524 

MV1 3,796 0,000 0,622 

MV2 4,060 0,000 0,667 

MV3 2,904 0,004 0,474 

MV4 2,800 0,005 0,457 

MV5 3,235 0,001 0,529 

MV6 2,957 0,003 0,483 

 
Fonte: A autora. 

 

Analisando os resultados da análise fatorial confirmatória para as Operações 

Verdes Sustentáveis, observa-se que as perguntas do construto Design Verde (DV) 

apresentam maior carga fatorial padronizada o que demonstra maior contribuição na 

representação das Operações Verde/Sustentáveis. O construto Compras Verdes (CV) 

apresenta em geral bons valores com exceção da questão CV4 “Design de nossos 

produtos para longevidade e durabilidade”, (com carga fatorial padronizada = 0,45). 

Quanto à Manufatura Verde (MV) conclui-se que este foi o constructo que menos 

contribuiu na validação das Operações Verdes, principalmente as quatro últimas 

questões “Desempenhar programas de conformidade e auditoria ambiental; obter a 

Certificação série ISO 14000 como fabricantes; Utilizar sistemas de gestão ambiental; 

Obter a Norma ISO 20200 dos Plásticos – determinação do grau de desintegração 
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dos materiais plásticos”. Ao se tratar do Teste de Wald, conclui-se pela rejeição da 

hipótese nula 𝐻0. Sendo todos os p-valores menores que 0,05, temos que os 

parâmetros estimados são diferentes de zero com nível de significância de 5%, ou 

seja, todas as perguntas possuem significância no bloco referido. 

 

Tabela 9 – AFC para EAC 

 

EAC ESTATÍSTICA DE 
WALD  

P-
VALOR 

CARGA 
PADRONIZADA 

EAC1 - - 0,727 

EAC2 1,683 0,092 0,294 

EAC3 3,414 0,001 0,614 

EAC4 3,702 0,000 0,674 

EAC5 2,890 0,004 0,513 

EAC6 3,165 0,002 0,565 

 
Fonte: A autora.  

 

 Analisando os resultados da análise fatorial confirmatória para o Engajamento 

Ativo na Colaboração, observa-se que a primeira questão desse bloco (EAC1) “Nossa 

empresa está engajada com seus parceiros, compartilhando regras, normas e 

estruturas para agir ou decidir em matérias relativas à solução de problemas 

ambientais”, esta possui maior carga fatorial padronizada = 0,727, ou seja, exerce a 

contribuição mais expressiva na representação do EAC. A questão EAC2 “Nossa 

empresa se comunica com seus fornecedores de forma clara, frequente, priorizada, 

formal e informal, podendo até existir uma possibilidade muito alta de conflitos 

interpessoais”, dentre todos os resultados apresentados na Análise Fatorial 

Confirmatória, essa é a que possui a carga fatorial padronizada mais baixa (0,294), o 

que consequentemente reflete no teste de Wald. Com p-valor = 0,092, concluímos a 

um nível de 5% de significância pela não rejeição de 𝐻0, sendo assim, a questão EAC2 

estatisticamente possui seu parâmetro estimado igual a zero, o que caracteriza a não 

influência da pergunta EAC2 no Engajamento Ativo na Colaboração. 

 

6.2.1 Covariâncias e Correlação 

  

 A covariância mede a relação linear entre duas variáveis, sendo que no pacote 

lavaan usado no software R, é possível considerar os blocos como variáveis. Foi 
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utilizada uma função da covariância padronizada conhecida: o coeficiente de 

correlação, que varia de -1 a 1. Um valor de 𝑟 = 1 implica uma correlação perfeita que 

descreve perfeitamente a relação entre as duas variáveis, isto é, uma aumenta 

exatamente conforme a outra. Um valor de 𝑟 = −1 significa correlação negativa 

perfeita, ou seja, à medida que uma aumenta a outra sempre diminui. Por fim, o valor 

de 𝑟 = 0 como coeficiente de correlação implica em não correlação linear entre as 

variáveis.  

Uma frequente classificação para a correlação é dada pelo Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Valor de 𝑟 

 

 
 

Fonte: Software estatístico R. 

 

Segundo a Análise Fatorial Combinatória dos blocos, temos que as correlações 

dos blocos são: 

 Entre a Capacidades da Cadeia de Suprimentos e as Operações Verdes é 

apresentada uma correlação positiva moderada (𝑟 = 0,532). 

 Os blocos do Engajamento Ativo na Colaboração e Capacidades da Cadeia de 

Suprimentos apresentam uma correlação positiva moderada (𝑟 = 0,668), com 

proximidade a uma correlação forte. 

 Por fim, conclui-se que EAC e Operações Verdes correlacionam-se 

moderadamente com 𝑟 = 0,662. 

 Entre os blocos e construtos pertencentes ocorreu que as CCS e Operações 

Verdes obtiveram a menor correlação entre si. Para o bloco de Engajamento Ativo na 

Colaboração obteve-se correlação moderada (quase forte) com as CCS e de modo 

semelhante ocorreu uma correlação moderada do Engajamento Ativo na Colaboração 

com as Operações verdes. 
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6.3 ALFA (α) DE CRONBACH 

 

É importante avaliar se o instrumento de medida utilizado na pesquisa para 

levantar dados conseguiu inferir ou medir aquilo a que realmente se propôs. O 

coeficiente  de Cronbach é uma medida comumente utilizada de confiabilidade e, em 

termos técnicos: avalia a consistência interna dos questionários para um conjunto de 

itens que formam um construto. Os valores do coeficiente variam de 0 a 1; quanto 

mais próximo de 1, maior a confiabilidade entre os itens.  

De uma forma geral, o Coeficiente  de Cronbach mede a correlação entre as 

respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos 

respondentes. É calculado a partir do somatório da variância dos itens individuais e 

da soma da variância de cada avaliador, pela equação: 

 

Onde: 

 𝑘 corresponde ao número de itens (perguntas) do questionário;  

𝑆𝑖
2 corresponde à variância de cada item; 

𝑆𝑡
2 corresponde à variância total do questionário (soma das variâncias dos 

avaliadores). 

Uma usual classificação da confiabilidade de acordo com o valor de  é dada 

abaixo. Segundo a literatura, valores de  maiores 0,70 são considerados aceitos, 

conforme o Quadro 7. 

Quadro 7 - Coeficiente  de Cronbach. 

 

 

Fonte: Software estatístico R. 
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Para o presente estudo, por meio do pacote psy aplicado no software R, 

baseado no banco de dados contendo todas as respostas dos questionários, obteve-

se um coeficiente de Cronbach  = 0,949, indicando excelente confiabilidade. 

 

6.4 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

  

 A Modelagem de Equações Estruturais (MEE) é um procedimento para estimar 

uma série de relações de dependência, entre um conjunto de conceitos ou construtos, 

representadas por múltiplas variáveis medidas e incorporadas a um modelo integrado, 

utilizada principalmente como uma técnica confirmatória de análise de dados (RINGLE 

et al., 2014).  

 Na visão de Ringle et al. (2014) a MEE pode determinar a contribuição de cada 

dimensão na representação de qualidade do serviço (o quanto o construto é confiável) 

e examinar a estrutura dessas interrelações, que são expressas em uma série de 

equações estruturais, de modo semelhante ao da estimativa de uma série de 

equações de regressão múltipla, sendo que tais equações modelam todas as relações 

entre construtos, dependentes e independentes. 

 Os indicadores utilizados para realizar a validação do modelo foram as 

Variâncias Médias Extraídas/Average Variance Extracted (AVE), a Confiabilidade 

Composta, os Coeficientes de determinação de Pearson (R²) e o Tamanho do efeito 

(F²). 

   

6.4.1 Validação do Modelo de Mensuração 

  

 Para realizar a análise dos dados, foi utilizado o método dos Mínimos 

Quadrados Parciais/Partial Least Square (PLS), por meio do Software Smart PLS, 

escolhido devido ao fato de haver menos de 100 observações registradas para a 

pesquisa estudada, uma vez que esse software conseguiu realizar as análises com 

as 41 observações válidas dentre os 54 questionários aplicados.  

A Figura 6 apresenta o modelo estrutural inicial testado na pesquisa. Observe-

se que os constructos, as variáveis latentes, são representados por meio dos círculos 

e as variáveis observadas são representadas por meio dos retângulos. Os construtos: 

Integração Interna, Integração Externa, Avaliação do Fornecedor, Habilidades na 
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Gestão da Cadeia de Suprimentos, Flexibilidade na Cadeia de Suprimentos e Apoio 

em Tecnologia da Informação representam a Capacidades da Cadeia de Suprimentos. 

O Design Verde, as compras Verdes e a Manufatura Verde representam as 

Estratégias para Operações Verdes. 

 
Figura 6 - Modelo estrutural inicial  
 

 
 
Fonte: Software Smart PLS. 

  

Ringle et al. (2014) indicam que o primeiro aspecto a ser observado dos 

modelos de mensuração são as Validades Convergentes, obtidas pelas observações 

das Variâncias Médias Extraídas/Average Variance Extracted (AVEs). Henseler et al. 

(2009) afirmam que os valores das AVEs devem ser maiores que 0,50 (AVE > 0,50). 

A AVE representa a parte dos dados que é explícita por cada um dos construtos, em 

relação às variáveis compostas ou a quanto, em média, essas variáveis se 

correlacionam com os seus construtos.  
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Figura 7 - Modelo estrutural inicial com os índices 
 

 
 
Fonte: Software Smart PLS. 

  

Na análise das Variâncias Médias Extraídas/Average Variance Extracted 

(AVEs), conforme a Figura 7, todos os constructos possuem AVE superior a 0,5, 

portanto percebeu-se que não foi preciso realizar modificações no modelo na primeira 

etapa de avaliação.  

Após as validades convergentes, analisou-se a consistência interna dos dados, 

por meio do Alpha de Cronbach e da confiabilidade composta. Para o ajuste do 

modelo, a partir desses parâmetros, considera-se o resultado de 0,7 como razoável 

para o Alpha de Cronbach e para a confiabilidade composta os valores entre 0,70 e 

0,90 são considerados satisfatórios (HAIR et al., 2014). De acordo com tais 

parâmetros, conforme a Tabela 10, todos os construtos estão adequados. 
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Tabela 10 - Valores de qualidade de ajuste do modelo  
 

  
AVE 

Confiabilidade 
Composta 

R² 
Alpha de 
Cronbach 

Integração Interna 0,676 0,893 - 0,839 

Integração Externa 0,652 0,878 - 0,872 

Avaliação dos Fornecedores 0,685 0,897 - 0,849 

Habilidades GCS 0,847 0,957 - 0,94 

Flexibilidade CS 0,815 0,93 - 0,888 

Apoio TI 0,921 0,972 - 0,958 

Design Verde 0,758 0,94 0,174 0,92 

Compras Verdes 0,543 0,87 0,268 0,859 

Manufatura Verde 0,582 0,892 0,292 0,857 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Para realizar a última etapa de validação do modelo foi analisada a validade do 

discriminante, a partir da análise das cargas cruzadas, apresentadas na Tabela 11, 

na qual se percebe que as cargas fatoriais são maiores nos construtos de origem. 

Assim temos pelo critério de Chin (1998), um modelo com validade discriminante, 

portanto se observa que o modelo está bem ajustado para os dados estudados. 
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 Tabela 11 – Valores de cargas cruzadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

  
Apoio 
TI 

Avaliação dos 
Fornecedores 

Compras 
Verdes 

Design 
Verde 

Flexibilidade 
CS 

Habilidades 
GCS 

Integração 
Interna 

Integração 
Externa 

Manufatura 
Verde 

C1Q1 0.521 0.189 0.351 0.235 0.516 0.557 0.797 0.387 0.364 

C1Q2 0.624 0.307 0.347 0.043 0.497 0.556 0.877 0.396 0.324 

C1Q3 0.387 0.441 0.451 0.124 0.477 0.579 0.857 0.290 0.367 

C1Q4 0.517 0.345 0.337 0.081 0.365 0.353 0.754 0.341 0.430 

C2Q1 0.426 0.344 0.012 0.047 0.465 0.450 0.277 0.700 0.020 

C2Q2 0.259 0.509 0.034 -0.173 0.283 0.327 0.189 0.573 0.021 

C2Q3 0.494 0.498 0.113 -0.076 0.475 0.388 0.432 0.917 0.125 

C2Q4 0.529 0.632 0.210 0.116 0.565 0.592 0.399 0.974 0.171 

C3Q1 0.495 0.852 0.187 0.065 0.524 0.487 0.336 0.641 0.192 

C3Q2 0.480 0.858 0.217 -0.001 0.449 0.471 0.280 0.470 0.262 

C3Q3 0.414 0.776 0.130 0.074 0.476 0.498 0.385 0.408 0.122 

C3Q4 0.512 0.821 0.200 0.080 0.515 0.493 0.344 0.483 0.131 

C4Q1 0.622 0.541 0.341 0.106 0.676 0.912 0.569 0.522 0.218 

C4Q2 0.655 0.508 0.375 0.180 0.714 0.950 0.619 0.520 0.294 

C4Q3 0.524 0.530 0.382 0.247 0.727 0.912 0.512 0.438 0.177 

C4Q4 0.661 0.578 0.343 0.057 0.795 0.907 0.598 0.571 0.214 

C5Q1 0.670 0.497 0.355 0.041 0.909 0.658 0.403 0.433 0.285 

C5Q2 0.652 0.627 0.326 0.186 0.899 0.643 0.441 0.597 0.334 

C5Q3 0.630 0.475 0.432 0.100 0.901 0.809 0.647 0.497 0.403 

C6Q1 0.957 0.510 0.312 -0.133 0.682 0.606 0.516 0.534 0.346 

C6Q2 0.971 0.557 0.302 -0.133 0.696 0.667 0.673 0.534 0.433 

C6Q3 0.953 0.600 0.219 -0.073 0.695 0.644 0.576 0.498 0.322 

CV1 0.093 0.107 0.443 0.567 0.087 0.101 -0.033 0.061 0.369 

CV2 0.095 0.126 0.494 0.587 0.142 0.109 -0.039 0.051 0.417 

CV3 0.425 0.284 0.872 0.307 0.462 0.390 0.526 0.299 0.667 

CV4 0.219 0.158 0.876 0.099 0.358 0.322 0.308 0.076 0.599 

CV5 0.189 0.192 0.828 0.284 0.370 0.334 0.352 0.164 0.430 

CV6 0.092 0.090 0.777 0.289 0.156 0.258 0.331 -0.006 0.501 

DV1 
-

0.061 0.033 0.251 0.908 0.052 0.096 0.221 0.027 0.329 

DV2 
-

0.017 0.108 0.201 0.899 0.164 0.219 0.158 0.072 0.274 

DV3 
-

0.053 0.152 0.292 0.899 0.197 0.192 0.193 0.092 0.220 

DV4 
-

0.130 -0.030 0.330 0.801 0.133 0.182 0.033 0.092 0.212 

DV5 
-

0.243 -0.013 0.247 0.841 -0.023 0.033 0.066 -0.044 0.262 

MV1 0.053 0.083 0.329 0.475 0.248 0.231 0.210 0.130 0.610 

MV2 0.156 0.263 0.436 0.495 0.227 0.149 0.246 0.110 0.737 

MV3 0.469 0.238 0.446 0.166 0.370 0.227 0.406 0.201 0.854 

MV4 0.203 0.076 0.587 0.181 0.289 0.218 0.245 0.058 0.732 

MV5 0.355 0.254 0.602 0.156 0.371 0.197 0.440 0.145 0.908 

MV6 0.315 0.058 0.603 0.174 0.216 0.155 0.406 0.051 0.699 
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 A partir do modelo estruturado foi possível verificar o efeito das variáveis 

observadas nos construtos estudados, tal efeito tendo sido avaliado por meio do F², 

tomando como referência que: valores menores do que 0,02 não são incluídos no 

modelo; valores no intervalo de 0,02 a 0,14 possuem efeito pequeno; valores de 0,15 

a 0,34 possuem efeito médio; e valores iguais ou superiores a 0,35 possuem um 

grande efeito (HAIR et al., 2014). 

 

Tabela 12 - Avaliação do efeito do engajamento ativo na colaboração nos constructos 

 

  Engajamento Ativo na Colaboração 

Apoio TI 0,097 
Avaliação dos 
Fornecedores 0,029 
Flexibilidade CS 0,214 
Habilidades GCS 0,290 
Integração Interna -0,002 
Integração Externa 0,202 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Após o processo de análise de modelagem de equações estruturais se chegou 

ao modelo final, o efeito das variáveis nos construtos, apresentado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Modelo final 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conclui-se, conforme a Tabela 12, que o engajamento ativo na colaboração 

não possui efeitos na Integração Interna, que o engajamento ativo na colaboração 

possui um pequeno efeito no apoio em Tecnologia da Informação e que foi encontrado 

um efeito médio na Flexibilidade da cadeia de suprimentos, nas 

Habilidades/conhecimentos na gestão da cadeia de suprimentos e na Integração 

Externa.  

 

6.5 RESULTADOS DA PERGUNTA ABERTA 

  

 Ao final do questionário foi indagado aos respondentes: “Sua empresa enfrenta 

barreiras para adotar práticas verdes? Se sim, cite quais”. A Tabela 13 contém todas 

as respostas obtidas, que estão entre aspas vinculadas, pela autora da tese, aos 6 

construtos das Capacidades da Cadeia de Suprimentos e aos 3 construtos das 

Operações Verdes. Também foi observada a ocorrência de preocupações com 

dificuldades econômico-financeiras. 

 

Quadro 8 – Barreiras à Adoção de Práticas Verdes nas Empresas do Plástico 

 (continua) 

Construtos Barreiras 

Capacidades Respostas 

Integração Interna "mentalidade da direção da empresa"; "Dificuldade 
cultural dos Administradores" 

Avaliação do fornecedor "Troca de fornecedores" 

Integração Externa "Resistencia dos clientes em entregar os produtos 
para reciclagem (ciclo reverso)"; "existe pouco 
incentivo governamental para que seja realizado um 
planejamento decente" 

Habilidades/conhecimentos na Gestão 
da Cadeia de Suprimentos 

"Falta de conhecimento" 

Flexibilidade na Cadeia de Suprimentos "Sim, minha cadeia de fornecedores é muito 
engessada e é difícil cadastros de novos 
participantes"; "Burocracia"  

Tecnologia da Informação (TI)/Sistemas 
de Informação (SI) 

"Tecnologia" 

 
  

 Operações Respostas 

Design Verde/Sustentável (DV) "Tipo de produtos que usamos" 

  

   

https://www.onlinepesquisa.com/?url=result_det&uid=1069420&f_rid=40583236
https://www.onlinepesquisa.com/?url=result_det&uid=1069420&f_rid=40583236
https://www.onlinepesquisa.com/?url=result_det&uid=1069420&f_rid=40583236
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Quadro 8 – Barreiras à Adoção de Práticas Verdes nas Empresas do Plástico 

 (conclusão) 

 
Compras Verdes/Sustentáveis (CV) "alto custo de materiais alternativos"; "Falta de 

matérias primas" 

Operações Internas de Manufatura 
Verde/Sustentável (MV) 

"custos de implantação" 

  

 Menção a questões 
econômico/financeiras 

                                  Ocorrências   

Custos 4 

Retorno sobre Investimentos 1 

Investimentos 1 

 

Fonte: A autora.  

 

 De um total de 41 participantes que responderam à pergunta aberta, 25 

afirmam que não encontram barreiras em suas empresas, o que corresponde a 61% 

de gestores que acreditam ser viável a implantação de práticas verdes nas empresas 

em que atuam. Cerca de 15% dos respondentes demonstraram preocupação com 

questões econômico financeiras para a implantação de medidas em prol da 

sustentabilidade das empresas do setor plástico do sul do Brasil, o que é um 

percentual baixo também porque à época da coleta de dados existia uma preocupação 

corrente do empresariado com a crise econômica vivida pelo país. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 As inferências que seguem estão primeiramente embasadas nos resultados da 

análise fatorial confirmatória para as Capacidades da Cadeia de Suprimentos. Os 

resultados mostraram que a maior carga fatorial padronizada ficou com 

Habilidades/Conhecimentos, na Questão 4 - Nossa equipe de Gestão da Cadeia de 

Suprimentos demonstra alto nível de habilidades técnicas/conhecimento, em termos 

de capacidades para executar o gerenciamento de dados, usar Tecnologia da 

Informação/Sistemas de Informação, análise de sistema, processamento e 

programação, etc. Tais resultados estão em concordância com Lee et al. (2011), ao 

perceberem no estudo deles, que certas habilidades e conhecimentos entre os 

trabalhadores poderiam afetar o desempenho dos processos de fabricação e dos 

projetos de inovação tais como produção enxuta, programas Seis Sigma, lançamentos 

de novos produtos e atualizações tecnológicas. 

 As respostas às questões sobre as capacidades da cadeia de suprimentos 

quanto a Apoio em Tecnologia da Informação (TI) e Sistemas de Informação (SI) 

receberam cargas fatoriais padronizadas acima de 0,8 nas questões que se referiram 

a: o setor de TI/SI da empresa ser compatível com o setor de TI/SI do parceiro da CS, 

havendo acesso e compartilhamento de informação de maneira fácil, rápida e 

contínua; haver na empresa suporte de TI/SI que permita aprimorar as colaborações 

com os parceiros da CS para compartilhar conhecimento, solucionar problemas e 

aprender cooperativamente; o setor de TI/SI da empresa estar bem integrado ao 

processo de Gestão da Cadeiade Suprimentos, satisfazendo a demanda dos clientes 

e realizando as operações diárias por meio de suporte confiável, efetivo e no tempo 

certo. Tais achados são consistentes com as afirmações de Wade e Hulland (2004), 

Rai et al. (2006), Fawcett et al. (2007), Paulraj e Chen (2007), Lu e Ramamurthy 

(2011), Yao e Zhu (2012), Liu et al. (2015, Cai et al. (2016), Chopra e Meindl (2016) 

em suas considerações sobre a função e a importância da TI na colaboração entre 

empresas parceiras, tanto à montante quanto à jusante na cadeia de suprimentos das 

empresas investigadas.   

As capacidades de Habilidades/Conhecimentos na gestão da cadeia de 

suprimentos apareceram com expressividade na pesquisa, pontuando cargas fatoriais 

de 0,79 a 0,74 quanto a executar tarefas, interpretar problemas e quanto a formar 

boas relaçoes de trabalho, manter relacionamentos produtivos e trabalhar em um 
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ambiente colaborativo com fornecedores e clientes. Um dos maiores desafios 

enfrentados pelos executivos da cadeia de suprimentos global é o desenvolvimento e 

a retenção de talentos existentes e futuros, com especialização multifuncional que 

desenvolve e mantém de forma sistemática o conhecimento relativo à gama de 

funcionalidades da cadeia de suprimentos, incluindo produção e compras 

(BOWERSOX et al., 2014). 

 As capacidades de Flexibilidade na CS receberam cargas de 0,73 a 0,70 nas 

questões sobre atender aos requisitos dos clientes e a lidar com mudanças que exijam 

rápida reação e a gerenciar as consequentes economias de custo. Referindo-se à 

flexibilidade na cadeia de suprimentos verde, Mangla et al. (2015), para ilustrar a 

eficácia de um modelo, apresentaram o caso de uma empresa indiana de fabricação 

de poliéster e ofereceram meios analíticos científicos aos gestores/profissionais de 

negócios quanto à implementação sistemática das respostas a riscos no que se refere 

à adoção e implementação efetiva de iniciativas verdes nos negócios. Isso ajudaria os 

gerentes e profissionais a interpretar a influência das principais ações estratégicas 

sobre o desempenho e a melhorar a eficácia dos processos através do 

desenvolvimento de estratégias robustas e flexíveis para gerenciar os riscos na cadeia 

de suprimentos verde (MANGLA et al., 2015). 

 Em termos de Flexibilidade para atender os requisitos de demanda dos clientes, 

Pati et al. (2010) criaram um modelo para auxiliar as entidades da cadeia de 

suprimento em circuito fechado a antecipar a demanda à jusante da cadeia e 

concluíram que a análise de sensibilidade da combinação do tempo máximo de 

reposição dos estoques poderia ser utilizada pelos gestores para projetar um ótimo 

sistema de distribuição de reciclagem, sob a condição do tempo de espera acumulado 

nas entregas. Além disso, a análise de segregação, feita pelos autores, revelou que o 

aumento do grau de segregação na fonte reduziu o efeito chicote na cadeia de 

suprimento em circuito fechado. O efeito chicote se refere ao cenário onde os pedidos 

para os fornecedores tendem a ter flutuações maiores do que as vendas realizadas e 

essa distorção se propaga à montante da cadeia de uma forma amplificada (LEE et 

al., 1997).    

 As menores cargas fatoriais (abaixo de 0,5) sobrecaíram nas capacidades de 

Avaliação do Fornecedor, talvez por haver poucos sistemas desenvolvidos de seleção 

e avaliação de provedores voltados a relacionamentos de longo prazo. No entanto 

recebeu carga fatorial 0,67 o controle que as empresas investigadas exercem em cima 
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dos riscos de rupturas de estoque que os fornecedores podem causar nas empresas. 

Na revisão de literatura foi observado que Kanan et al. (2015) e Petrudi et al. (2018) 

apontam dificuldades para selecionar fornecedores verdes. Kanan et al. (2015) 

conduziram um estudo, em uma empresa de fabricação de plástico com sede em 

Singapura, com a finalidade de ajudar a estabelecer uma abordagem sistemática para 

selecionar o melhor fornecedor verde, dentro de um conjunto de critérios. Quando a 

metodologia proposta foi aplicada, permitiu não apenas selecionar o fornecedor verde 

mais apropriado, mas também ajudar a analisar o fornecedor alternativo mais 

adequado, o que mostrou a grande diferença em relação a outras abordagens 

(KANAN et al., 2015). 

 Na Análise Fatorial Confirmatória, as capacidades de Integração Interna 

surpreenderam com cargas fatoriais muito baixas, entre 0,62 e 0,48, indicando pouca 

colaboração entre o departamento de logística/CS da empresa e os outros 

departamentos dentro dessa mesma empresa para realizar tarefas e negócios, ou 

para produzir relatórios ambientais, ou para criar confiança, existindo poucas equipes 

interfuncionais. Autry e Moon (2016) afirmam que a coordenação interfuncional é um 

processo em andamento para organizar as atividades da CS entre as áreas 

funcionais, com base em um amplo sistema que almeje conscientemente otimizar um 

certo objetivo empresarial. 

 O comportamento da Análise Fatorial Confirmatória quanto às Operações 

Verdes: Design Verde, Compras Verdes e Manufatura Verde, indicou que as maiores 

cargas fatoriais residiram nas Compras Verdes. Isso ocorreu no sentido de cooperar 

com fornecedores para atingir objetivos em prol da conservação do meio ambiente e 

no sentido de fornecer especificações de design, inclusive solicitar requisitos 

ambientais para o design. Ficou evidente o Design Verde para reduzir o consumo de 

energia; design para reuso, reciclagem e recuperação dos materiais, partes e 

componentes; envolvimento dos fornecedores desde os estágios de design e 

desenvolvimento de produtos. Tais resultados são consistentes com Mores et al. 

(2018) que, ao realizarem um estudo de caso aprofundado em uma empresa 

petroquímica brasileira, incluíram entrevistas com agentes da cadeia de suprimentos, 

mostrando que a colaboração, entre a organização focal e outros agentes da cadeia 

de suprimentos, é importante para o desenvolvimento de produtos.  

A menor carga fatorial ocorreu nas operações de Compras Verdes, em vista da 

baixa exigência da Certificação série ISO 14000 (CV4), algo que poucas empresas 
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consideram implementar. A análise feita por Mosgaard (2015) mostrou que as 

mudanças nas práticas não são tão dependentes dos compradores entenderem 

políticas, ferramentas e procedimentos, mas são uma questão de colocar em prática 

o conhecimento, uma vez que as compras verdes são um hábito que se forma e passa 

a fazer parte do dia-a-dia e não algo com que os compradores lidam em separado, ou 

algo que seja visto como uma forma de conhecimento apartada das práticas diárias. 

Mosgaard (2015) concluiu que as compras verdes precisam ser adaptadas como 

práticas das compras regulares na rotina das empresas, o que em parte é consistente 

com os achados da presente tese. 

As opiniões foram divergentes quanto à implementação da manufatura 

ecológica. Das firmas pesquisadas, algumas consideram desempenhar gestão 

ambiental de qualidade total (MV2) e exercer cooperação multifuncional para 

melhorias do meio ambiente (MV1),  mas poucas estão considerando utilizar sistemas 

de gestão ambiental (MV5), determinar o grau de desintegração dos plásticos na 

manufatura por meio da Norma ISO 26000 para Responsabilidade Social (MV6), 

desempenhar programas de conformidade e auditoria ambiental (MV3), obter 

certificações série ISO 14000 (MV4). A busca teórica mostrou o estudo de Mores et 

al. (2018) que analisou o processo de inovação na produção do plástico verde, um 

processo que substitui um recurso não renovável (nafta) por um produto renovável 

(etanol da cana-de-açúcar), através da lente da gestão sustentável da cadeia de 

suprimentos, criando iniciativas fabris, tais como programas de certificação e selo de 

qualidade/aprovação, para apoiar a produção de plástico verde e reduzir o impacto 

social e ambiental ao longo da cadeia de suprimentos.   

 A maioria dos respondentes concordou que existe na empresa engajamento 

ativo na colaboração (EAC1), que analisam e avaliam as práticas e ações implantadas 

(EAC4), que as ações específicas a serem tomadas, com base no diálogo e na tomada 

de decisão nas reuniões, são conhecidas por cada membro dos grupos (EAC3). 

Huxham e Vangen (2000b) trouxeram conceitos de vantagem colaborativa e de inércia 

colaborativa, mostrando os fatores que causaram ansiedade ou recompensa nas 

relações de colaboração: objetivos comuns, comunicação, 

comprometimento/determinação, compromisso, processos adequados de trabalho, 

democracia/igualdade, recursos, confiança e poder.  

 No estudo de Govindan et al., (2017) a maior prioridade obtida para melhorar o 

desempenho da cadeia de suprimentos foram as dimensões das trocas de 
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informações e, na presente tese, os respondentes afirmaram que “feedbacks 

periódicos aos parceiros da cadeia de suprimentos sobre o desempenho desse 

parceiro em ações de sustentabilidade (EAC5)” é algo que pouco ocorre na sua 

empresa. Ainda concordaram que existe uma possibilidade muito baixa de conflitos 

interpessoais com os fornecedores, indicando que acontece a colaboração com os 

fornecedores. Aran e Morgan (1976) indicam que um grupo se comporta de forma 

colaborativa e fica à espera de oportunidades para atingir um desempenho maior, 

porém ressaltaram que o melhor desempenho técnico só acontecerá se forem 

oferecidas oportunidades ao grupo, para que ativamente cada um se disponha a 

solucionar os problemas dos outros. Para Philips et al. (2000) é importante o papel 

das estruturas organizacionais preexistentes para o desenvolvimento da colaboração 

e consequentemente para o desenvolvimento de soluções para os problemas. 

 Identificar direcionadores comuns para as indústrias de fabricação de produtos 

plásticos (especificamente para as indústrias de moldagem por injeção) na Índia foi a 

pesquisa de Haq et al. (2017). As influências mútuas dos vários direcionadores 

comuns foram descobertas usando o método de modelagem estrutural interpretativa 

(Interpretive Structural Modelling) e os resultados mostraram que o driver D4 (imagem 

verde e marketing global) desempenharam um papel direcionador importante (HAQ et 

al., 2017). 

 Um pequeno efeito foi encontrado por meio da Modelagem das Equações 

Estruturais nas capacidades de Avaliação dos Fornecedores e nas Capacidades do 

Apoio em TI/SI no Engajamento Ativo na Colaboração. Dogan et al. (2016) abordaram 

o problema da seleção de fornecedores verdes em uma organização na Turquia, que 

possui operações de produção de acumuladores. O objetivo de Dogan et al. (2016) foi 

selecionar o mais verde de 3 fornecedores na Turquia, na França e na Bulgária, que 

abastecem o material plástico utilizado na produção dos acumuladores e por meio de 

um método de decisão multi-critérios encontraram resultados para selecionar o 

fornecedor mais verde.  

 Chopra e Meindl (2016) ao abordarem fatores-chave e métricas da cadeia de 

suprimentos citam as tecnologias capacitadoras para compartilhar e analisar 

informações, que podem ser usadas e integradas às necessidades de cada cadeia de 

suprimentos específica e que influenciam seu desempenho. Uma vez que o efeito foi 

pequeno, mas a análise fatorial confirmatória ficou evidenciado que as capacidades 

de TI e SI condizem com a realidade das empresas pesquisadas, se pode inferir que, 
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na presente tese, o uso de TI/SI esteja vinculado a investimentos para as fábricas 

executarem o design dos produtos em prol da sustentabilidade, o que trará benefícios 

futuros, assim que produtos mais sustentáveis estiverem sendo manufaturados, 

comercializados e disponibilizados aos consumidores finais.  

 A Modelagem das Equações Estruturais empregada como método na presente 

tese, indicou que o engajamento ativo na colaboração possuiu médio efeito nas 

capacidades de Habilidades/Conhecimentos, na Flexibilidade e na Integração 

Externa. Em relação aos agentes externos, os parceiros da cadeia de suprimentos, e 

em compatibilidade com tais resultados, Herrera-Vidal e Marrugo-Cermeño (2017) 

conduziram um estudo de caso, mostrando haver um ambiente favorável se as 

decisões forem tomadas de forma coordenada entre os agentes da cadeia de 

suprimentos, o que beneficia a rentabilidade dos investidores e a satisfação dos 

clientes. Ficou evidenciado para Herrera-Vidal e Marrugo-Cermeño (2017) que a 

teoria da colaboração (na forma de coordenação) apoiada na teoria dos stakeholders, 

auxiliou a explicar o fenômeno investigado.  

 Com base nos modelos da teoria da colaboração, o presente estudo é uma 

extensão do estudo de Liu et al. (2017), que usou como base os modelos teóricos da 

Visão Baseada em Recursos. Liu et al. (2017), argumentaram que a adoção de 

estratégias de operações verdes requer o desenvolvimento e a implantação de 

Capacidades específicas da cadeia de suprimentos e utilizaram evidências do setor 

automotivo global, a fim de contribuir para o entendimento das capacidades - 

conexões estratégicas e sua aplicação específica à gestão ambiental.  

 Liu et al. (2017) utilizaram a Proatividade Ambiental como um construto 

moderador crucial na ligação entre as capacidades da cadeia de suprimentos e as 

estratégias de operações verdes, enquanto essa tese utilizou o Engajamento Ativo na 

Colaboração como um construto influente na ligação entre as capacidades da cadeia 

de suprimentos e as estratégias de operações verdes. 

 O estudo de Liu et al. (2017) foi parcialmente testado na presente tese, no Setor 

de Plásticos, tendo sido encontrados resultados que indicaram que existem 

associações positivas significativas entre as Capacidades da Cadeia de Suprimentos 

específicas e a adoção de Estratégias de Operações Verdes. Inesperadamente para 

Liu et al. (2017), a Proatividade Ambiental negativamente moderou o efeito da 

capacidade de integração interna. Do mesmo modo, na presente tese, cuja base é a 

Teoria da Colaboração, a integração interna não possuiu efeitos no Engajamento Ativo 

https://www-scopus.ez47.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=57193094721&amp;eid=2-s2.0-85035064583
https://www-scopus.ez47.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=57197823465&amp;eid=2-s2.0-85035064583
https://www-scopus.ez47.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=57193094721&amp;eid=2-s2.0-85035064583
https://www-scopus.ez47.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=57197823465&amp;eid=2-s2.0-85035064583
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na Colaboração para as estratégias de operações sustentáveis das fábricas 

pesquisadas. 

  Ainda surpreendente para Liu et al. (2017), consistentes efeitos de moderação 

negativos foram detectados para as capacidades de Flexibilidade nas operações de 

compras verdes, design verde e fabricação verde. Na presente tese, para a 

capacidade de Flexibilidade, o Engajamento Ativo na colaboração  possuiu médio 

efeito. Também a Modelagem das Equações Estruturais revelou que o Engajamento 

Ativo na Colaboração não possuiu efeitos na Integração Interna para práticas verdes 

em design, compras e manufatura, confirmando os resultados da Análise Fatorial 

Confirmatória: baixa carga na Integração Interna. Se a Integração Interna foi muito 

pouco condizente com a realidade das empresas, mas no geral do estudo aparece a 

concordância de que existe colaboração, esta colaboração pode estar acontecendo 

voltada para fora da empresa, endereçada aos parceiros da cadeia de suprimentos 

em prol da sustentabilidade.  

 

7.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PERGUNTA ABERTA 

 

 As barreiras relacionadas à manufatura sustentável foram as únicas que não 

tiveram nenhuma menção explícita por parte dos respondentes que aderiram a indicar 

se existem barreiras para adotar práticas verdes em suas empresas. Luthra et al. 

(2016) estudaram,  em uma empresa de fabricação de plástico na Índia, as barreiras 

para adoção e implementação de iniciativas de produção e consumo sustentáveis em 

uma cadeia de suprimentos, listando 15 barreiras, sugeridas por meio de literatura e 

de opiniões de especialistas. De acordo com os resultados, a categoria de barreiras 

relacionadas ao "apoio e políticas governamentais" foi atribuída como tendo a maior 

importância entre outras barreiras. (LUTHRA et al., 2016). 

 Os respondentes, no entanto, se referem a impedimentos quanto ao design 

verde/sustentável, em função do tipo de matéria-prima utilizada para fabricação. Kaur 

et al. (2018) apresentaram uma abordagem para investigar barreiras na gestão da 

cadeia de suprimentos verde, no contexto canadense, em sete empresas de 

manufatura do setor de produtos eletrônicos e seus resultados geraram três 

categorias principais de barreiras: barreiras relacionadas ao conhecimento, ao 

comprometimento (falta de responsabilidade social corporativa) e ao design do 

produto (complexidade do design para reutilizar/reciclar produtos usados). Em 
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consistência com Kaur et al. (2018), foi feita, na presente tese, uma menção a haver 

resistência dos clientes em entregar os produtos para reciclagem.  

 Um respondente, embora não especificando, disse haver “falta de 

conhecimento”, no entanto Kaur et al. (2018) relacionaram o conhecimento a: falta de 

conscientização sobre os impactos ambientais nos negócios; falta de cursos de 

treinamento, falta de consultoria, falta de instituições para treinar/monitorar, falta de 

orientar o progresso específico de cada indústria, falta de conhecimento técnico e 

dificuldade em identificar oportunidades ambientais. 

 A modelagem de equações estruturais mostrou que o engajamento ativo na 

colaboração não possui efeitos na integração interna, o que ficou confirmado nas 

respostas que indicaram haver barreiras de “dificuldade cultural  dos administradores” 

para implementar operações verdes, tendo sido apontada a “mentalidade da direção 

da empresa” dificultando a adoção de práticas sustentáveis. Pode-se inferir que as 

barreiras indicadas estão dentro da própria empresa, havendo um isolamento interno 

entre os departamentos, inibindo – mesmo que em pequena percentagem, 15% do 

total de respondentes - a adoção de práticas verdes nas empresas pesquisadas, 

pertencentes ao setor de plásticos, no sul do Brasil. O capítulo a seguir apresenta as 

conclusões do estudo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Atendendo aos objetivos de realizar um estudo bibliométrico sobre a teoria da 

colaboração (TC)l, foi possível observar que a TC é uma teoria que pode se interligar 

a grandes teorias organizacionais para investigar fenômenos sob diferentes 

perspectivas: o estudo de Huxham e Vangen (2000a) abordou a Teoria da 

Contingência e influenciou Appleton et al. (2013) e Thomson et al. (2007); a Teoria da 

Dependência de Recursos embasou o estudo de Reuer e Koza (2000a) combinada 

com a Teoria dos Custos de Transação. Outros exemplos foram encontrados: Teoria 

da Dependência de Recursos em Jamal e Getz (1995); Aprendizagem Organizacional 

em Gajda e Koliba (2007); Redes Sociais em Woodland e Hutton (2012) e Inovação 

Tecnológica em Silic e Back (2016). 

Os resultados mostraram a TC vinculada a áreas tais como 

Organizações/Empresas (ALONSO; BRESSAN, 2014; ARAM, 1976; BABAIAN et al., 

2006; EBEL et al., 2016; PHILIPS et al., 2000; REUER; KOZA, 2000a; SILIC et al., 

2014; SILIC; BACK, 2016; THOMSON et al., 2007; WOODLAND; HUTTON, 2012; WU 

et al., 2016a); e Turismo: Jamal e Getz (1995), Jamal e Stronza (2009), Selin (1994), 

Selin e Back (2016) e Taylor (1995). Nas Ciências Sociais gerais destacaram-se 

Appleton et al. (2013), Gajda (2004), Gajda e Koliba (2007), Gray e Wood (1991) e 

Huxham e Vangen (2000b) e na área da Sustentabilidade houve destaque para Selin 

e Chavez (1995) e Wu et al. (2016a). 

Ao verificar que colaboração, cooperação, coordenação não são termos 

intercambiáveis, os achados permitiram concordar com Williams (2016) e afirmar que 

deverá haver mais esclarecimentos nesse sentido para o fortalecimento da Teoria da 

Colaboração no futuro. Somente um periódico continha a palavra colaboração: 

International Journal of e-Collaboration (SILIC; BACK, 2014). Tal evidência pode estar 

indicando caminhos promissores para avanços da TC por meio das pesquisas que 

envolvam tecnologia, plataformas colaborativas, usos de softwares e aplicativos 

(EBEL et al., 2016; SILIC et al., 2016). 

A revisão da literatura evidenciou que a raiz da TC está plantada sobre outras 

raízes profundas das grandes teorias organizacionais e os modelos encontrados 

conduziram a estudos que tiveram por base a Teoria da Visão Baseada em Recursos 

(Barney, 1991), a Teoria da Dependência de Recursos (Pfeffer, 1981) e a Teoria dos 

Stakeholders (Freeman, 1984). Concluiu-se que a TC é uma teoria promissora, que 
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possui uma espinha dorsal com ramificações nevrálgicas a serem fortalecidas para 

sustentar rumos investigativos na área da gestão da cadeia de suprimentos 

sustentável. 

A literatura em geral trata a colaboração adaptando-a às diversas áreas de 

estudo transdisciplinarmente ou isoladamente, mas foi encontrada uma linha comum 

a todas as áreas, que é a intangibilidade da dimensão humana na colaboração, ou 

seja, o desafio que os autores enfrentam para medir a aptidão das pessoas para 

colaborar. No presente estudo  

O estudo bibliométrico sobre a gestão da cadeia de suprimentos sustentável 

guiou descobertas de autores tais como Linton et al. (2007), Seuring e Miller (2008), 

Krause et al. (2009), Gold et al. (2010), Beske (2012), Hassini et al. (2012), Seuring 

(2013), Meixel e Luoma (2015), Silvestre (2015), Wu et al. (2016a), Fiorini e Jabbour 

(2017), Petrudi et al. (2018) e Rostamzadeh et al. (2018), que utilizaram a expressão 

“sustentável”/sustainable, em suas pesquisas sobre a cadeia de suprimentos 

ecológica. A expressão “ambiental”/environmental foi também utilizada por Zhu et al. 

(2004b; 2008a; 2010a, 2011a), autor cuja obra identificada nas buscas bibliométricas, 

está resumida no Quadro 4 – Os Modelos de Qinghua Zhu, onde consta em 22 

ocorrências green supply chain, a expressão mais utilizada pelos pesquisadores. 

Os autores que emergiram diretamente do aprofundamento dos estudos sobre 

a expressão “cadeia de suprimentos verde”/green supply chain foram: Seuring (2001), 

Sarkis (2003), Hervani et al. (2005), Ninlawan et al. (2010), Thun e Muller (2010), Wooi 

e Zailani (2010), Eltayeb et al. (2011), Sarkis et al. (2011), Bose e Pal (2012), Lee et 

al. (2012), Min e Kim (2012), Shi et al. (2012), Diabat et al. (2013), Abdallah et al. 

(2013), Muduli et al. (2013), Sazvar et al. ( 2014), Tian et al. (2014), Cosimato e Troisi 

(2015), Fahimnia et al. (2015a; 2015b), Gunaserakan et al. (2015), Jabbour et al. 

(2015; 2017), Luthra et al. (2015), Mangla et al. (2015), Mathiyazhagan et al. (2016), 

Haq et al. (2017), Jayant e Azhar (2017), Scur e Barbosa (2017), Kaur et al. (2018), 

sendo que as expressões estão organizadas no Quadro 6 – Convergência entre os 

temas pesquisados.  

O objetivo específico: identificar se existem barreiras/fatores inibidores para a 

adoção de práticas verdes nas empresas fabricantes de produtos plásticos, foi 

alcançado na medida em que somente 15% dos respondentes mencionou barreiras, 

tendo havido menções a obstáculos de custos e investimentos para implantação de 
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operações em prol do meio ambiente, na cadeia de suprimentos das fábricas do setor 

no sul do Brasil.  

O objetivo geral da pesquisa foi investigar o papel específico das Capacidades 

da Cadeia de suprimentos na implementação de estratégias de operações verdes e 

verificar se o relacionamento entre as CCS é mediado pelo Engajamento Ativo na 

Colaboração. Tal objetivo foi atingido, resultando que o engajamento ativo na 

colaboração possui efeito (a) médio nas capacidades de Integração Externa, de 

Habilidades/conhecimentos e de Flexibilidade; (b) pequeno efeito na Avaliação do 

Fornecedor e no Apoio em TI/SI e (c) não possui efeito na Integração Interna para 

implementar as estratégias de operações verdes: design, compras e manufatura. As 

capacidades específicas da cadeia de suprimentos desempenham um papel 

importante, tendo ficado demonstrato que existem associações positivas significativas  

entre tais capacidades e a adoção de estratégicas de operações verdes. 

O Engajamento Ativo na colaboração influenciou as capacidades da cadeia de 

suprimentos, com exceção da capacidade de Integração Interna, o que ficou 

demonstrado por meio da Modelagem de Equações Estruturais. A pergunta da 

pesquisa foi portanto respondida, uma vez que ficou constatado que as capacidades 

específicas relacionadas à logística/gestão da cadeia de suprimentos mantém relação 

com a implementação bem-sucedida das estratégias de operações verdes. O que se 

demonstrou menos condizente com a realidade das empresas pesquisadas foi a 

capacidade de Integração Interna (note-se que duas respostas abertas indicaram que 

as barreiras advêm da cultura da cúpula da empresa, que não tem uma mentalidade 

direcionada à sustentabilidade).  

As descobertas do estudo fornecem mais uma validação empírica da 

importância das capacidades da cadeia de suprimentos, no nível das empresas 

pesquisadas, no efetivo desenvolvimento de estratégias de operações sustentáveis. 

Todas as hipóteses da pesquisa ficaram confirmadas, salientando-se que as 

empresas estão cooperando com fornecedores para atingir objetivos em prol da 

conservação do meio ambiente e estão fornecendo especificações de design para os 

fornecedores, inclusive provendo requisitos ambientais sobre os itens a serem 

comprados. Em relação ao Engajamento Ativo na colaboração as empresas 

declararam que estão engajadas com seus parceiros, compartilhando regras, normas 

e estruturas para agir ou decidir em matérias relativas à solução de problemas 

ambientais.  
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Apesar dessas contribuições, o estudo tem limitações. Foram coletados apenas 

dados de 54 empresas do setor dos plásticos, o que pode afetar a generalização para 

o conjunto das empresas e para empresas além desse setor. O estudo se concentrou 

apenas em três áreas-chave das Operações Verdes: Design, Compras e Manufatura, 

negligenciando, por exemplo, os transportes verdes. Foram usados alguns itens para 

medir a flexibilidade da cadeia de suprimentos em um nível bastante integrado e 

embora as descobertas possam fornecer informações úteis sobre a implementação 

da estratégia, o estudo pode não ser capaz de descrever os efeitos precisos da 

flexibilidade nas operações verdes da cadeia de suprimentos, devido à natureza 

multidimensional desse construto. Os resultados do estudo podem ser afetados pelo 

viés de método, devido à coleta de dados auto-relatados, de acordo com a percepção 

dos respondentes. Uma limitação final foi que apenas dados transversais foram 

utilizados para o estudo, sendo que o de dados longitudinais estenderia o escopo dos 

achados. 

Embora o presente estudo tenha várias limitações, os resultados têm 

implicações importantes tanto para a teoria quanto para a prática. Os estudos futuros 

que testem a robustez do trabalho atual e sua extensão devem ser incentivados, como 

por exemplo, comparar e contrastar as diferenças regionais entre as empresas do Sul 

com as das demais regiões do Brasil. Aumentar o número de itens para medir a 

Flexibilidade representa uma oportunidade para um estudo mais aprofundado do 

construto. Também para fortalecer a Teoria da Colaboração são necessários novos 

estudos no futuro, visando propor uma métrica abrangente e ao mesmo tempo 

específica para medir com precisão o efeito da colaboração entre os participantes da 

cadeia de suprimentos.   

 Esta tese contribui para a literatura existente, sob a base da teoria da 

colaboração, concentrando-se nas capacidades - ligações estratégicas e sua 

aplicação específica à gestão ambiental. O estudo dos efeitos moderadores do 

engajamento ativo na colaboração confirma o importante papel da gestão estratégica 

no contexto das fábricas para a menor exploração e o mais eficaz desenvolvimento 

dos recursos e das capacidades da cadeia de suprimentos em prol do meio ambiente. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS QUANTITATIVO 
 

 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS  

LIGANDO CAPACIDADES PARA ESTRATÉGIAS DE OPERAÇÕES 
SUSTENTÁVEIS/VERDES 

BLOCO 1 – As questões a seguir relacionadas buscam mensurar a Integração 
Interna da empresa. Assinale o grau (nota) que melhor traduza as ações 
adotadas pela empresa, onde: 1= nada condizente com a nossa realidade; 2 
= um pouco condizente; 3 = parcialmente condizente; 4 = em grande medida 
condizente; até 5= completamente condizente com a nossa realidade. 

Quanto à Integração Interna Nível de condizer 
com a realidade 

empresarial 

C1Q1 Podemos formar uma colaboração bem próxima 
entre o departamento de logística/cadeia de suprimentos e 
outros departamentos/funções para realizar tarefas e 
negócios. 

1 2 3 4 5 

C1Q2 Temos equipes interfuncionais eficazes e eficientes 
com o envolvimento do departamento de Logística/Cadeia 
de suprimentos. 

1 2 3 4 5 

C1Q3 Entre as funções de negócios, temos uma agenda 
comum estabelecida, compartilhamos preocupações e 
estamos empenhados em criar confiança. 

1 2 3 4 5 

C1Q4 Nosso departamento de logística/cadeia de 
suprimentos costuma se reunir com outros departamentos 
para produzir relatórios ambientais. 

1 2 3 4 5 

Quanto à Avaliação do fornecedor  Nível de condizer 
com a realidade 

empresarial 

C2Q1 Temos sistemas desenvolvidos de seleção e 
avaliação de fornecedores, que nos permitem encontrar 
bons fornecedores. 

1 2 3 4 5 

C2Q2 Nosso mecanismo de avaliação e seleção de 
fornecedores nos ajuda a construir relações estratégicas de 
longo prazo com nossos fornecedores. 

1 2 3 4 5 

C2Q3 Nosso sistema de auditoria e avaliação de 
fornecedores garante que os fornecedores atendam aos 
nossos requisitos de desempenho. 

1 2 3 4 5 

C2Q4 Temos alto controle sobre riscos que nossos 
fornecedores possam nos causar, como o risco de rupturas 
de estoque. 

1 2 3 4 5 

Quanto à Integração Externa  Nível de condizer 
com a realidade 

empresarial 

C3Q1 Construímos parceria estratégica de longo prazo em 
larga escala com nossos fornecedores/clientes na cadeia 
de suprimentos. 

1 2 3 4 5 

C3Q2 Compartilhamos nosso conhecimento e informações 
críticas com os parceiros da cadeia de suprimentos e 

1 2 3 4 5 
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fornecemos treinamento e aprendizagem colaborativa de 
forma regular. 

C3Q3 Unimos esforços com os parceiros da cadeia de 
suprimentos para resolver problemas e compartilhar 
recompensas e riscos. 

1 2 3 4 5 

C3Q4 Estabelecemos com os parceiros da cadeia de 
suprimentos confiança, compromisso, valores 
compartilhados e uma visão comum. 

1 2 3 4 5 

Quanto às Habilidades/conhecimentos na Gestão da 
Cadeia de Suprimentos 

Nível de condizer 
com a realidade 

empresarial 

C4Q1 Nossa equipe de Gestão da Cadeia de Suprimentos 
demonstra alto nível de "habilidades/conhecimentos sobre 
gerenciamento de tecnologia" em termos de capacidades 
para aprender novas tecnologias/conhecimentos, 
concentrar-se na tecnologia como um meio e não como um 
fim e entender as novas tendências tecnológicas, etc. 

1 2 3 4 5 

C4Q2 Nossa equipe de Gestão da Cadeia de Suprimentos 
demonstra alto nível de "habilidades/conhecimentos 
funcionais sobre negócios" em termos de capacidades para 
executar tarefas de Gestão da Cadeia de Suprimentos, 
interpretar problemas de negócios e desenvolver soluções 
adequadas. 

1 2 3 4 5 

C4Q3 Nossa equipe de Gestão da Cadeia de Suprimentos 
demonstra alto nível de "habilidades/conhecimentos 
interpessoais" em termos de capacidades para formar boas 
relações de trabalho, trabalhar em um ambiente 
colaborativo, trabalhar próximo e manter relacionamentos 
produtivos, etc., com fornecedores e clientes. 

1 2 3 4 5 

C4Q4 Nossa equipe de Gestão da Cadeia de Suprimentos 
demonstra alto nível de "habilidades 
técnicas/conhecimento" em termos de capacidades para 
executar o gerenciamento de dados, usar Tecnologia da 
Informação/Sistemas de Informação, análise de sistema, 
processamento e programação, etc. 

1 2 3 4 5 

Quanto à Flexibilidade na Cadeia de Suprimentos Nível de condizer 
com a realidade 

empresarial 

C5Q1 Temos a capacidade de lidar, de forma eficiente e 
com economia de custos, com as tendências/demandas 
emergentes de clientes em termos de mudanças no produto 
(volume, mix), mudanças na localização do cliente, 
globalização e adiamento das entregas. 

1 2 3 4 5 

C5Q2 Temos a capacidade de reconfigurar nossa cadeia 
de suprimentos e encontrar parceiros de fontes alternativas 
de suprimento alinhadas com a demanda do cliente. 

1 2 3 4 5 

C5Q3 Temos a capacidade de alinhar as habilidades da 
força de trabalho às necessidades da cadeia de 
suprimentos para atender aos requisitos de 
atendimento/demanda do cliente. 

1 2 3 4 5 
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Quanto à Tecnologia da Informação (TI)/Sistemas de 
Informação (SI) 

Nível de condizer 
com a realidade 

empresarial 

C6Q1 Nosso setor de Tecnologia da Informação 
(TI)/Sistemas de Informação (SI) está bem integrado ao 
nosso processo de Gestão da Cadeia de Suprimentos, que 
pode fornecer suporte confiável, efetivo e no tempo certo 
para nossas operações diárias e satisfazer as demandas 
dos clientes. 

1 2 3 4 5 

C6Q2 Nosso setor de TI/SI é compatível com o TI/SI de 
nosso parceiro de cadeia de suprimentos e a informação 
pode ser utilizada, acessada e compartilhada de maneira 
fácil, rápida e contínua. 

1 2 3 4 5 

C6Q3 Nosso suporte de TI/SI nos permite aprimorar as 
colaborações com nossos parceiros da cadeia de 
suprimentos em termos de compartilhamento de 
conhecimento, resolução de problemas e aprendizado 
cooperativo. 

1 2 3 4 5 

BLOCO 2 – As questões a seguir relacionadas buscam mensurar a 
implementação de Design, Compras e Manufatura Sustentável. Assinale o grau 
(nota) que melhor traduza a consideração da empresa em implementar ações, 
onde: 1 = não considerando implementar; 2 = atualmente considerando 
implementar; 3 = fazendo o planejamento para implementar; 4 = 
implementando; 5 = já implementado com sucesso. 

Sobre Design Verde/Sustentável (DV) Nível de 
consideração 

DV1 Design dos nossos produtos para reduzir consumo de 
materiais/energia. 

1 2 3 4 5 

DV2 Design dos nossos produtos para reuso, reciclagem e 
recuperação dos materiais e partes componentes. 

1 2 3 4 5 

DV3 Design dos nossos produtos para evitar ou reduzir o 
uso de produtos perigosos e/ou seu processo de 
fabricação. 

1 2 3 4 5 

DV4 Design dos nossos produtos para longevidade e 
durabilidade. 

1 2 3 4 5 

DV5 Envolvimento dos fornecedores desde os estágios de 
design e desenvolvimento dos nossos produtos. 

1 2 3 4 5 

Sobre Compras Verdes/Sustentáveis (CV) Nível de 
consideração 

CV1b Fornecer especificações de design para fornecedores, 
inclusive requisitos ambientais para os itens a serem 
comprados. 

1 2 3 4 5 

CV2a Cooperar com fornecedores para atingir objetivos em 
prol da conservação do meio ambiente. 

1 2 3 4 5 

CV3 Fazer auditoria ambiental da gestão interna dos 
fornecedores. 

1 2 3 4 5 

CV4 Exigir Certificação série ISO14000 dos fornecedores. 1 2 3 4 5 

CV5 Avaliar se nossos fornecedores cobram de seus 
próprios fornecedores (2ª e 3ª camada) políticas de 
compras sustentáveis. 

1 2 3 4 5 
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CV6 Obter a norma internacional ISO 20400 para compras 
sustentáveis (cuja base é a ISO 26000 para 
Responsabilidade Social) 

1 2 3 4 5 

Sobre Operações Internas de Manufatura 
Verde/Sustentável 

Nível de 
consideração 

MV1b Exercer cooperação multifuncional para melhorias do 
meio ambiente. 

1 2 3 4 5 

MV2 Desempenhar gestão ambiental de qualidade total. 1 2 3 4 5 

MV3 Desempenhar programas de conformidade e auditoria 
ambiental. 

1 2 3 4 5 

MV4 Obter a Certificação série ISO14000 como 
fabricantes. 

1 2 3 4 5 

MV5 Utilizar sistemas de gestão ambiental. 1 2 3 4 5 

MV6 Obter a Norma ISO 20.200 dos Plásticos – 
determinação do grau de desintegração dos materiais 
plásticos. 

1 2 3 4 5 

As questões a seguir relacionadas buscam mensurar se a empresa está 
ativamente engajada na colaboração. Assinale o grau (nota) que melhor traduza 
a sua concordância sobre as ações adotadas pela empresa, onde: 1 = Discordo 
fortemente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo; 
5 = Concordo fortemente. 

BLOCO 3 – Sobre Engajamento Ativo na Colaboração 
(EAC) 

Nível de 
concordância 

EAC1 Nossa empresa está engajada com seus parceiros, 
compartilhando regras, normas e estruturas para agir ou 
decidir em matérias relativas à solução de problemas 
ambientais. 

1 2 3 4 5 

EAC2 Nossa empresa se comunica com seus fornecedores 
de forma clara, frequente, priorizada, formal e informal, 
podendo até existir uma possibilidade muito alta de conflitos 
interpessoais. 

1 2 3 4 5 

EAC3 Em nossa empresa cada membro dos grupos 
conhece as ações específicas que deve tomar, com base 
no diálogo e na tomada de decisão nas reuniões. 

1 2 3 4 5 

EAC4 Analisamos e avaliamos as práticas e as ações 
implantadas pelos grupos: quantitativamente (por exemplo, 
números, estatísticas, escores) e qualitativamente (por 
exemplo, respostas abertas, relatos escritos). 

1 2 3 4 5 

EAC5 Nossa empresa dá feedback periódico aos parceiros 
sobre seu desempenho nas ações de sustentabilidade. 

1 2 3 4 5 

EAC6 Nossa empresa atinge melhor as próprias metas de 
sustentabilidade ao trabalhar em colaboração com 
parceiros do que se trabalhasse sozinha. 

1 2 3 4 5 

BLOCO 4 – Pergunta aberta: 
- Sua empresa enfrenta barreiras para adotar práticas verdes? Se sim, cite quais: 

 BLOCO 5 – PERFIL DO RESPONDENTE  

1. Nome da empresa: 2. Nome do respondente: 

3. Cargo:  4. Tempo de atuação na empresa:  

5. Tempo de atuação no cargo: 6. Formação: 
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7. E-mail: 
 

 BLOCO 6 – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

1. Tempo de fundação da empresa 
(anos): 

2. Ramo de atuação: 

3. Principais produtos fabricados pela empresa: 
 

4. Qual a receita operacional bruta da 
empresa em 2015? 
(  ) > ou = a R$ 360 mil 
(  ) > que R$ 360 mil e < ou igual R$ 
3,6 milhões 
(  ) > que R$ 3,6 milhões e < ou igual 
R$ 300 milhões 
(  ) > que R$ 300 milhões 
 

5. Qual o número de funcionários da 
empresa? 
(  ) até 19 empregados 
(  ) de 19 a 99 empregados  
(  ) de 100 a 499  empregados  
(  ) mais de 500 empregados 
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APÊNDICE B – ACRÉSCIMOS AO QUESTIONÁRIO DE LIU ET AL. (2017) 
 

Quanto à Integração Interna  

C1Q4) Nosso departamento de logística/cadeia de suprimentos costuma se 
reunir com outros departamentos para produzir relatórios ambientais (GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE, 2017) 

Quanto à Avaliação do fornecedor 

C2Q4) Temos alto controle sobre riscos que nossos fornecedores possam nos 
causar, como o risco de rupturas de estoque (SARKAR e KUMAR, 2015) 

Sobre Design Verde/Sustentável (DV) – Variável Dependente 

DV5) Envolvimento dos fornecedores desde os estágios de design e 
desenvolvimento dos nossos produtos (VANALE e SANTOS, 2014) 

Sobre Compras Verdes/Sustentáveis (CV) – Variável Dependente 

CV6) Obter a norma internacional ISO 20400 para compras sustentáveis (cuja 
base é a ISO 26000 para Responsabilidade Social) (INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2017) 

Sobre Operações Internas de Manufatura Verde/Sustentável – Variável 
Dependente 

MV6) Obter a Norma ISO 20.200 dos Plásticos – determinação do grau de 
desintegração dos materiais plásticos (INTERNATIONAL ORGANIZATION 
FOR STANDARDIZATION, 2017) 

Sobre Engajamento Ativo na Colaboração (EAC) 

EAC1) Conceito: Nossa empresa está engajada com seus parceiros, 
compartilhando regras, normas e estruturas para agir ou decidir em matérias 
relativas à solução de problemas ambientais (WOOD e GRAY, 1991, p. 146) 

EAC2) Comunicação/Diálogo: Nossa empresa se comunica com seus 
fornecedores de forma clara, frequente, priorizada, formal e informal, podendo 
até existir uma possibilidade muito alta de conflitos interpessoais (GAJDA, 
2004) 

EAC3) Ação: Em nossa empresa cada membro dos grupos conhece as ações 
específicas que deve tomar, com base no diálogo e na tomada de decisão nas 
reuniões (WOODLAND e HUTTON, 2012) 

EAC4) Avaliação: Analisamos e avaliamos as práticas e as ações implantadas 
pelos grupos: quantitativamente (por exemplo, números, estatísticas, escores) 
e qualitativamente (por exemplo, respostas abertas, relatos escritos) 
(WOODLAND e HUTTON, 2012) 

EAC5) Feedback aos Fornecedores: Nossa empresa dá feedback periódico 
aos parceiros sobre seu desempenho nas ações de sustentabilidade (BLOME 
et al., 2014) 

EAC6) Mutualidade: Nossa empresa atinge melhor as próprias metas de 
sustentabilidade ao trabalhar em colaboração com parceiros do que se 
trabalhasse sozinha (THOMSON et al., 2007) 

Pergunta aberta: 

- Sua empresa enfrenta barreiras para adotar práticas verdes? Se sim, cite 
quais: 
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APÊNDICE C – UNIDADES DE ANÁLISE COM BASE NA TEORIA DA 
COLABORAÇÃO 

 

Artigo 
Aplicação da Teoria da 
Colaboração (TC) no 

Artigo 

O artigo fez citação a 
quais artigos dentre 

os 28 analisados:  

O artigo contém 
outras citações 

sobre TC 

(ALONSO; 
BRESSAN, 
2014) 

Teoria da Colaboração 
no contexto dos micro e 
pequenos negócios, a 
indústria de artesanato 
de Terracota, Impruneta, 
Itália 

Gajda (2004); Wood e 
Gray (1991); Selin e 
Chavez (1995) 

Gray (1985); 
Pasquero (1991) 

(APPLETON et 
al., 2013) 

Examinaram o efeito do 
novo modelo de 
fortalecimento das 
famílias, verificando a 
colaboração entre os 
participantes 
(profissionais e pais) das 
conferências ICPC 
(Initial Child Protection 
Conference) 

Huxham e Vangen 
(1996) 

Huxham e 
Vangen (1996; 
2004) 

(ARAM; 
MORGAN, 1976) 

Por meio da TC, 
analisaram a relação 
entre as percepções 
individuais da equipe de 
colaboração em um 
laboratório de R & D 

    

(BABAIAN et al., 
2006) 

A TC como forma de 
conceituar a 
relação/interação entre 
Usuário-Sistema para 
melhorar o desempenho 
e a satisfação do 
usuário 

  
Grosz e Krauss 
(1996) 

(BRAMWELL; 
SHARMAN, 
1999)  

Um marco de análise 
para ajudar 
pesquisadores e 
gestores de turismo a 
lidar com a elaboração 
das políticas de 
colaboração local 

Jamal e Getz (1995); 
Selin e Chavez (1995) 

Getz e Jamal 
(1994); Gray 
(1989) 

(DE ARAUJO; 
BRAMWELL, 
2002) 

Brasil: parceria e turismo 
regional 

Jamal e Getz (1995); 
Selin e Chavez 
(1995); Wood e Gray 
(1991) 

Getz e Jamal 
(1994);  
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(EBEL et al., 
2016) 

Colaboração virtual e TC 
do conhecimento online, 
aplicadas em Modelos 
de Negócios de 
Inovação Aberta. Estudo 
conduzido na empresa 
alemã fabricante de 
softwares, a SAP 

  

Faraj et al. (2011); 
Kleinsmann et al. 
(2010); Vreede et 
al.  (2009) 

(EGGHE, 1991) A partir de Ajiferuke et 
al. (1988): a cooperação 
de um cientista aumenta 
se houver colaboração 
com outros cientistas?  

  

Ajiferuke et al. 
(1988); 
Subramanyam 
(1983) 

(GAJDA, 2004)  É apresentada a Rubrica 
de Avaliação Formativa 
da Aliança Estratégica 
(SAFAR - Strategic 
Alliance Formative 
Assessment Rubric  

    

(GAJDA; 
KOLIBA, 2007) 

CoPCAR (Community of 
Practice: Collaboration 
Assessment Rubric) que 
articula os elementos da 
colaboração entre 
pessoas 

Gajda (2004);  

Gajda (2006); 
Fetterman (2001); 
Preece (2004); 
Tuckman e 
Jensen (1977) 

(GRAY; WOOD, 
1991) 

Teorias de base usadas 
em 9 artigos: T. da 
Dependência de 
Recursos, Desempenho 
Social Corporativo/T. 
Econômica Institucional, 
T. da Microeconomia, T. 
da Ordem Negociada e 
T. Política. Concluem 
que nenhuma 
perspectiva teórica 
sozinha irá proporcionar 
uma fundamentação 
adequada para uma 
Teoria Geral da 
Colaboração, e que os 9 
artigos apontam para a 
construção dessa TGC 

  
Gray (1985); 
Emery e Trist 
(1965) 

(HUXHAM; 
VANGEN, 
2000b) 

Uma visão holística da 
liderança na 
colaboração 

Gray (1991) 
Hardy e Philips 
(1998) 

(JAMAL; GETZ, 
1995)  

Planejamento de turismo 
localizado em 
comunidades 

 Selin (1994); Wood e 
Gray (1991) 

Emery eTrist 
(1965); Getz e 
Jamal (1994); 
Gray (1985); 
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Sharfman et al. 
(1991)  

(JAMAL; 
STRONZA, 
2009)  

Turismo na Amazônia. 
Parcerias de 
colaboração para 
implementação da 
sustentabilidade e 
conservação do 
ambiente no longo prazo 

Jamal e Getz (1995); 
Selin e Chavez (1995) 

Gray (1989); 
Hardy e Phillips 
(1998); Stronza 
(1999) 

(JOHN-STEINER 
et al., 1998) 

Concluem que existe a 
necessidade da 
construção de TC que 
especifique as múltiplas 
definições e os múltiplos 
modelos de prática de 
colaboração 

    

(PHILIPS et al., 
2000) 

Colaboração entre 
empresas, exemplos do 
Canadá 

  

Emery e Trist 
(1965); Gray 
(1985); Pasquero 
(1991); Sharfman 
et al. (1991); Trist 
(1983); Westley e 
Vredenburg 
(1991) 

(REUER; KOZA, 
2000a) 

Governança corporativa, 
assimetria da 
informação. 
Desenvolvimento da 
Teoria sobre 
colaboração inter 
organizacional nas joint 
ventures 

    

(REUER; KOZA, 
2000b) 

Ao explicar a viabilidade 
das joint ventures, 
identificam que as 2 
visões:  "ex ante 
valuation" e "ex post 
transaction" são 
complementares mais 
que concorrenciais 

    

(SELDEN et al., 
2006) 

O impacto da 
colaboração sem fins 
lucrativos, entre os 
agentes (escolas e 
provedores de recursos) 
no cuidado às crianças 
da pré-escola.  

  

Foster-Fishman et 
al. (2001); Mulroy 
e Shay (1998); 
O’Regan e Oster 
(2000);  
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(SELIN; 
CHAVEZ, 1995) 

O processo colaborativo 
na gestão de recursos 
naturais 

  Gray (1985) 

(SELIN, 1994) Apresenta um modelo 
conceitual de 
colaboração no contexto 
do turismo 

    

(SILIC; BACK, 
2016)  

Uso de tecnologia 
UC&C (Unified 
Communications 
Technologies). O uso da 
TC foi combinado com o 
modelo UTAUT (Unified 
Theory of Acceptance 
and Use of Technology), 
que auxilia diretamente 
no entendimento do que 
é que conduz à adoção 
da tecnologia da 
colaboração 

  

Brown et al. 
(2010); 
Camarinha-Matos 
et al. (2009); 
MacCormack e 
Forbath (2008); 
Smith e McKeen 
(2011) 

(SILIC et al., 
2014) 

Combina TCs em 
pesquisa com o uso da 
UTAUT (Unified Theory 
of Acceptance and Use 
of Technology). 
Responderam à 
pesquisa 120 
empregados de 34 
países que usam 
tecnologia UC&C 
(Unified 
Communications 
Technologies) 

  

Brown et al. 
(2010); 
Camarinha-Matos 
et al. (2009); 
MacCormack e 
Forbath (2008); 
Smith e McKeen 
(2011) 

(TAYLOR, 1995) A dinâmica da 
colaboração da 
comunidade no 
desenvolvimento do 
turismo 

Jamal e Getz (1995) 
Getz e Jamal 
(1994) 

(THOMSON et 
al., 2007) 

A unidade de análise 
são as organizações. 
Questionário enviado a 
1.382 diretores de 
organizações 
participantes do 
programa 
AmeriCorps*State/Natio
nal em 2000-2001 

Wood e Gray (1991) 

Huxham e 
Vangen (2000a); 
Tschirhart et al. 
(2005) 
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(WOOD; GRAY, 
1991) 

Análise de 9 artigos 
sobre TC: (a) a definição 
de C, (b) quais 
promessas lideram a C 
e o papel da liderança, 
(c) implicações da C na 
complexidade ambiental 
e o controle dos 
participantes sobre o 
meio ambiente e (d) as 
relações entre os 
interesses individuais 
dos participantes e os 
interesses coletivos nas 
alianças colaborativas 

  

Pasquero (1991); 
Sharfman et al. 
(1991); Westley e 
Vredenburg 
(1991); Trist 
(1983) 

(WOODLAND; 
HUTTON, 2012) 

Sugerem ações para 
definir e descrever a 
colaboração da pessoa 
avaliada, medir os 
atributos da colaboração 
organizacional no tempo 
e aumentar a 
capacidade dos 
stakeholders de se 
engajar em práticas de 
colaboração eficientes e 
eficazes. 

Gajda (2004); Gajda e 
Koliba (2007); Philips 
et al. (2000); Thomson 
et al. (2007); Wood e 
Gray (1991);  

Gajda (2006); 
Gajda e Cravedi 
(2006); Gajda e 
Koliba (2008); 
Koliba e Gajda 
(2009); Vangen e 
Huxham (2003) 

(WU et al., 
2016a) 

O estudo usou a base 
teórica da TC para a 
Cadeia de Suprimentos 
Verde. Adotou os 
conceitos de 
congruência e 
alinhamento para o 
entendimento da 
integração da 
sustentabilidade e da 
Gestão da Cadeia de 
Suprimentos 

Gray (1985); Jamal e 
Getz (1995) 

Lozano (2007) 

 

 


