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RESUMO 

Frente à necessidade de atenderem a regulamentações ou visando uma vantagem competitiva, 

algumas cadeias de suprimentos se preocupam cada vez mais com a sustentabilidade em seus 

negócios. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo explorar diferentes 

metodologias de avaliação da cadeia de suprimentos referente ao desempenho ambiental, 

econômico e social. Para isso foi realizada uma revisão bibliográfica focada em definir a 

cadeia de suprimentos, sua gestão, bem como indicadores. Outro conteúdo levantado de 

extrema importância é referente à sustentabilidade, à motivação e às propostas de avaliação 

dos impactos socioambientais. Com tais bases estabelecidas, foi possível desenvolver o 

conceito de gestão sustentável de cadeia de suprimentos, apresentar propostas de 

desdobramento estratégico utilizando Balanced Scorecard, por fim, levantar e discutir 

algumas propostas de medição de desempenho. O estudo mostra a possibilidade de se medir o 

grau de sustentabilidade de cadeias de suprimentos alinhado a uma estratégia maior, a fim de 

integrar e coordenar os diferentes elos em direção a uma visão comum.  Além do 

levantamento do desempenho da cadeia de suprimentos, tal avaliação permite auxiliar na 

tomada de decisão do curto ao longo prazo, devido ao maior entendimento do contexto e do 

impacto de cada elo no todo; bem como mitigar riscos, auxiliar na divulgação de resultados às 

diversas partes interessadas e servir de comparação com as melhores práticas. Porém ainda 

existem diversas limitações como a necessidade de um sistema de comunicação eficiente, 

engajamento de todos os elos além de maior disseminação a todas as cadeias de suprimentos. 

 

Palavras-chave: cadeia de suprimentos, sustentabilidade, indicadores de desempenho. 



 

ABSTRACT 

Facing the need to meet the regulations or seeking a competitive advantage, some supply 

chains are increasingly concerned with sustainability in their business. Thus, this study aimed 

to explore different methodologies for assessing supply chain related to environmental, 

economic and social performance. To this end a literature review focused on defining the 

supply chain, its management and related indicators, was performed. Other content of utmost 

importance raised is regarding sustainability, as well as the motivation and proposals of 

evaluation for social and environmental impacts. With these foundations laid, it was possible 

to develop the concept of sustainable supply chain management, introduce a couple of 

strategic deployment models using the Balanced Scorecard concept, to thereby raise and 

discuss some proposals for performance measurement. The study shows the possibility to 

measure the sustainability of supply chains aligned to a larger strategy, integrating and 

coordinating different companies toward a common vision. In addition to monitoring the 

performance of the supply chain such assessment allows assist in decision making from the 

short to long-term, due to the greater understanding of the context and impact of each link in 

the whole; and mitigate risks; assist in dissemination of results to various stakeholders and 

serve as comparison with best practice. But there are still several limitations as the need of an 

efficient system of communication, engagement of all links, in addition to greater 

dissemination of these ideas to all supply chains. 

 

Keywords: supply chain, sustainability, performance measurement. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com o mercado globalizado, instituiu-se uma nova conjuntura econômica que 

extrapola fronteiras. De acordo com Stock et al (1998), a globalização mudou a forma das 

organizações operarem. O antigo modelo que valorizava a centralização e a verticalização das 

indústrias tornou-se obsoleto, abrindo espaço para uma configuração dispersa das etapas de 

agregação de valor. Christopher (2007) ainda destaca a nova competição entre cadeias de 

suprimentos ao invés dos antigos elos, sendo essas cada vez mais longas devido à 

terceirização ou à busca de recursos nas mais diversas localidades. 

Em paralelo, a temática da sustentabilidade vem ampliando seu espaço na sociedade 

dada a preocupação e a conscientização crescente da população e dos governos para a 

preservação dos recursos naturais e condições sociais justas. As organizações são cada vez 

mais questionadas ou convidadas a participar desse debate, dado o potencial impacto de suas 

operações ou a capacidade de inovarem e incentivarem novos hábitos sustentáveis 

(CARVALHO, 2011). Com a realidade da globalização, a participação se estende para todos 

os elementos da cadeia de suprimentos, conforme defendem Jenkins (2001) e Andersen e 

Skjoett-Larsen (2009), quando discutem que a empresa pode ser responsabilizada por atitudes 

inconsequentes dos seus fornecedores. 

A atual configuração de muitas cadeias de suprimentos ainda não contempla aspectos 

relativos à sustentabilidade, conforme Piplani et al. (2008, p. 194), que indicam o objetivo 

dessas cadeias como sendo de “(...) prover um nível de serviço ótimo ao menor preço, 

prestando pouca atenção em como decisões e ações na cadeia de suprimentos afetam outros 

aspectos da vida humana, como o ambiente e a sustentabilidade dos recursos naturais”. Da 
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mesma forma, Tate et al. (2010) defendem a necessidade de desempenho equilibrado entre os 

tradicionais critérios econômicos e os indicadores sociais e ambientais ao longo de toda a 

cadeia de suprimentos para que esta seja competitiva, já que atuação negativa de um dos elos 

compromete os resultados de toda a cadeia. 

Assim se insere a discussão desse trabalho em estudar propostas utilizadas para 

medição do desempenho econômico, social e ambiental para melhor gerenciar as cadeias de 

suprimentos a fim de agregarem valor e desenvolverem políticas que gerem diferencial no 

mercado. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A maior participação da temática sustentabilidade nas agendas das empresas, junto à 

crescente conscientização e demanda por práticas de responsabilidade socioambiental, leva 

empresas focais
1
 a ações expressivas no tema que acabam por impactar toda sua cadeia de 

suprimentos. Baseado na ideia de Krause et al. (2009, p. 18) de que “uma empresa não é mais 

sustentável que sua cadeia de suprimentos”, a hipótese central dessa monografia fundamenta-

se na ideia de que a aplicação de sistemas de mensuração 

o pode contribuir no aprimoramento do grau de sustentabilidade de uma cadeia de 

suprimentos.  

Essa proposta baseia-se no pressuposto de que para a avaliação de quão próxima a 

cadeia de suprimentos está do que essa propõe ser sustentável, é necessária uma estrutura de 

aferição que avalie as ações e promova novas políticas. Assim, o alinhamento entre gestão da 

cadeia de suprimentos, sustentabilidade e medição de desempenho torna o trabalho de alto 

                                                 

1
 “A empresa focal é aquela a partir da qual a cadeia de suprimentos é analisada, tanto nas ligações 

desta com os fornecedores de matérias-primas, quanto com os demais membros posteriores a ela. Dessa forma, 

cada empresa de uma cadeia de suprimentos, além de pertencer a outras, possui sua própria cadeia de 

suprimentos, sendo que cada cadeia apresenta uma dimensão estrutural específica.” (Talami et al., 2005, p.2) 
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interesse tanto do ponto de vista acadêmico quanto prático, devido à sua contemporaneidade, 

aplicabilidade e potencialidade para novos estudos. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

De acordo com Carvalho (2011) amadurece cada vez mais o alinhamento de práticas 

de sustentabilidade com a gestão da cadeia de suprimentos. Na evolução desse recente tema, 

novos questionamentos surgem a fim de construir bases teóricas fortes para sua aplicação 

consolidada. Nessa monografia pretende-se indagar sobre: “Como medir o grau de 

sustentabilidade de uma cadeia de suprimentos?”. 

As principais limitações para o desenvolvimento serão relativas à escassa 

bibliografia aplicada ao contexto brasileiro, além de críticas relativas aos modelos trabalhados. 

Tal condição é analisada por Dias (2012) ao indicar que estudos relativos à gestão sustentável 

da cadeia de suprimentos na literatura acadêmica datam a partir de 2007, embora essa seja 

uma evolução de diversos conceitos já bastante fundamentados. A produção nacional ainda é 

escassa, com poucos artigos publicados no tema, mas que tem na literatura internacional uma 

sólida inspiração para seu desenvolvimento.  

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é comparar diferentes propostas de medição de 

desempenho de cadeia de suprimentos na perspectiva da sustentabilidade.  

Como objetivos específicos propõem-se: 

 Descrever conceitos relativos à gestão da cadeia de suprimentos e seus 

respectivos sistemas de medição; 

 Definir o conceito de Sustentabilidade, sua motivação e métodos de avaliação 

propostos; 



17 

 Caracterizar a gestão sustentável da cadeia de suprimentos; 

 Explorar metodologias, vantagens e limitações de sistemas de avaliação 

aplicados na gestão sustentável da cadeia de suprimentos. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O trabalho pode ser dividido em duas partes sendo a primeira referente à revisão 

bibliográfica que conceitua termos fundamentais para a monografia como: cadeia de 

suprimentos, logística, gestão da cadeia de suprimentos, medição de desempenho na cadeia de 

suprimentos, sustentabilidade e indicadores de sustentabilidade. A segunda parte consiste em 

uma pesquisa qualitativa descritiva básica através de uma revisão bibliográfica sobre modelos 

de desdobramento estratégico e indicadores referentes à medição da gestão sustentável da 

cadeia de suprimentos e na análise destes modelos a partir dos conceitos abordados na parte 

inicial. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O Capítulo 1 apresenta a introdução sobre o tema, a contextualização do problema da 

pesquisa, os objetivos do trabalho, a justificativa da pesquisa e a metodologia de 

desenvolvimento da mesma. 

O Capítulo 2 faz uma revisão bibliográfica sobre cadeia de suprimentos, logística, 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, medição de desempenho da cadeia de suprimentos. 

No terceiro capítulo serão revisados conceitos referentes à sustentabilidade, 

motivação para a sustentabilidade nos negócios e indicadores de sustentabilidade. 

O quarto capítulo fundamenta o conceito de gestão sustentável de cadeia de 

suprimentos, contexto no qual será feita a revisão bibliográfica do capítulo seguinte referente 

à medição de desempenho de cadeias de suprimentos sob a perspectiva da sustentabilidade. 
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Por fim, o Capítulo 6 conclui o trabalho, com a avaliação do atendimento aos 

objetivos propostos, bem como uma análise crítica do tema apresentado e levantamento de 

recomendações para futuras pesquisas. 
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2. GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

As duas próximas seções têm por objetivo revisar e conceituar diversos termos que 

são fundamentais para o entendimento, a análise e a crítica do trabalho a ser desenvolvido em 

seguida. A revisão literária inicia tratando da gestão da cadeia de suprimentos, onde são 

abordados desde a definição da cadeia de suprimentos até alguns modelos de indicadores 

propostos na literatura.  

2.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Atualmente, visando minimizar custos e melhorar a eficiência no atendimento ao 

cliente, as empresas expandiram sua gestão agregando todos os processos inerentes ao seu 

negócio de forma a considerar que melhorias globais exigem integração e alinhamento. Assim, 

surge a ideia de trabalhar com a cadeia de suprimentos, objeto que será tratado por todo esse 

estudo. Chopra e Meindl (2001, p. 5) assim definem cadeia de suprimentos
2
: 

Uma cadeia de suprimentos consiste em todas as partes envolvidas, 

direta ou indiretamente, na realização do pedido de um cliente. Ela inclui 

não apenas o fabricante e os fornecedores, mas também transportadoras, 

armazéns, varejistas e até mesmo os próprios clientes. Dentro de cada 

organização, assim como em um fabricante, a cadeia de suprimentos inclui 

todas as funções envolvidas na recepção e na realização de uma solicitação 

do cliente. Essas funções incluem – mas não estão simplesmente limitadas a 

– desenvolvimento de produto, marketing, operações, distribuição, finanças 

e serviço ao cliente. 

 

Tais autores defendem que o objetivo de cada cadeia de suprimentos deve ser 

maximizar o valor geral que é definido como “a diferença entre o que o produto final vale 

para o cliente e os custos que incorrem a ela ao atender à solicitação do cliente” (CHOPRA E 

                                                 

2
 Muitas vezes o termo cadeia de suprimentos se confunde com cadeia produtiva, no entanto o termo 

cadeia produtiva é utilizado em geral para a determinação do conjunto de atividades de um segmento de mercado, 

por exemplo: cadeia produtiva da indústria farmacêutica, da indústria têxtil, da indústria cosmética etc. A cadeia 

de suprimentos é parte de uma ou de várias cadeias produtivas envolvendo as estratégias e atividades de 

planejamento, movimentação e armazenagem de materiais desde a matéria-prima até o produto final; enquanto a 

cadeia produtiva refere-se à estrutura geral do segmento de mercado (COX et al, 2001). 
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MEINDL, 2001, p. 5). Este conceito, porém vem sendo atualizado em interpretações mais 

recentes. Por exemplo, Porter e Kramer (2006) defendem a adoção do conceito de “valor 

compartilhado”, definido como “a geração de valor econômico de forma a criar também valor 

para a sociedade (com o enfrentamento de suas necessidades e desafios)” (PORTER E 

KRAMER, 2006). 

No aspecto estrutural, Chopra e Meindl (2001) nomeiam, de maneira genérica, os 

seguintes elementos como componentes de uma cadeia de suprimentos: clientes; varejistas; 

atacadistas/distribuidores; fabricantes; fornecedores de componentes/matéria-prima. No 

trabalho de Cox et al. (2001), é feita a analogia da cadeia de suprimentos a uma corrente, em 

que cada elo representa uma empresa, que agrega valor ao produto/serviço a fim de satisfazer 

as necessidades do cliente final. Entre esse elos passam produtos, estoques, informações e 

capital nas duas direções da cadeia. Ao mesmo tempo, Chopra e Meindl (2001) destacam que 

o fato de se denominar cadeia de suprimentos pode induzir que somente um participante 

esteja envolvido em cada etapa, mas na realidade a estrutura é composta por inúmeros 

fornecedores e clientes, sendo definido pelos autores como rede de suprimentos ou teia de 

suprimentos conforme ilustrado na figura 1. 

 

Figura 1– Estágios em cadeia de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2011) 

Além da definição dos elementos da cadeia, é fundamental a análise dos 

relacionamentos entre esses, já que os elos nem sempre possuem o mesmo peso na cadeia. 

Lambert et al (1998) destacam duas configurações de influência: membros primários e 

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Cliente 

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Cliente 

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Cliente 
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secundários. Aqueles são os que de fato realizam a atividade de transformação do bem 

demandado pelo cliente, enquanto estes assumem atividades de apoio, como suprir recursos e 

conhecimento para a cadeia.  

Assim, diferentes cadeias de suprimentos podem ser configuradas alterando não só 

seus elementos, mas o nível de parceria entre os elos, que serão definidos no modo com é feita 

a gestão da cadeia de suprimentos. 

 

2.2 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

O conceito de gestão da cadeia de suprimentos advém da ideia de logística, conforme 

apresenta Ballou (2010, p. 5), tendo suas primeiras definições relacionadas ao contexto militar 

como “as atividades de obtenção, manutenção e transporte de material, pessoal e instalações”. 

Essas mesmas atividades eram também realizadas nas empresas pelos setores de Finanças, 

Marketing e Produção de maneira independente e limitada à fronteira da organização. Em 

1962, o Council of Logistics Management (CLM), a fim de incentivar estudos no campo, 

redefiniu o conceito de logística empresarial com a ampliação da aplicação para os fluxos de 

serviços e a alteração do escopo começando na matéria-prima até o descarte do produto.  

Rodrigues (2004) mostra que nos anos 1970 a logística passa a ganhar espaço com 

exemplos de resultados positivos de sua utilização, mas com a resistência de alguns gestores 

ainda focados na geração de lucros, e não na gestão dos mesmos. Durante essa década, com o 

surgimento de sistemas de produção mais flexíveis e a disseminação das tecnologias de 

informação, a logística tornava-se cada vez mais estratégica no desenvolvimento do negócio. 

Durante a década de 1980, com a mudança no cenário macroeconômico, a logística ganhou a 

atenção dos gestores. Segundo o autor, essa tem como funções primárias o transporte, a gestão 

de estoques e o processamento de pedidos; elementos que mais contribuem para o custo 
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logístico. Como apoio às atividades primárias, a logística trabalha na armazenagem, manuseio 

de materiais, programação de produtos e manutenção de informações. 

O Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) assim define 

logística empresarial: 

Logística empresarial é a parte do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos que planeja, implementa e controla a eficiência e a eficácia do 

fluxo direto e reverso, além da armazenagem, de mercadorias, serviços e 

informações relacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo, a 

fim de atender às exigências dos clientes. Atividades de logística tipicamente 

incluem gerenciamento de entrada e saída de transporte, gerenciamento de 

frota, armazenagem, manuseio de materiais, atendimento de pedidos, projeto 

de rede logística, gestão de estoques, planejamento de oferta / demanda e 

gestão de prestadores de serviços de logística (3PL).Em graus variados, a 

função logística também inclui sourcing e procurement, planejamento e 

programação da produção, montagem e embalagem, e atendimento ao 

cliente. Ela está envolvida em todos os níveis de planejamento e execução 

estratégica, tática e operacional. (CSCMP, 2013, p. 117) 
3
. 

 

Para Ballou (2011, p. 28), a distinção entre logística empresarial e gestão da cadeia 

de suprimentos é muito difícil. O autor relata que na prática ambas têm a mesma missão de 

“colocar os produtos ou serviços certos no lugar certo, no momento certo, e, nas condições 

desejadas, dando ao mesmo tempo a melhor contribuição possível para a empresa”. A grande 

diferença da gestão da cadeia de suprimentos, para o autor, seria a integração com todas as 

empresas da cadeia, o que, na visão do mesmo, não se efetiva já que as empresas que praticam 

a gestão da cadeia de suprimentos acabam se limitando a um elo a montante/jusante da cadeia, 

pois focam na eficiência do elo que representam, e não de toda a cadeia. 

Lambert et al. (1998) mostram que, no princípio, a gestão da cadeia de suprimentos 

era entendida como uma logística fora dos limites da organização, ligada a clientes e 

fornecedores. No entanto sua diferença aflorou no momento que executivos entenderam que 

era necessária a integração de todos os processos chaves da cadeia. Destarte, Rodrigues (2004) 

destaca que, a partir da maior integração entre elos, é possível desenvolver novas 

                                                 

3
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competências e produtos/serviços customizados, aumentando o valor agregado e, 

consequentemente, gerando maior lucratividade, tanto para fornecedores quanto clientes. 

O CSCMP (2013, p. 187) apresenta a seguinte definição de gestão da cadeia de 

suprimentos (GCS): 

GCS inclui o planejamento e gestão de todas as atividades 

envolvidas na origem, aquisição, conversão do produto final e todas as 

atividades de gestão de logística. Inclui também coordenação e colaboração 

com parceiros de canal, que podem ser fornecedores, intermediários, 

provedores de serviço de terceira parte e clientes. Em essência, GCS integra 

a gestão de oferta e demanda intra e inter-empresas. Gestão da cadeia de 

suprimentos é uma função da integração com a responsabilidade principal de 

ligação entre as principais funções de negócio e processos de negócios intra 

e inter-empresas em um modelo de negócio coerente e de alto desempenho. 

Ele inclui todas as atividades de gestão logística citadas acima, bem como 

operações de produção, e impulsiona a coordenação dos processos e 

atividades com e através de marketing, vendas, desenvolvimento de produto, 

finanças e tecnologia da informação. 

 

Mentzer et al. (2001) corroboram a citação anterior e incluem a necessidade da 

coordenação estratégica entre as funções de negócios buscando ganhos de longo prazo para 

todos os elos da cadeia de suprimentos. O trabalho de Stock e Boyer (2009) busca um 

consenso em relação ao termo, ao fazer a revisão bibliográfica de 166 definições 

desenvolvidas por praticantes, acadêmicos e fontes híbridas. O método utilizado foi a 

desconstrução e análise de todas as referências para a construção da seguinte definição:  

A gestão de uma rede de relacionamentos internos à empresa e 

entre organizações interdependentes e unidades de negócio que consistem 

em fornecedores de materiais, compras, unidades de produção, logística, 

marketing e sistemas relacionados que facilitam o fluxo direto e reverso de 

materiais, serviços, recursos financeiros e informação do produtor original 

ao consumidor final com os benefícios de adição de valor, de maximização 

dos lucros por meio ganhos de eficiência, e de obtenção da satisfação do 

cliente. (idem, p. 706). 

 

O consenso não foi possível por diversos fatores, dentre eles se destaca a repetitiva 

leitura parcial de modelos de referência como o de Lambert, Cooper e Pagh (1997), que de 

acordo com Fineretall (2010), é o que mais se aproxima de uma visão sustentável. Nessa 

definição se divide a gestão da cadeia de suprimentos em três elementos: os processos de 
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negócios; o gerenciamento dos componentes; e a estrutura da Cadeia de Suprimento (CS) que 

facilita a caracterização e, consequentemente, a interpretação do funcionamento da cadeia de 

suprimentos. 

Dentre os desdobramentos modernos da gestão da cadeia de suprimentos, destaca-se 

o conceito de rede global de produção (Quadro 1), originado nos estudos sociais, que busca 

entender os impactos das organizações globais desde a distribuição do poder corporativo 

dentro dessas redes, a atuação das mais diversas instituições, a agregação de valor para as 

sociedades absorvidas nas cadeias, além de todos os elos envolvidos em P&D, design, 

produção e comercialização de um determinado produto, e como eles são organizados 

globalmente e regionalmente. 

 

Quadro 1 – Desdobramentos da GCS: Rede Global de Produção 

Fonte: Adaptado de Henderson et al. (2002) 
4
 

Baseado no exposto é possível identificar a complexidade que consiste a definição da 

gestão da cadeia de suprimentos, principalmente da diferenciação em relação ao conceito de 

logística. Para esse trabalho, no entanto, logística e cadeia de suprimentos não serão utilizados 
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REDE GLOBAL DE PRODUÇÃO  

 
A rede global de produção é uma estrutura conceitual que é capaz de compreender as 

dimensões econômicas e sociais globais, regionais e locais dos processos envolvidos em muitas 

(embora não todas) formas de globalização econômica. As redes de produção - o nexo de funções 

e operações interligadas através dos quais bens e serviços são produzidos, distribuídos e 

consumidos - tornaram-se tanto organizacionalmente mais complexo e também cada vez mais 

global em sua extensão geográfica. 

Essas redes não só integram empresas (e partes de empresas) em estruturas que borram as 

fronteiras tradicionais da organização - através do desenvolvimento de diversas formas de 

relacionamentos com e sem equidade - mas também integram as economias nacionais (ou partes 

de tais economias) de forma que têm enormes implicações para o seu bem-estar. Ao mesmo 

tempo, a natureza precisa e a articulação de redes de produção centrada na empresa são 

profundamente influenciada pelos contextos sociopolíticos concretos em que estão inseridos.  

O processo é especialmente complexo, pois enquanto os últimos são essencialmente 

territorialmente específicos (principalmente, mas não exclusivamente, ao nível do Estado-Nação) 

as redes de produção em si não são. Eles 'atravessam' fronteiras do Estado de maneiras altamente 

diferenciadas, influenciados em parte por barreiras regulamentares e não regulamentares e 

condições socioculturais locais, criando estruturas que são 'descontinuamente territoriais'. 
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como sinônimos, pois é entendido que a gestão da cadeia de suprimentos vai além da 

movimentação e armazenamento de material, e busca a integração dos diversos elos da cadeia 

em busca da melhoria global da mesma. O principal objetivo dessa parte foi compreender a 

abrangente dimensão da cadeia de suprimentos e assim poder definir a gestão mais eficiente 

para o desenvolvimento da vantagem competitiva da mesma. 

 

2.3 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CADEIAS DE SUPRIMENTOS 

2.3.1 ASPECTOS GERAIS 

O controle do desempenho da cadeia de suprimentos é fundamental já que as 

necessidades dos clientes e o desempenho da mesma podem mudar com o tempo. Para atender 

aos objetivos traçados pela cadeia, os resultados de cada processo devem ser medidos, 

comparados com um conjunto de metas preestabelecidas, discutidos e assim decisões serão 

tomadas para gerir a cadeia.  

Lee e Billington (1992) observaram que a eficiência de toda a cadeia é comprometida 

caso cada elo persiga objetivos de forma independente. Eles apontam que uma das principais 

causas é devida a medidas de desempenho internas da organização incoerentes às da cadeia de 

suprimentos. Os autores julgam que as medições devem ser compreensíveis por todos os 

membros da cadeia de suprimentos e deve oferecer oportunidade mínima para alteração ou 

manipulação.  

A medição de desempenho na cadeia de suprimentos é analisada por Taylor (2005, 

p.170) como: 

Uma das principais estratégias para melhoria das operações de 

cadeia de suprimentos é a utilização de um sólido conjunto de medidas de 

monitoramento do desempenho. Nesse sentido, o desafio é fazer as escolhas 

certas dentre dezenas de medidas disponíveis. Algumas empresas medem 

demais, acabando por se sobrecarregar com dados que nunca chegam a 

constituir um panorama coerente. Outras medem menos do que deveriam, 
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confiando em um ou dois indicadores que não refletem o espectro completo 

do desempenho.  

 

Bhagwat e Sharma (2007) relatam que cadeias de suprimentos menos integradas ou 

com poucos elos ainda utilizam métodos tradicionais de avaliação de desempenho focados 

principalmente em medidas financeiras tais como: o retorno sobre o investimento (ROI), o 

valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR), e o período de retorno. No 

entanto, esses autores destacam que essas medidas financeiras não são mais adequadas para 

cadeias mais complexas e estrategicamente relacionadas. Nesse contexto, Bhagwat e Sharma 

(2007) acreditam que para uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos, as medições devem 

considerar o cenário global e as métricas devidas. Estes indicadores devem representar uma 

abordagem equilibrada e devem ser classificados em níveis estratégico, tático e operacional, 

sendo medidas financeiras e, bem como, não financeiras. 

Mas essa nova realidade leva a grandes dificuldades para a medição de desempenho 

na cadeia de suprimentos. Beamon (1999) mostra que, além do foco em indicadores 

financeiros, a falta de alinhamento estratégico e conhecimento aprofundado da cadeia são 

fatores que levam ao fracasso do controle. Gunasekaran et al. (2001) acrescentam a falta de 

balanceamento entre a qualidade e quantidade de indicadores financeiros e não financeiros. 

No aspecto da qualidade dos indicadores, esses destacam a análise crítica dos medidores para 

que sejam representativos e não se rendam a propostas de consultores ou empregados. Outra 

imprecisão é a falta de separação de indicadores em níveis estratégicos, táticos e operacionais, 

orientando cada meta ao setor capaz de atingi-la. 

Nesse trabalho serão apresentadas duas propostas de medição de desempenho na 

cadeia de suprimentos selecionadas pela consistência (GUNASEKARAN et al., 2001; SCC, 

2006) e mensurabilidade (BHAGWAT e SHARMA, 2007). 
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2.3.2 PROPOSTA SCOR - SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE 

O Supply Chain Council (SCC) tem como objetivo prover um modelo que ajude aos 

mais diferentes tipos de indústrias a melhorarem o desempenho das suas cadeias de 

suprimentos de maneira rápida e eficaz. Pela simplicidade do modelo, a instituição espera 

incentivar o benchmarking e facilitar a formação de profissionais do setor. Assim, tal 

conselho desenvolveu um modelo de referência denominado SCOR que analisa a cadeia de 

suprimentos tendo como escopo cinco processos que são realizados em todas as empresas, 

lembrando que todo elo é cliente e fornecedor dos imediatos elementos à montante/jusante. 

Tais processos seriam: planejamento, aquisição, produção, entrega e retorno, conforme 

apresentados na Figura 2: 

 

Figura 2– Os três níveis de arquitetura SCOR 

Fonte: Brocke (2013, p. 62) 
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O modelo SCOR propõe a descrição e estudo minucioso de cada um dos processos e 

proposição de indicadores que avaliam em duas categorias: relativo aos clientes 

(confiabilidade, responsabilidade e flexibilidade) e à empresa (custos e ativos).  

Um grande ganho do modelo vem do direcionamento estratégico que balanceia 

demanda e suprimentos, e a adequação de cada indicador aos diferentes níveis 

organizacionais: desde o estratégico, tático até o operacional. O modelo hierárquico é 

mostrado na figura 3 abaixo: 

 

Figura 3- Modelo Hierárquico de Indicadores na GCS 

Fonte: SCC (apud Xavier 2008, p. 41). 

 

Poluha (2007) estuda diversas organizações que aplicaram o modelo e como 

resultados apresentaram: melhoria operacionais de 3% em média ainda na primeira fase de 

implementação, principalmente devido à redução de custos e melhoria no atendimento ao 
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cliente; redução dos custos relativos à tecnologia de informação com a diminuição de 

customização do sistema e melhor uso de funcionalidades padrão; aumento da rentabilidade 

(de duas a seis vezes) antes dos primeiros doze meses de implementação. 

 

2.3.3 PROPOSTA BHAGWAT E SHARMA 

Bhagwat e Sharma (2007) utilizam para a definição do seu modelo a estrutura de 

Balanced Scorecard (BSC) que traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto 

abrangente de medidas de desempenho que servem de base para um sistema de medição e 

gestão estratégica. O BSC continua enfatizando a busca de objetivos financeiros, mas também 

incluem os vetores de desempenho desses objetivos e contempla os diferentes níveis 

estratégicos. Essa estrutura já é muito disseminada e utilizada para aferição do desempenho 

estratégico de muitas empresas o que facilita, de acordo com o autor, sua adequação para 

cadeia de suprimentos. 

No modelo de Kaplan e Norton (1992), o scorecard mede o desempenho 

organizacional sob quatro perspectivas equilibradas: financeira, do cliente, dos processos 

internos da empresa, e do aprendizado e crescimento. Bhagwat e Sharma (2007) indicam que 

cada uma das quatro perspectivas devem ser traduzidas em métricas que reflitam as metas e 

objetivos estratégicos correspondentes. As perspectivas devem ser monitoradas, analisadas e 

revisadas ao longo do tempo para estarem sempre alinhadas à estratégia proposta pela gestão 

da cadeia de suprimentos.  

Baseado no trabalho de Gunasekaran et al. (2001), os autores definem alguns 

indicadores para os melhor entendimento das perspectivas e do modelo Balanced Scorecard 

como um todo (Figura 4). 
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Bhagwat e Sharma (2007) destacam que alguns indicadores contradizem outros, 

inclusive dentro da mesma perspectiva. Como exemplo, citam que ao controlar as variações 

em relação ao orçamento, perder-se-ia flexibilidade em variações de demandas altas 

repentinas. Assim, gestores usando o BSC na cadeia de suprimentos devem se atentar para 

evitar as contradições e buscarem o balanceamento para o melhor alinhamento estratégico. A 

intenção do trabalho é criar base para novos estudos de medidores genéricos ou projetos 

específicos para o controle e direcionamento da cadeia de suprimentos. 

A proposta SCOR tem como diferencial a padronização da linguagem para todas as 

empresas, ao se dividir nos cinco processos principais da cadeia de suprimentos: 

planejamento, aquisição, fabricação, entrega e retorno. Destaca-se a última etapa de retorno 

que direciona foco para tal atividade fundamental na gestão sustentável da cadeia de 

suprimentos. A proposta de Bhagwat e Sharma (2007) distinguiu-se pela utilização da 

ferramenta BSC, já consagrada na aferição do desempenho organizacional, que propõe a 

análise em perspectivas, incluindo até mesmo a percepção do cliente e funcionários, avaliando 

indicadores financeiros e não financeiros. Tal proposta apresenta-se estruturada e abrangente 

para a medição do desempenho da cadeia, indicando a necessidade de integração entre os elos 

da cadeia para atingir os resultados propostos.  

Ao conhecer tais modelos, entende-se como pode ser feito o estudo do desempenho 

realizado por cadeias de suprimentos. Assim, com a fundamentação do pilar teórico da 

sustentabilidade, será possível integrar tais conhecimentos e analisar os benefícios e fraquezas 

de propostas relativas a medição de desempenho das cadeias de suprimentos sob a perspectiva 

da sustentabilidade existentes. 
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Figura 4 - Indicadores por perspectiva 

Fonte: Bhagwat e Sharma (2007) 
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3. SUSTENTABILIDADE 

A segunda seção da revisão de literatura trata da Sustentabilidade, a fim de explorar 

as motivações, conceitos e a mensuração de desempenho nesse tema. 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Desde o início da década de 1990, a discussão de sustentabilidade sai da dimensão de 

conceito social para assumir parte cada vez mais presente na literatura de teorias 

organizacionais até atingir patamares de tendência das mais significativas nos últimos tempos 

(HAHN, 2010; GONÇALVES-DIAS et al, 2007). Ocorre que as questões socioambientais têm 

influência sobre vários setores, cada qual com seu interesse, além de contribuírem de maneira 

tecnicamente diferente na sua análise. Com a complexidade do assunto, cada grupo cria seus 

argumentos e pressupostos a fim de explicar e motivar suas ações coletivas. 

Dentre os diversos discursos, surge no relatório “Nosso futuro comum”, o conceito 

de desenvolvimento sustentável que é “(...) aquele que atende às necessidades do presente, 

sem comprometer a possibilidade das futuras gerações atenderem suas próprias necessidades.” 

(WCED, 1991, p.46). 

A estratégia de negócio adotada pelas empresas a fim de liderar o mercado baseia-se 

na sua vantagem competitiva. Shrivastava (1995) aponta as práticas socioambientais como 

fontes de vantagem competitiva por meio da legitimação social, da redução de obrigações e 

custos para legalização e, do desenvolvimento de “melhores práticas” de negócios. Práticas 

ambientais podem ser enquadradas ainda como vantagem competitiva por meio de estratégias 

de baixo custo ou diferenciação conforme as dimensões de competitividade estudadas por 

Porter (1980). A administração de recursos naturais de forma eficiente e a diminuição de 

perdas no processo produtivo são fontes significativas de diminuição de custos. Juntamente, 
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essas práticas também poderiam levar empresas a alcançar uma diferenciação no contexto 

internacional, onde as restrições ambientais são crescentes. Ao mesmo tempo, a pressão 

regulatória também seria um estímulo à inovação nas empresas, superando a inércia e 

incentivando a criatividade nas organizações (PORTER E VAN DER LINDE, 1995). 

Jabbour (2011, p.12) considera que as ações de gestão ambiental podem passar por 

três fases distintas:  

1. Reativo: Este é o estágio menos avançado de gestão ambiental. As 

organizações nesta fase tendem apenas a estar em conformidade com a 

legislação e o avanço da regulamentação ambiental. O foco do sistema de 

gestão ambiental é evitar que problemas ambientais ocorram, a gestão 

ambiental tende a exercer pouca autoridade na estrutura organizacional, e a 

empresa não se envolve em atividades externas sobre o tema do meio 

ambiente; 

2. Preventiva: Nesta fase, a organização busca estratégias para otimizar o uso 

dos recursos naturais por meio da eco eficiência e da aplicação de seus 

princípios, como os 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). A questão ambiental 

começa a ser discutida pelas áreas organizacionais, a área de gestão ambiental 

começa a adquirir maior destaque na estrutura organizacional e algumas 

ações de gestão ambiental externos entram em jogo; 

3. Proativa: Este constitui o último estágio em gestão ambiental. Nesta fase, a 

questão ambiental é o elemento fundamental da estratégia de negócios e para 

a criação de vantagens competitivas. Verifica-se que a área de gestão 

ambiental está ativa e suas ações são integradas às demais áreas da 

organização. A empresa começa a adotar inovações técnicas, principalmente 

para desenvolver produtos com baixo impacto ambiental. 
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Integrado aos conceitos apresentados, está a proposta de Natrass e Altomare (1999, 

p.16) que desenham um curva de aprendizado da indústria em sustentabilidade. A figura 5 

mostra como as respostas corporativas das maiores empresas mundiais às pressões ambientais 

evoluíram do despreparo dos anos 1970; reativo em 1980; atingindo um nível proativo nos 

anos 1990, e a previsão de maior integração nos anos 2000. Os autores destacam que 

atualmente ainda é possível encontrar empresas em cada um dos estados apresentados. Nesse 

conteúdo são relacionadas práticas socioambientais relativas a cada fase e algumas que serão 

abordadas em maior profundidade a fim de explorar tais motivações contemporâneas para a 

sustentabilidade. 

 

Figura 5 – Curva de aprendizado da indústria em sustentabilidade 

Fonte: Nattrass e Altomare (1999, p.16) 

 

Empresas progressistas passam a olhar para o tema sustentabilidade de uma maneira 

cuidadosa, procurando adquirir a filosofia do desenvolvimento sustentável. Esse discurso 

ganha força com outras teorias como o triple bottom line, que metodiza as ideias do 

desenvolvimento sustentável; agregado ao pensamento de ciclo de vida, que extrapola o 
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escopo temporal da participação do design no produto e, por fim, a responsabilidade estendida 

do produtor, ao responsabilizar todos os elos pelo desempenho socioambiental da cadeia. 

3.2 TRIPLE BOTTOM LINE (TBL) 

Barbieri e Cajazeira (2009) discutem, na perspectiva de desenvolvimento sustentável, 

a limitação de recursos para o crescimento desordenado que poderá levar a prejuízos 

imensuráveis para a sociedade. Eles apontam que as organizações dentro desse discurso 

podem contribuir em três dimensões: ambiental, econômica e social. Essa perspectiva foi 

criada por John Elkington (1997) na sua obra Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 

21st Century Business onde destaca que as organizações devem ter como objetivo a 

prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social (Figura 6). A SustainAbility, 

a empresa de consultoria de Elkington, assim descreve o TBL bem como seu conceito de 

contabilidade associado: 

O triple bottom line (TBL) direciona corporações não apenas pelo 

valor econômico que elas adicionam, mas também pelo valor social e 

ambiental que elas criam – ou destroem. Na sua visão mais restrita, o termo 

triple bottom line é usado como uma estrutura para medir e relatar o 

desempenho das empresas em relação a parâmetros econômicos, sociais e 

ambientais. No seu sentido mais amplo, o termo é usado para capturar todo o 

conjunto de valores, ações e procedimentos que as empresas devem abordar 

de forma a minimizar qualquer dano resultante de suas atividades e para 

criar valor econômico, social e ambiental. Isso envolve ser claro sobre o 

propósito da empresa e levar em consideração as necessidades das partes 

interessadas - todos os acionistas da empresa, clientes, colaboradores, 

parceiros de negócios, governos, comunidades locais e do público 

(SUSTAINABILITY 2003 apud VANCLAY 2004, p.267) 
5
. 

                                                 

5
 Tradução livre 
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Figura 6 – Dimensões da sustentabilidade organizacional 

Fonte: AFNOR (apud Carvalho 2011, p.1). 

 

No entanto, Vanclay (2004) destaca que o conceito original do TBL para abordar 

sustentabilidade virou uma estrutura para contabilização e divulgação. Devido a sua 

capacidade de estruturação, o TBL teve muita procura por organizações conhecidamente de 

alto impacto socioambiental, o que levou ao desgaste da ideia. No entanto, tal situação 

mostrou a necessidade do entendimento completo da filosofia, que busca a análise holística da 

organização e seu contexto, e a partir desse conhecimento foi possível embasar diversas 

ferramentas, como o pensamento de ciclo de vida. 

3.3 PENSAMENTO DE CICLO DE VIDA (LCT) 

O Pensamento de Ciclo de Vida (Life Cycle Thinking, LCT) é considerado como uma 

das partes fundamentais para o desdobramento do desenvolvimento sustentável. Segundo 

UNEP (2007), o LCT propõe que na concepção do produto devem-se analisar todos os 

impactos ambiental, econômico e social desse ao longo de todo o seu ciclo de vida. 

Baseado no pensamento de ciclo de vida foi criado um ferramental, a análise de ciclo 

de vida, que demonstra em termos práticos os princípios da filosofia. Assim, nessa 

metodologia as entradas e saídas de materiais e energia são levantadas desde a aquisição das 



37 

matérias-primas até a fabricação, uso e disposição do produto para o destino final de resíduos 

lançados ao meio ambiente (Figura 7). Esta ferramenta permite uma análise de toda a gama de 

consequências ambientais relacionadas com o produto, e assim possibilita direcionar reduções 

expressivas dos impactos causados por esse. 

 

Figura 7 – Pensamento de ciclo de vida (LCT) 

Fonte: UNEP (apud CARVALHO 2011, p. 7). 

 

Os principais objetivos do pensamento de ciclo de vida são a redução do uso de 

recursos e emissões no ciclo de vida de um produto, bem como a alavancagem de seu 

desempenho socioeconômico. Com esse entendimento, é facilitada a ligação entre as 

dimensões econômica, social e ambiental dentro de uma organização e em toda a sua cadeia 

de valor. 

3.4 RESPONSABILIDADE ESTENDIDA DO PRODUTOR
6
 (EPR) 

O conceito Responsabilidade Estendida do Produtor, do inglês extended producer 

responsibility (EPR), surgiu no início da década de 1990, na Europa ocidental, com o objetivo 

                                                 

6
O EPR é uma das bases da Política Nacional de Resíduos Sólidos (traduzida no Brasil como 

responsabilidade compartilhada) que institui sistemas de logística reversa. 
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de delimitar o crescente acúmulo de resíduos sólidos. Sua origem advém do Princípio 

Poluidor-Pagador (PPP), que se fundamenta na ideia de que fazendo as empresas responsáveis 

por suas externalidades ambientais, elas tentarão reduzir os impactos ambientais e os custos 

associados. 

Lindhqvist (2000, p. 37 – 38) define EPR como uma “estratégia para alcançar o 

objetivo ambiental de diminuir o impacto ambiental total de um produto, fazendo do 

fabricante o responsável por todo o ciclo de vida do produto e, especialmente, do retorno, 

reciclagem e descarte final do produto”. O EPR assume que o design é a atividade mais 

importante na concepção do produto; onde o foco deve ser soluções mais simples e baratas no 

tratamento ambientalmente responsável no fim de vida do produto. Assim, a 

Responsabilidade Estendida do Produtor acredita que o (re) design é uma forte ferramenta 

para evitar ou reduzir os impactos ambientais. No entanto, o desenvolvimento do EPR 

necessita de contextos de alta capacidade de inovação, o que, de acordo com Milanez e Bührs 

(2008), deve ser apoiado por políticas de desenvolvimento de tecnologia, a fim de criar as 

condições necessárias para o seu desdobramento.  

Seja por pressão regulatória governamental ou pela própria proatividade das 

organizações, estratégias baseadas no princípio da EPR podem ser implementadas em 

diferentes frentes como: programas de retorno, padrões de eficiência energética, proibições e 

restrições, padrão de conteúdo mínimo reciclado, rotulagem ambiental, imposto sob matéria-

prima virgem (MILANEZ E BÜHRS, 2008). Carvalho (2011) destaca a forte contribuição do 

EPR para avaliação do cenário moderno de produção que utiliza de outsourcing com intuito 

de atingir alcance global. Nesse contexto os processos agregam cada vez mais terceirizados e, 

consequentemente, os impactos ambientais são externalizados aos fornecedores. 
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3.5 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

Uma abordagem para medir o progresso em direção ao desenvolvimento sustentável 

é o uso de indicadores de sustentabilidade (Sustainability Indicators- SIs), tópico comumente 

discutido em publicações nas últimas duas décadas. No entanto, uma complicação surge 

quando o entendimento de sustentabilidade incorpora várias dimensões, incluindo questões 

subjetivas e normativas. Assim resumir situações complexas em números simples pode ser 

perigoso, mas sintetizar essas informações torna a discussão acessível àqueles que não são 

especialistas na área. 

No entanto, apesar dos problemas que são inevitáveis no uso de indicadores simples 

para algo tão complexo, o foco em SIs parece ser irresistível. Em grande parte, devido ao forte 

apelo do desenvolvimento sustentável bem como a cultura do mundo ocidental já habituada 

ao uso de indicadores nas mais diversas áreas de conhecimento (BELL E MORSE, 2011). 

Entretanto, enquanto se percebe a expansão de discussões sobre indicadores de 

sustentabilidade, principalmente na literatura acadêmica, ainda encontram-se poucos 

exemplos de sua aplicação em níveis estratégicos para influenciar tomadas de decisão. Bell e 

Morse (2011) acreditam que tal contradição pode ser explicada por dois fatores: a necessidade 

de apresentação clara e simples das propostas de SIs e a necessidade de participação daqueles 

que se beneficiam desses indicadores.  

Assim os autores definem como fundamental a resposta a três perguntas ao se 

formular os indicadores de sustentabilidade: 

1. Quem define o indicador? Os indicadores de sustentabilidade podem ser 

definidos junto à comunidade foco ou por especialistas.  

2. Qual indicador? SIs podem ser quantitativos ou qualitativos. 

3. Como é definido o indicador? SIs podem ser explícitos (claramente 

articulados com metodologias padronizadas para avaliação e apresentação), 
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ou implícitos (não claramente articulado, mas presume aplicabilidade). Um SI 

explícito deve definir claramente o indicador e fornecer a metodologia e as 

unidades que será medido. Além disso, pode ter uma meta para o SI, mesmo 

que esta seja simplesmente uma expressão de mudança. 

A fim de conceber, medir e comunicar os resultados de desempenho de 

sustentabilidade corporativa, diferentes modelos têm sido propostos por muitas organizações 

governamentais, não governamentais, intergovernamentais e internacionais, como ISO 14031 

e a Global Reporting Initiative (GRI).  

Com o propósito de divulgar como identificam e precedem aos riscos potenciais às 

partes interessadas, as organizações desenvolvem relatórios de sustentabilidade. No entanto, 

devido ao seu caráter independente e voluntário, tais relatórios apresentam diversas fraquezas 

principalmente por utilizarem informações pouco claras e limitadas bem como indicadores de 

desempenho imprecisos (NIKOLAOU, 2013). 

Baseados na ideia do triple bottom line, diversas organizações ligadas ao setor 

desenvolveram novos procedimentos para confecção de relatórios padronizados, comparáveis 

e consistentes, a destacar o GRI que é altamente utilizado para tais avaliações. 

A falta de unidades de aferição bem definidas e de uniformidade das informações 

divulgadas principalmente como resultado da ausência de uma diretriz geralmente aceita para 

relatórios de sustentabilidade, tem levado vários autores a desenvolverem técnicas de aferição 

de desempenho para homogeneizar (de alguma forma) o seu conteúdo. Assim, diversos 

autores estudaram e criaram novos métodos de avaliação que transmitissem a informação 

necessária e buscassem mais do que a contabilidade socioambiental. A partir da junção de 

diversos sistemas de medição com diretrizes estabelecidas, sintetizaram modelos robustos em 

detalhamento, compreensão e popularidade.  
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Dentre esses, se destaca o Sustainable Balanced Scorecard (SBSC) devido à sua 

capacidade de reconhecer relações entre metas ambientais e sociais de longo prazo com 

benefícios financeiros em curto prazo (MÖLLER E SCHALTEGGER, 2005). A adequação da 

sustentabilidade ao BSC ocorre basicamente de três maneiras (FIGGE et al., 2002) a fim de 

facilitar as medições, melhorar a qualidade das análises e aperfeiçoar o planejamento da metas 

da gestão sustentável: 

1. Inserção dos conceitos de sustentabilidade nas tradicionais quatro 

perspectivas (financeira, clientes, processos internos, aprendizado e 

crescimento) (MÖLLER E SCHALTEGGER, 2005); 

2. Desenvolvimento de uma quinta perspectiva sem fins mercadológicos para o 

tratamento das informações de sustentabilidade (HUBBARD, 2009); 

3. Criação de um Balanced Scorecard independente somente com aspectos 

sociais e ambientais. 

Nikolaou (2013), ao estudar as fraquezas dos modelos propostos, critica a falta de 

casos empíricos, visto que as poucas empresas em todo mundo usuárias do sistema BSC, não 

aderiram à gestão sustentável nos seus patamares estratégicos, logo a dificuldade de discussão 

de indicadores padronizados. Juntamente a utilização de indicadores medidos subjetivamente 

que prejudicam a legitimidade e realidade de seus resultados. 

Assim, os indicadores de sustentabilidade são considerados uma forte ferramenta 

para a inserção do ideal de desenvolvimento sustentável nas organizações. Uma das 

metodologias desenvolvidas é integrada à proposta do Balanced Scorecard devido à sua 

eficiência no desdobramento da gestão estratégica, bem como o alinhamento de indicadores 

financeiros/não financeiros, balanceamento das diferentes perspectivas de negócio e sinergia 

com outras práticas da estratégia corporativa. No entanto, ainda faltam dados empíricos e, 

assim, atingir patamares de padronização entre todas as perspectivas. 
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4. GESTÃO SUSTENTÁVEL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

4.1 DEFINIÇÕES E MODELOS CONCEITUAIS 

Um conceito de Gestão Sustentável de Cadeia de Suprimentos (GSCS) bastante 

difundido em revisões literárias relativo ao assunto é de Carter e Roger (2008, p. 368) que 

assim a definiram: 

A integração e realização estratégica dos objetivos sociais, 

ambientais e econômicos de uma organização através da coordenação 

sistêmica dos principais processos de negócios inter-organizacionais a fim de 

melhorar o desempenho econômico de longo prazo da empresa e sua rede de 

valor. 

 

Um ponto de destaque da definição é o foco em resultados no longo prazo, através da 

coordenação estratégica entre os elos da cadeia de suprimentos que, de acordo com Menzer et 

al (2001), consiste no objetivo maior da gestão da cadeia de suprimentos. Além disso, 

percebe-se que esses autores desenvolveram um conceito para GSCS baseado na ideia do 

triple bottom line. Assim a melhor configuração para a cadeia de suprimentos consiste no 

ótimo desempenho nas três perspectivas (ambiental econômica e social).  

Uma interessante discussão proposta é relativa ao elevado desempenho somente de 

aspectos socioambientais, o que, de acordo com Carter e Roger (2008), seria uma 

“irresponsabilidade social” dessas organizações, sendo fundamental a sua integração ao 

contexto mais amplo de objetivos estratégicos e financeiros de uma empresa (Figura 8). Por 

isso no modelo questionam-se as estratégias que, ao visarem uma cadeia de suprimentos 

sustentável, afetam negativamente o desempenho econômico. 
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Figura 8–Sustentabilidade: o triple bottom line
7
 

Fonte: Adaptado de Carter e Rogers (2008) 

Seuring e Müller (2008, p. 1700) ao realizarem uma revisão bibliográfica de 191 

artigos publicados no período entre 1997 e 2004, confeccionaram a sua definição para GSCS 

como sendo:  

“[...] gestão de materiais, informação e fluxos de capitais assim 

como a cooperação entre empresas ao longo da cadeia de suprimentos, 

integrando-se os objetivos de todas as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável, ou seja, econômica, ambiental e social, que resultam de 

requisitos de clientes e stakeholders”. 

 

Esses autores destacam que para se atingir uma cadeia de suprimentos sustentável 

todos os seus elos devem atender completamente todos os requisitos ambientais e sociais, 

caso contrário ou a cadeia não é sustentável ou o elo deve ser retirado. Os ganhos econômicos 

vêm como uma consequência da competitividade da cadeia de suprimentos, advinda através 

da sua integração e atendimento às necessidades dos clientes. Ressalta-se nesse ponto a 

diferença de discurso comparado com Carter e Rogers (2008) ao imporem o atendimento 

completo por todos os elos aos critérios ambientais e sociais, garantindo a não exclusão 

desses com o aspecto econômico.  

                                                 

7
 Tradução livre. 
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A definição é bastante ampla e, propositalmente, os autores buscaram combinar 

diretamente as ideias de sustentabilidade e gestão da cadeia de suprimentos. Um ponto de 

sinergia é com a teoria de Stock e Boyer (2009) de GCS que destaca o gerenciamento não só 

de materiais, mas incluindo serviços, recursos financeiros e informações desde o primeiro elo 

até o consumidor final. 

O trabalho de Seuring e Müller (2008) mostra o grande foco de publicações e 

pesquisas relacionadas à gestão ambiental/verde da cadeia de suprimentos. Assim, o artigo 

contempla tal ideia na sua definição de GSCS, mas conclui que essa é somente uma parte de 

um campo mais vasto. Na revisão bibliográfica de Dias, Labegalini e Cisslag (2012) é 

possível verificar esse olhar ambiental dado ao assunto (figura 9). A exemplificação do foco 

em cadeia de suprimentos “verde” é mostrada na quantidade de estudos nas áreas de: design 

verde; operação verde; desenvolvimento de mercado para produtos remanufaturados 

(SRIVASTAVA, 2007). 

A melhoria do aspecto social é um dos pilares da GSCS que pode ser resumidamente 

definida como a maneira que a cadeia de suprimentos trata seus funcionários, clientes e 

comunidade em geral (HASSINI; SURTI; SEARCY, 2010). Andersen (2009), no seu artigo 

Corporate social responsability in global supply chain, mostra o fato de grande parte de o 

comércio mundial ser realizada por meio de sistemas de governança que ligam as empresas 

em diversas modalidades de terceirização e contratação. O autor define o termo governança 

como a maneira que alguns atores-chaves na cadeia de suprimentos - muitas vezes grandes 

corporações multinacionais - assumem a responsabilidade pela divisão do trabalho nos demais 

elos e as capacidades desses em aperfeiçoar as suas atividades. Assim, muitas empresas 

multinacionais têm respondido à pressão e expectativas das partes interessadas através da 

definição, desenvolvimento e implementação de sistemas e procedimentos para garantir que 

seus fornecedores cumpram as normas sociais e ambientais. Embora as empresas escolham a 
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sua própria abordagem para sistematizar os esforços de RSC nas cadeias de suprimentos, o 

artigo destaca que o elemento mais utilizado na abordagem das grandes empresas 

multinacionais é o emprego de códigos de conduta empresariais. O autor define um código de 

conduta como um documento que informa uma série de normas e princípios sociais e 

ambientais, baseados nos valores da empresa bem como legislação local e convenções dos 

quais se espera o cumprimento por parte de todos os fornecedores. 

 

Figura 9–Classificação de temáticas envolvidas no estudo GSCS com foco ambiental 

Fonte: Dias, Labegalini e Cisslag (2012) 

 

No trabalho de Andersen (2009) é apresentada a aplicação do código de conduta 

como a estratégia utilizada pelo grupo sueco IKEA, historicamente interessado em reduzir os 
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impactos socioambientais de suas atividades, junto aos seus inúmeros fornecedores. Com 

desenvolvimento iniciado no final da década de noventa e implementação no início dos anos 

2000; o código que avalia dezenove áreas e noventa itens, foi implementado nos mais dos 

1500 fornecedores espalhados por 55 países no mundo.  O IWAY é o primeiro passo na 

caminhada rumo a uma certificação tipo ISO14000 ou, até mesmo, Forest Stewardship 

Council (FSC). O processo de implementação leva em consideração o histórico de cada 

fornecedor, análise das capacidades desse e mecanismos de formação e controle que 

auxiliaram o desenvolvimento dos elos. 

Carter e Rogers (2008) indicam que para o sucesso da implantação da 

sustentabilidade na cadeia de suprimentos são necessários quatro aspectos de apoio, sendo-os: 

 Gestão de Riscos: capacidade da organização de compreender e gerenciar riscos 

ambientais, econômicos e sociais na sua cadeia de suprimentos. São planos de 

contingência tanto para cadeia direta quanto reversa e a construção de cadeias de 

suprimentos mais resilientes e ágeis. 

 Transparência: Engajamento dos stakeholders e comunicação proativa, a fim de 

assegurar a adesão de todos os elementos da cadeia na melhoria dos processos da 

dessa a partir de informações de feedback. É fundamental realizar melhorias na 

rastreabilidade e visibilidade nas operações e coordenação vertical e horizontal nas 

cadeias de suprimentos. 

 Estratégia: Integração das iniciativas de sustentabilidade da organização com sua 

estratégia de negócio.  

 Cultura Organizacional: A criação de uma visão de longo prazo compartilhada por 

toda a organização é significativa na geração da unidade interna e paixão para 

estimular a inovação e mudança. Assim devem-se disseminar por todas as 

organizações elevados padrões éticos e respeito pela sociedade e meio ambiente. 
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Carter e Rogers (2008) destacam que os quatro aspectos de apoio do triple bottom 

line da GSCS não se destinam a ser totalmente excludentes. A título de exemplo, ao envolver 

os stakeholders - um exemplo de melhoria da transparência – pode-se reduzir riscos - como 

possibilidades de boicotes de consumidores e ações dirigidas por organizações não 

governamentais, e também pode ser uma parte explícita da estratégia da organização. 

Teuteberg e Wittstruck (2010) ilustram a área do problema e o escopo da GSCS, 

baseados no trabalho de Carter e Rogers (2008), através da “Casa da Gestão Sustentável da 

Cadeia de Suprimentos (House of Sustainable Supply Chain Management)”. A figura 10 

mostra que a base consiste em leis, diretrizes e normas que servem como ponto de partida 

para a implementação de princípios e práticas de sustentabilidade ao longo da cadeia de 

suprimentos. A partir dessas informações é possível a adequação legal (gestão de compliance), 

bem como identificar e mitigar riscos a fim de alcançar resultados de longo prazo. Além disso, 

Teuteberg e Wittstruck (2010) apontam que a GSCS requer o estabelecimento de valores e 

padrões éticos em toda a organização. Assim, é determinado o que é necessário para a cadeia 

estabelecer suas bases para o desenvolvimento ambiental, econômico e social almejado. 

Baseado no seu entendimento de resultados ambientais, econômicos e sociais, os 

autores apontam que a GSCS requer o estabelecimento de valores e padrões éticos em toda a 

organização. A ideia de Carter e Rogers (2008) relativa à integração é traduzida através de um 

sistema de TI eficiente, flexível e “verde” (Quadro 2), bem como o alinhamento da estratégia 

empresarial com o discurso do desenvolvimento sustentável. Tal ilustração serve para indicar 

que a GSCS não se limita ao controle de desempenho dos elementos da cadeia, mas bem 

como da gestão de TI, riscos, meio ambiente, mercado e compliance. 
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Figura 10–Casa da Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos
8
 

Fonte: Teuteberg e Wittstruck (2010) 

Os conceitos de Gestão Sustentável da Cadeia de suprimentos (GSCS) apresentados 

são convergentes, e podem ser sintetizados, e assim utilizado como base para o restante do 

trabalho, como: 

 A gestão das operações, recursos, informações e fundos com o 

objetivo de maximizar a rentabilidade da cadeia de suprimentos e, ao mesmo 

tempo, minimizar os impactos ambientais e maximizar o bem-estar social 

das partes interessadas (HASSINI; SURTI; SEARCY, 2010).  

 

Destaca-se, no conceito acima, a necessidade de uma cultura que foca na 

conformidade legal, seja transparente e onde a sustentabilidade é parte da estratégia 

organizacional. A definição implica que as empresas que praticam a GSCS esforçam-se para 

satisfazer objetivos múltiplos e, muitas vezes, contraditórios. Ao procurar maximizar os 

lucros, foca-se em reduzir os custos das operações, minimizando os impactos ambientais e 

maximizando o bem-estar social. No entanto tal estratégia pode levar ao aumento dos custos 

operacionais da cadeia de suprimentos. Além disso, tal definição também implica outros 
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desafios conflitantes para gestores da cadeia de suprimento, a exemplificar, a maneira de 

como lidar com vários tomadores de decisão e avaliar os impactos ambientais e os benefícios 

sociais em uma cadeia de suprimentos com múltiplas partes envolvidas. 

Apesar dessas dificuldades apresentadas, existem diversas motivações para que as 

organizações passem a gerir suas cadeias de suprimentos a fim de torna-las sustentáveis. 
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Quadro 2 - Colaborando para uma melhor gestão da informação 

Fonte: Adaptado de Hanifan, Sharma e Mehta (2011) 
9
 

                                                 

9
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Colaborando para uma melhor gestão da informação 

 
Aprender com os outros pelo compartilhamento de informações pode ser útil para 

qualquer organização. E quando se trata de desenvolver uma cadeia de suprimento sustentável, 

esse tipo de estratégia pode ser crucial, especialmente com as pesquisas mostrando que as 

empresas ainda estão com dificuldades de convencer seus fornecedores de que a sustentabilidade 

faz pleno sentido comercial. 

Muitas empresas estão juntando forças com seus fornecedores numa série de iniciativas 

de gestão da informação destinadas a estimular a colaboração e a troca efetiva de informações 

pertinentes à sustentabilidade. Como resultado, os participantes não só estão eliminando a 

redundância (vários interessados solicitando as mesmas informações), reduzindo custos e 

gerenciando melhor o risco. Os fornecedores também estão obtendo vantagens estratégicas, dentre 

elas o status de fornecedor preferencial. 

Veja, por exemplo, o programa de cadeia de suprimento da organização independente e 

sem fins lucrativos chamada Projeto de Divulgação de Emissões de Carbono (CDP). A iniciativa 

foi lançada em 2007 como parte de um programa do CDP para a coleta de dados sobre emissões de 

gases do efeito estufa das empresas. O projeto fornece um processo global para a divulgação de 

emissões de carbono ao longo da cadeia de suprimento, capacitando seus 50 membros para um 

melhor envolvimento com seus fornecedores na mensuração e gerenciamento de suas emissões. 

Entre os participantes está a gigante anglo-holandesa dos bens de consumo embalados, Reckitt 

Benckiser, que em 2012 ultrapassou sua meta de redução de emissões de carbono em 20% — um 

ponto percentual e oito anos antes do previsto. 

Enquanto isso, a Bolsa de Dados Éticos do Fornecedor, conhecida como Sedex, 

proporciona a troca segura de informações de sustentabilidade a mais de 25.000 fornecedores e 

seus clientes no mundo todo através de uma base de dados on-line que permite aos membros 

armazenar, compartilhar e divulgar informações de sustentabilidade, incluindo autoavaliações e 

resultados de auditorias sociais de terceiros. 

E a EcoVadis, sediada em Paris, é usada por milhares de empresas globais para avaliar o 

desempenho ambiental e social de seus fornecedores usando cartões de pontuação dos 

fornecedores, simples e confiáveis, abrangendo 150 categorias de compras e 21 critérios de 

responsabilidade social corporativa. 

Algumas dessas plataformas de bolsas de informações são específicas por setor. A nova-

iorquina Fair FactoriesClearinghouse, por exemplo, proporciona a seus membros a tecnologia 

necessária para dividir ideias sobre como melhorar as condições em suas fábricas globalmente. Foi 

montada nos Estados Unidos pela NationalRetailFederation (Federação Nacional de Varejistas) e 

pela ReebokInternational em particular, bem como o RetailCouncilof Canada (Conselho de 

Varejistas do Canadá) e World Monitors, grupo de consultoria com sede em Nova York, 

comprometido em alinhar as práticas de negócio com os direitos humanos. 

Enquanto isso, a COCIR, sediada em Bruxelas, reúne as empresas que compõem a 

indústria europeia de TI da saúde, equipamentos eletromédicos e radiológicos, ajudando-as a 

desenvolver respostas à evolução dos padrões de sustentabilidade. Caso em questão: a portaria 

REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos) da Comissão 

Europeia, que entrou em vigor em 2007 e visa a minimizar o risco que os produtos químicos 

apresentam à saúde humana e ao meio ambiente. 
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4.2 MOTIVAÇÃO 

Dias, Labegalini e Cisslag (2012) destacam que as empresas podem ter dois tipos de 

postura quanto à prática da GSCS dentro de suas cadeias: reativa – a pressões externas, ou 

proativas – agregação de valor ao produto ou ao negócio. O trabalho desses autores discorre 

da necessidade de mudança do ponto de vista de sustentabilidade como custo para uma 

perspectiva de vantagem competitiva.  

Em sua revisão bibliográfica, Dias, Labegalini e Cisslag (2012) mostram que a 

motivação mais comum para a prática de sustentabilidade se dá por pressão de forças externas 

como órgãos governamentais e grupos de clientes, lobistas ou ONGs que são capazes de 

influenciar as entidades reguladoras. O artigo aponta que quanto mais rígida é a 

regulamentação, mais as empresas buscam melhorar seus desempenhos. Tal linha já foi 

apontada por Natrass e Altomare (1999) como o primeiro patamar assumido pelas 

organizações rumo à sustentabilidade.  

Por outro lado, tal cenário pode ser apresentado como uma possibilidade de 

vantagem competitiva visto pela perspectiva de organizações que desenvolvem tecnologias e 

pressionam as agências a regularem sobre o tema, e assim elas apresentam um diferencial 

competitivo e podem assumir certa liderança no mercado (PORTER E VAN DER LINDE, 

1995). Nesse contexto Dias, Labegalini e Cisslag (2012) destacam o surgimento dos diversos 

códigos de conduta, certificação, selos verdes e sistemas de governança global firmados em 

acordos unilaterais privados, que além do diferencial no ponto de venda também assumem o 

papel de levar tais práticas para Estados que não tem tal capacidade regulatória.  

Tais regulações privadas atingem grandes corporações, mas têm um importante 

impacto em pequenas empresas, como exemplo, o caso da rede Wal-Mart que ao incorporar a 

sustentabilidade como estratégia de negócio “poderá gerar milhões em economia e influenciar 
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60.000 fornecedores, provocando a incorporação de práticas visando a sustentabilidade numa 

escala jamais vista no mundo dos negócios” (ROSENBURG, 2006). 

Mefford (2001) apresenta a possibilidade de redução de riscos financeiros com a 

adequação às pressões externas acima citadas. A diminuição de reclamações e processos 

judiciais por parte de acionistas, clientes, funcionários, fornecedores e órgãos governamentais 

leva à redução do custo de seguro bem como gastos com acordos. O autor destaca até mesmo 

a possibilidade de diminuir o risco premium incorporado quando da análise de desconto nos 

futuros fluxos de caixa das empresas. Nesse contexto, soma-se a ideia da teoria de portfólio ao 

indicar que o retorno da taxa de risco deve melhorar, levando ao aumento do valor das ações. 

Em seu trabalho, Mefford (2001) destaca, ainda, três linhas de efeito, incluindo a 

acima tratada, que podem gerar maiores lucros e maior valorização das ações com a adoção 

da GSCS conforme destacados na figura 11 abaixo.  

 

Figura 11– O valor econômico de um GSCS
10

 

Fonte: Mefford (2001) 

 

O efeito da GSCS nos consumidores que preferem adquirir produtos e serviços com 

empresas éticas leva ao maior brand equity. Assim tais companhias podem cobrar mais caro 

por seus produtos – seja o aumento direto ou menor necessidade de aplicar descontos, ou por 
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outro lado, que seria atingir tal nicho e assim aumentar as vendas. Ambos os efeitos levarão 

ao aumento do lucro.  

A melhoria do processo produtivo é a última linha traçada pelo autor. Mefford 

(2001) cita que empresas envolvidas com a sustentabilidade de suas cadeias e praticantes do 

lean manufacturing são capazes de atrair e reter funcionários mais qualificados que 

desenvolverão projetos de melhoria que reduzirão o impacto socioambiental bem como os 

custos. Além disso, o artigo explicita que companhias voltadas à redução dos impactos 

socioambientais tendem a ter níveis superiores de qualidade. Com a diminuição desses custos 

bem como satisfação maior dos clientes, o autor indica a real possibilidade de aumento de 

lucros. 

Dias, Labegalini e Cisslag (2012) ressaltam outras oportunidades econômicas como o 

posicionamento estratégico da cadeia visando cenários de aumento de preço de matérias-

primas vindas de fontes não renováveis. Kleindorfer, Singhal e Van Wassenhove (2005) 

destacam outras forças custo de materiais e energia, pressão pública sobre desempenho 

ambiental, de saúde e segurança; crescente conscientização de questões do triple bottom line; 

crescente movimento antiglobalização, como alguns argumentos que levam as cadeias a se 

organizarem e se posicionarem. Destaque para o aumento da responsabilidade das empresas 

focais, fruto do pensamento de Responsabilidade Estendida do Produtor, que faz dessas 

responsáveis por todo ciclo de vida do produto, levando a adequação legal global da cadeia. 

Tal prática incentiva igualmente à busca de tecnologia e melhorias de design, que serão 

diferenciais competitivos. 

Assim, existem diversos motivos para a cadeia de suprimentos almejar ser 

sustentável, sejam por fatores econômicos, mercadológicos além das muitas razões 

socioambientais como, por exemplo, a redução da poluição e o combate ao trabalho infantil. 

A Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos propõe o alinhamento e integração dos 
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diversos elos buscando resultados nas três dimensões no longo prazo. No entanto, tal gestão 

só se torna real com a definição da estratégia que alinha as intenções de todas as empresas e 

clarifica qual o caminho traçado para atingir a visão pretendida. 

4.3 MACROESTRATÉGIAS NA GSCS 

Devido ao seu caráter de longo prazo, é fundamental que tais motivações sejam 

concretizadas em estratégias consistentes por toda a cadeia de suprimentos para que a mesma 

atinja os níveis de sustentabilidade desejados. O trabalho de Suering e Muller (2008) faz um 

estudo detalhado das maneiras como a sustentabilidade é inserida dentro das cadeias de 

suprimentos, seja por pressões ou incentivos dos stakeholders, destacando desses dois grupos: 

consumidores, pois é junto desses que todos os esforços realizados pela cadeia de suprimentos 

adquirem seu completo valor; e, as instituições governamentais, conforme apresentado no 

modelo abaixo. 

 

Figura 12– Motivações para a Gestão Sustentável de Cadeias de Suprimentos 

Fonte: Seuring e Muller (2008) 

Quando a empresa focal é pressionada ou intenciona maiores patamares de 

sustentabilidade de seus produtos, essa acaba passando tal demanda para seus fornecedores. 

Nesse desdobramento por toda a cadeia de suprimentos (ciclo de vida), a empresa focal 
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frequentemente se depara atendendo tal demanda em elos distantes que por critérios 

econômicos não seriam estudados.  

Assim a minimização de barreiras e aumento de fatores de apoio entre elos, 

mecanismos de avaliação de aspectos sociais e ambientais em todas as etapas da cadeia e 

incentivo à melhoria de desempenho dos fornecedores, facilitam o atendimento das pressões e 

incentivos. Suering e Muller (2008) propõem duas estratégias para atingir tal patamar: 

avaliação de fornecedores para riscos e desempenho (supplier management risk and 

perfomance, SMRP) – através dos “esverdeamento” dos processos produtivos que compõem a 

cadeia de suprimentos; e a gestão da cadeia de suprimento para produtos sustentáveis (supply 

chain management for sustainable products, SCMSP) – foco em tornar o produto sustentável 

que acaba necessitando de melhorias de processo.  Nesse trabalho tais ideias são tratadas 

como macro estratégias, pois o trabalho dos autores tem uma visão ampla do processo de 

desdobramento estratégico bem como generalista para qualquer tipo de negócio ou 

configuração de cadeia de suprimentos. No entanto tais estratégias podem ser consideradas as 

linhas mais básicas de ação que uma cadeia de suprimentos deve tomar para atingir o patamar 

de sustentabilidade. 

A estratégia de SMRP busca adequar fatores internos às demandas socioambientais 

mais rigorosas com o objetivo de, principalmente, evitar riscos de reputação ou recuperar a 

imagem perdida em algum dano (figura 13). As principais barreiras para implementação são o 

alto custo, esforços de coordenação em um ambiente complexo e falta de comunicação entre 

elos. Assim Suering e Muller (2008) destacam fatores que auxiliam o desdobramento desse 

tipo de estratégia como capacidade de investimentos; canais de comunicação eficientes 

perpassando por toda a cadeia de suprimentos; sistemas de gestão (ex.: ISO 14001, SA 8000); 

práticas de monitoramento, avaliação, divulgação e controle dentre os elos; integração dos 

códigos de conduta e, treinamento e conscientização dos funcionários no tema da 
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sustentabilidade. Tais aspectos podem gerar custos, mas o artigo indica que, caso diluído por 

todos os elos acabam sendo adequados para o orçamento de cada um. 

 

 

Figura 13– Gestão de fornecedores para riscos e desempenho 

Fonte: Seuring e Muller (2008) 

Os sistemas de gestão são a base para essa estratégia e são considerados como o 

mínimo que cada elemento deve atender. O artigo destaca que atualmente modelos voltados à 

gestão ambiental são mais frequentemente integradas à GCS quando comparado com práticas 

ligadas a questões sociais, que ainda se encontram em papel secundário quando se trata de 

sustentabilidade nas cadeias. Tal ponto corrobora a situação anteriormente trabalhada nessa 

monografia quando da definição de GSCS, destacando a diferença da maturidade de pesquisa 

em cada pilar. Das categorias de apoio já listadas, aqui se destacam as referentes ao 

monitoramento, avaliação, divulgação e sansão (incluindo cortar os vínculos de fornecimento 

entre elos). Sistemas eficientes de comunicação e treinamento para aquisição de produtos em 

fornecedores comprometidos às causas sustentáveis são práticas mais proativas que 

incentivam melhorias por toda a cadeia de suprimentos bem como nas relações entre elos. 

A avaliação surge como principal estratégia quando analisada a dimensão global das 

cadeias de suprimentos, o aumento da terceirização e número de elos da cadeia. Assim a 

empresa focal procura minimizar os riscos relacionados às três dimensões da sustentabilidade. 
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Suering e Muller (2008) destacam que tal análise de riscos deve ser igualmente realizada para 

todos os pilares, agregando o conhecimento relativo ao tema adquirido da GCS. Outro 

benefício dessa estratégia, segundo os autores, é a possibilidade de padronizar e difundir tais 

critérios por todos os elementos da cadeia, estudando oportunidade de “ganha-ganha” gerados 

da integração de todas as dimensões. O artigo destaca que o retorno muitas vezes vem no 

longo prazo, evitando a limitação aos “ganhos fáceis” que muitas vezes podem iludir da 

eficácia da melhoria realizada. Além disso, os fornecedores percebem tais requisitos como 

critérios mínimos para a permanência na cadeia e, do ponto de vista da empresa focal, a 

garantia dos requisitos mínimos desejados. 

A segunda estratégia é rotulada como “gestão da cadeia de fornecimento para 

produtos sustentáveis” que tem por objetivo, além de satisfazer as expectativas dos clientes, 

criar vantagem competitiva (figura 14). Produtos sustentáveis é o termo usado para “todos os 

tipos de produtos que têm ou visam à melhoria da qualidade ambiental e social, o que pode 

estar relacionado com a implementação já mencionada de normas ambientais e sociais” 

(SEURING E MULLER, 2008). 

 

Figura 14– Gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis 

Fonte: Seuring e Muller (2008) 
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Para a especificação de requisitos referentes aos produtos sustentáveis utiliza-se 

usualmente a Análise do Ciclo de Vida devido à sua capacidade de quantificação dos 

impactos, apesar de ser mais voltado a aspectos ambientais. Mais uma vez, a empresa focal é 

a responsável por liderar a iniciativa e solicitar o desempenho de seus fornecedores, mas 

iniciativas conjuntas podem contribuir ainda mais na implantação. Tais cenários aumentam a 

necessidade de cooperação com os fornecedores e a importância de cada um. Essa estratégia 

extrapola a integração para além dos fornecedores de primeiro nível, que muitas vezes são o 

foco da gestão da cadeia de suprimentos convencional. Na gestão da cadeia de suprimentos 

para produtos sustentáveis, é fundamental a integração completa e parceria dos elos desde a 

matéria-prima até os clientes finais tanto quanto é importante garantir a qualidade e o 

excelente desempenho do processo operacional do novo produto. 

Seuring e Muller (2008) destacam que a gestão para produtos sustentáveis não se 

limita ao produto em si, estendendo a análise às tecnologias de processo e impacto social. Os 

autores assim reforçam a necessidade de padrões e avaliações entre elos, pois antes mesmo de 

oferecer um produto sustentável, a empresa focal deve ter seus fornecedores alinhados aos 

conceitos de sustentabilidade requeridos. Como exemplo foi mostrado um caso no setor têxtil 

que deve garantir que seus fornecedores de algodão orgânico consigam atender à demanda, 

tanto no ponto de vista de capacidade produtiva quanto sustentável. Tal cenário motivou 

investimentos em parceiros locais com o objetivo de melhorar suas infraestruturas locais e 

processos de produção antes mesmo de atingir padrões de produção sustentáveis ou até 

mesmo o produto final. O artigo indica que os fornecedores são treinados e todo o seu 

desempenho é aperfeiçoado mesmo que a empresa focal compre menos que 10% de sua 

produção. 

A realidade de extrema integração exige fluxo de informação altamente eficiente e 

compartilhado, onde os fornecedores consigam visualizar os impactos de seus processos nas 
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etapas subsequentes do ciclo de vida e cadeia de suprimentos com o objetivo de entender a 

motivação bem como procurar melhorias ambientais, sociais e econômicas. Para isso é 

fundamental que as estratégias sejam concebidas e implementadas conjuntamente para que o 

produto final tenha o valor da sustentabilidade agregado quando nas mãos do cliente. 

Suering e Muller (2008) destacam que tais estratégias não se anulam, pelo contrário, 

é destacado que a segunda estratégia é um avanço da primeira. Assim, antes de assumir que o 

produto entregue pela cadeia é sustentável, é indicado que essa já esteja alinhada e conforme 

aos padrões estabelecidos. 
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5. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A GSCS tem o potencial de trazer uma série de ganhos que vão desde a vantagem 

competitiva criada, ou a melhoria do desempenho econômico de longo prazo da cadeia de 

suprimentos bem como das empresas individuais envolvidas, até mesmo a redução dos riscos 

associados. Exemplos de empresas que adotaram os conceitos de sustentabilidade podem ser 

encontrados na literatura, mas há muitos desafios ligados ao sucesso da implantação e 

aplicação. Um dos principais fatores-críticos é o equilíbrio entre as dimensões da 

sustentabilidade, já que muitas vezes cada pilar (ambiental, econômico e social) é considerado 

de forma independente, em vez de uma forma interdependente (CARTER E ROGERS, 2008).  

Um sistema de medição de desempenho preciso é essencial quando se tenta avaliar a 

eficácia e a utilidade das decisões de negócios voltadas para a sustentabilidade. Tais 

indicadores são fundamentais na análise, monitoramento e comunicação de informações e 

tendências, permitindo que as organizações e a cadeia de suprimentos como um todo possam 

examinar o grau de sustentabilidade que desempenham. Assim, é fundamental identificar 

áreas de melhoria e comparar com referências na indústria em geral e concorrentes a fim de 

alcançar os objetivos estratégicos. 

Elkington (1997) argumenta que, devido ao avanço em tecnologia da informação não 

é mais possível que as empresas mantenham suas ações “em segredo” de seus stakeholders. 

Essas são demandadas a informar sobre suas práticas de sustentabilidade para serem 

analisadas e comparadas com seus concorrentes. Segundo o autor, é importante que esses 

relatórios incluam medidas ou indicadores para que o desempenho da organização seja 

verificado por agências externas e padrões globais. Para alcançar tal transparência na 

elaboração de relatórios e medição, Elkington salienta a importância das parcerias, não só 
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com os parceiros da cadeia de suprimentos, mas também com organizações governamentais e 

não governamentais.  

5.2 DESDOBRAMENTO ESTRATÉGICO 

Conhecendo a ideia de Gestão Sustentável de Cadeia de Suprimentos, pode-se 

perceber o objetivo de a cadeia de suprimentos atingir um patamar de sustentabilidade 

proposto. Para isso, baseado nas ideias de Seuring e Muller (2008) foram levantadas duas 

macro estratégias: avaliação de fornecedores para riscos e desempenho e a gestão da cadeia de 

suprimento para produtos sustentáveis.  

No entanto, tal análise ainda se encontra muito distante da rotina de cada elo, 

precisando assim ser desdobrada até atingir o nível de indicadores, que traduzirão o empenho 

da cadeia em ser sustentável. Assim, serão apresentadas duas abordagens para, a partir da 

visão de sustentabilidade pretendida, conseguir desdobrar as macro estratégias e definir os 

objetivos estratégicos que serão a base para a montagem de um sistema de indicadores 

coerentes e adequados à realidade e intenções da cadeia de suprimentos. Ambas as propostas 

utilizam o conceito de Sustainable Balanced Scorecard devido ao seu potencial de agregar 

indicadores financeiros e não financeiros, incluindo os ambientais e sociais, de longo prazo 

(MÖLLER E SCHALTEGGER, 2005). 

5.2.1 MODELO REEFKE E TROCCHI (2013) 

Conforme já apresentado, existem algumas orientações, normas e sugestões para 

gerenciar e organizar indicadores que medem o grau de sustentabilidade corporativa, no 

entanto muitos desses não visam a GSCS. Geralmente, em um processo de gestão de 

desempenho, é fundamental alinhar as estratégias e objetivos corporativos e funcionais 

(BITITCI ET AL., 1997). A determinação do nível de sustentabilidade que a cadeia de 
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suprimentos pretende atingir exige indicadores holísticos de desempenho dessa e da eficácia 

das decisões relacionadas (VELEVA E ELLENBECKER, 2001). Assim, a gestão de 

desempenho na GSCS precisa abranger as perspectiva de desempenho de GSC e 

sustentabilidade, enquanto representa os objetivos de desempenho da cadeia de suprimentos 

como um todo e de seus membros individuais. Reefke e Trocchi (2013) destacam a 

necessidade do equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade que precisam ser alcançadas, 

já que somente com o sucesso econômico garante-se a sobrevivência da empresa, cenário 

básico que permitirá a implantação das políticas ambientais e sociais. Além disso, deve-se 

buscar o reconhecimento das partes interessadas, a estabilidade e sucesso do negócio e, 

consequentemente, o crescimento econômico. 

Reefke e Trocchi (2013) acreditam que um sistema de medição de desempenho 

adequado pode ser ilustrado como a interdependência entre: a política de suprimentos, a 

estratégia de suprimentos, a gestão dos suprimentos e operações de suprimentos (KOPLIN et 

al., 2007). Assim a política da cadeia deve considerar aspectos ambientais e sociais como 

adequação à legislação ambiental e condições de trabalho justas, por exemplo. As estratégias 

têm que refletir a conformidade de cada elo com a política proposta, e a gestão realiza o 

desdobramento através do desenvolvimento e controle de planos que são aplicados pela 

operação da cadeia de suprimentos. 

Um sistema de medição deve, então, facilitar a conexão entre os diferentes níveis da 

empresa e da cadeia. Na figura 15 tal integração é representada através da partilha dos 

objetivos e indicadores que são, respectivamente, os inputs e outputs do processo de gestão de 

desempenho. Semelhante aos indicadores de resultado e melhoria do BSC (KAPLAN E 

NORTON, 1996), indicadores de resultado em nível de empresa devem ser como indicadores 

de melhoria quando analisada a cadeia de suprimentos. Ou seja, o desempenho em um nível 

da CS é um resultado de ações em vários níveis dessa. Assim, alcançar as metas e objetivos 
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em um nível da CS é dependente de alcançar objetivos e metas simultâneas nos níveis de cada 

elo. 

 

Figura 15– Cenário do sistema de medição de desempenho
11

 

Fonte: Reefke e Trocchi (2013) 

Reefke e Trocchi (2013) acreditam ser fundamental que o sistema de medição de 

desempenho seja desenvolvido e estruturado de forma que consiga traduzir e desdobrar a 

estratégia em ação, ao mesmo tempo em que a informação levantada sirva como base para a 

tomada de decisão. Para isso os objetivos e metas devem ser compartilhados dentro e pelas 

organizações participantes da cadeia de suprimentos, bem como os feedbacks devem fluir 

vertical e horizontalmente. 

Assim, os autores desenvolveram um modelo baseado na ideia de BSC devido ao seu 

potencial de promover a integração entre as funções de negócios, parcerias entre os elos da 

cadeia de suprimentos, flexibilidade e incentivo à melhoria contínua. Tendo que os aspectos 

socioambientais têm suas origens fora de aspectos mercadológicos, a integração desses itens 

no mapa estratégico foi inserida em uma nova perspectiva. 

A fim de integrar os aspectos socioambientais nas decisões dos negócios e da cadeia 

de suprimentos, adequado e desdobrado estrategicamente, Reefke e Trocchi (2013) dividiram 

a formulação do BSC para a GSCS em seis etapas: 
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Figura 16– Etapas do processo de formação do BSC para a GSCS
12

 

Fonte: Reefke e Trocchi (2013) 

5.2.1.1 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GSCS 

Baseados nas ideias de Carter e Rogers (2008) que empresas que se comprometem 

estrategicamente à GSCS alcançam um desempenho econômico mais elevado do que as 

empresas que buscam apenas um ou dois dos três componentes do triple bottom line, os 

autores demonstram a ligação entre a integração estratégica da sustentabilidade à GCS e 

sucesso econômico, baseado nas ideias de: 

 Teoria da dependência de recursos: tal ideia propõe que ao aumentar a 

influência em relação à aquisição de recursos aumenta o sucesso 

organizacional. Pois dessa maneira aumenta-se a coordenação vertical que 

por sua vez leva à maior estabilidade econômica; 

 Economia com custos de transação: redução de burocracias com a maior 

integração além de maior flexibilidade para mudanças em caso de incertezas 

do mercado; 

                                                 

12
 Tradução livre. 

1 
• Definição da estratégia de GSCS 

2 
• Definição do escopo da aplicação 

3 
• Identificação da exposição ambiental e social 

4 
• Determinação da relevância estratégica dos aspectos de sustentabilidade 

5 
• Definição das relações de causa-e-efeito 

6 
• Definição dos indicadores 



65 

 Ecologia populacional: recursos organizacionais devem ser controlados a fim 

de que a estratégia se adapte ao contexto de mercado e tenha vantagem 

competitiva. 

 Visão baseada em recursos da empresa: integração e compartilhamento de 

conhecimento e recurso dentre os elos pode ser um importante diferencial 

competitivo da cadeia. 

Alguns exemplos de objetivos estratégicos são mostrados na figura 17. Os autores 

reforçam a necessidade de integração de todos os elos, mas destacam que cada tem um 

diferente nível de importância dentro da cadeia sendo assim fundamental a seleção, 

priorização e alinhamento dos objetivos estratégicos. 

 

 

Figura 17– Exemplos de objetivos estratégicos
13

 

Fonte: Reefke e Trocchi (2013) 
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5.2.1.2 DEFINIÇÃO DO ESCOPO DA APLICAÇÃO 

A definição do escopo é algo muito específico para cada cadeia de suprimentos, no 

entanto algumas diretrizes devem ser consideradas como a integração com o posicionamento 

estratégico pretendido. Assim é fundamental que as fronteiras ambientais, estratégicas, 

estruturais, e organizacionais sejam definidas. 

Reefke e Trocchi (2013) mostram que quando empresas focais são pressionadas 

quanto a problemas socioambientais advindo de elos de sua cadeia de suprimentos, acabam 

elas mesmas levando as maiores perdas, principalmente quando se trata de reputação. Assim a 

definição do escopo permite direcionar as diferentes estratégias e investir em diferentes níveis 

de parceria. Com o entendimento de cada elo dentro da GSCS é possível delinear a maneira 

que a informação precisa ser compartilhada, que é a visibilidade por todos os níveis da cadeia, 

ponto fundamental para caminhar rumo à estratégia de sustentabilidade. Os autores acreditam 

que tal patamar de colaboração pode ser atingido rapidamente, mas para isso demanda-se um 

processo de gerenciamento robusto. 

5.2.1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

De acordo com os autores, algumas exposições podem ser comuns para toda a cadeia 

de suprimento, enquanto outras são específicas para o nível da empresa. Uma vez que os 

limites de impactos da cadeia de suprimento são identificados, as diretrizes ambientais, 

sociais e econômicas podem ser adaptadas com o objetivo de se desenhar indicadores de 

desempenho adequados. 

Assim, ao se tratar das exposições ambientais e sociais, os impactos provenientes de 

operações e produtos da empresa focal bem como da cadeia de suprimentos precisam ser 

identificados. No artigo de Reefke e Trocchi (2013) é destacado que a importância de tais 

aspectos depende em grande parte dos valores e do contexto regional de cada elo, já que cada 
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opera em realidade distinta, principalmente com a maior dispersão geográfica das 

organizações pelo globo. 

5.2.1.4 DETERMINAÇÃO DA RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA DOS ASPECTOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

Os aspectos ambientais e sociais podem ser diretamente relacionados à vantagem 

competitiva da cadeia de suprimentos, portanto, eles têm de ser integrados nos processos de 

tomada de decisão como questões estratégicas fundamentais. Mesmo que alguns possam não 

aparecer estrategicamente relevantes diretamente, eles ainda são muitas vezes os requisitos de 

entrada para um mercado ou pré-requisitos para o sucesso do negócio sustentável. 

As exposições identificadas precisam, então, ser associadas a objetivos estratégicos. 

Logo, é necessário determinar qual a relevância estratégica que se pretende dar aos aspectos 

de sustentabilidade. Para este efeito, a abordagem top-down para a formulação de um BSC 

pode ser completamente adaptada. Dado que a estratégia GSCS é influenciada por 

considerações advindas da dependência de recursos, a economia dos custos de transação, 

ecologia populacional e a visão baseada em recursos, os indicadores de resultado e melhoria 

devem ser adaptados. Os direcionadores de desempenho são representados por indicadores de 

melhoria que mostram como os resultados em cada perspectiva tem que ser alcançado, 

enquanto por sua vez, os indicadores de resultado ditam a atuação. Os autores acreditam que 

tais considerações mostram a adequação satisfatória com as perspectivas do BSC, como 

exemplo o recurso conhecimento a partir da visão baseada em recursos se alinha com a 

perspectiva de aprendizado e crescimento. 
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5.2.1.5 DEFINIÇÃO DAS RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO 

As relações causais entre os aspectos estrategicamente relevantes identificados 

estendem além dos limites de perspectivas e, portanto, os indicadores de resultado e melhoria. 

Considerando os relacionamentos mostrados na figura 18, os principais aspectos estratégicos 

e direcionadores de valor das perspectivas nos níveis inferiores permitem que os objetivos das 

perspectivas superiores possam ser alcançados. Reefke e Trocchi (2013) colocam a 

perspectiva não-mercadológica com seu foco em aspectos de sustentabilidade como a base a 

partir da qual pode ser alcançado os objetivos das outras perspectivas. 

 

Figura 18– Perspectivas do BSC para a GSCS
14

 

Fonte: Reefke e Trocchi (2013) 

 

Os resultantes de relações de causa-efeito em um BSC são ilustrados por um mapa 

estratégico confeccionado pelos autores (figura 19). A partir do exemplo, Reefke e Trocchi 

(2013) argumentam que os objetivos de redução de resíduos e emissões são parte da 

perspectiva não-mercadológica caso o mercado não veja como um diferencial competitivo 

direto do produto/serviço. Por outro lado, é mostrado que esses objetivos poderiam influenciar 

a perspectiva de aprendizado e crescimento ao incentivar apesquisa e aplicação de diretrizes 

como a  ISO 14000, que por sua vez podem levar a melhorias na gestão ambiental, que é 

estratégica quando analisada a perspectiva de processos internos. O sucesso em gestão 
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ambiental e marketing adequado de tais conquistas podem ter impactos positivos 

significativos em termos de reputação e satisfação do cliente (PLAMBECK, 2007). Assim, os 

objetivos definidos na perspectiva do cliente influenciam diretamente as metas financeiras, 

tais como o crescimento da receita e vantagens econômicas gerais. Adicionalmente a este 

exemplo, o esquema abaixo ilustra várias outras potenciais relações entre itens do mapa 

estratégico. 

 

 

Figura 19– Exemplo de relações de causa e efeito em um mapa estratégico para a GSCS
15

 

Fonte: Reefke e Trocchi (2013) 

 

Os autores destacam que as relações sistêmicas entre as perspectivas e seus objetivos 

são múltiplos, específicos para contextos de cada cadeia de suprimentos, e tem que ser 

plenamente compreendida a fim de explorar plenamente o potencial do BSC. 
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5.2.2 MODELO DE CETINKAYA ET AL. (2011) 

No mesmo propósito do modelo acima, Cetinkaya et al. (2011) visam construir um 

sistema em que os diversos elos da cadeia sejam agregados a fim de compartilharem 

princípios da sustentabilidade. O modelo proposto é uma forma de auxiliar as empresas a 

desenvolverem estratégias para que a cadeia de suprimentos seja sustentável. Para isso os 

autores propõem cinco perguntas em formato de guia que ajudam as cadeias a mudarem ou 

redesenharem a estratégia (figura 20). O plano de ação é derivado dos riscos e oportunidades 

que a cadeia de suprimentos encontra diariamente nos seus negócios ou que podem surgir no 

futuro. O modelo termina com a criação de um Sustainable Supply Chain Scorecard que 

auxilia na implementação da estratégia para a sustentabilidade na configuração corrente de 

elos e relações existentes.  

Os autores destacam que o guia é cíclico e deve ser refeito regularmente já que o 

contexto muda frequentemente, como, por exemplo, o aumento do preço do petróleo em 2008. 

O primeiro passo pretende analisar o atual cenário da cadeia em relação à estratégia, recursos, 

práticas atuais e planejadas. Como se vê, é mais um processo de análise interna das 

organizações e os elementos dessa análise estão, em sua maioria, sob controle dessas. O ponto 

seguinte visa identificar tendências e prever futuros desenvolvimentos, já analisando mais 

aspectos externos que influenciam a CS. O passo 3 avalia os riscos e oportunidades derivadas 

dos fatores internos e externos anteriormente levantados, com o objetivo de definir o que os 

autores definem como a “sensibilidade” da cadeia. O quarto momento faz a análise da atual 

estratégia e desenvolve seu processo de mudança ou redesenho com base na sensibilidade 

identificada. O quinto passo foca nos problemas de implementação a fim de balancear 

objetivos ambientais, econômicos e sociais, com a ajuda do conceito de Sustainable Supply 

Chain Scorecard. Por fim vem a implementação com atribuição de indicadores e o confecção 

de planos de ação pela cadeia. 
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Figura 20– Guia para cadeia de suprimentos sustentável
16

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

 

5.2.2.1 ATUAL ESTADO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Como prática comum para desdobramento de estratégia, Cetinkaya et al. (2011) 

partem da avaliação da atual configuração das organizações, pois o intuito não é liderar um 

processo de reengenharia, mas sim mudanças incrementais, a não ser que a cadeia de 

suprimentos esteja ameaçada e necessite de mudanças radicais de estratégia. Os pontos a 

serem analisados em cada elo são: 

 As atuais estratégias corporativas e competitivas; 
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 As estratégias de sustentabilidade (caso essas não façam parte da estratégia 

corporativa); 

 As estratégias da cadeia de suprimentos 

 As estratégias compartilhadas entre elos e estratégias de colaboração. 

As relações desses levantamentos são ilustradas na figura 21 abaixo. O mais 

importante de acordo com a publicação é verificar metas conflitantes intra e inter-

organizações. A análise pretende descobrir estratégias comuns e se os objetivos de cada elo 

estão integrados, alinhados e compartilhados. Cetinkaya et al. (2011) acreditam que, caso um 

elemento não esteja alinhado à estratégia da cadeia de suprimentos, essa não conseguirá 

atingir o nível de sustentabilidade pretendido. 

 

Figura 21– Estratégias em uma CS
17

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

Potenciais conflitos de objetivos de curto ou longo prazo podem rapidamente tornar-

se fortes barreiras à implantação da GSCS pelos elos, especialmente se a cadeia for 

demandada a se adaptar rapidamente a alguma mudança. A análise mostra que a alta 

administração deve estar comprometida aos planos das empresas e cadeia, não criando “ilhas” 

de solução. 

Esse maior conhecimento dos elementos facilitará o melhor balanceamento dos 

objetivos ambientais, econômicos e sociais, o que poderá levar a mudanças de modelos de 
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negócios entre membros da CS.  O próximo passo consiste em analisar as atuais tendências, 

além de prever alguns contextos que a cadeia pode encarar no mercado. Essa será uma análise 

externa, e considera aspectos que usualmente não estão sobre controle das empresas. 

 

5.2.2.2 ATUAIS, POTENCIAIS E FUTUROS FATORES DE IMPACTO 

Os principais pontos a serem considerados nessa análise são as entradas de recurso 

na cadeia de suprimentos (combustível e energia) e as partes interessadas. O objetivo é 

identificar os principais interessados na cadeia de suprimento e o que lhes interessa a fim de 

se fazer a análise precisa dos fatores de risco e oportunidade que a cadeia pode encontrar. Na 

ilustração abaixo são mostrado alguns potenciais stakeholders em uma cadeia de suprimentos: 

 

Figura 22– Potenciais partes interessadas em uma cadeia de suprimentos
18

 

Fonte: Cetinkaya et al (2011) 
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Cetinkaya et al. (2011) destacam que insumos como combustível, energia e recursos 

naturais merecem bastante atenção visto que o aumento de preço ou potencial escassez destes 

pode gerar um grande risco na perspectiva econômica, principalmente em negócios que 

demandam muitos desses insumos, como a indústria de microchip com sua produção 

internacional que utiliza intensamente o transporte.   

Para tal tipo de análise os autores propõem a utilização da técnica de planejamento 

de cenários, que auxilia na criação de planos para o médio e longo prazo, simulação e 

previsão de desempenho futuro a partir da observação contínua de indicadores. Os cenários 

permitem que gestores da cadeia de suprimentos tenham um melhor entendimento de 

possíveis ambientes de mercado que eles podem enfrentar no futuro. O primeiro passo, para 

desenhar tais cenários, é determinar as partes que têm maior chance de moldar o futuro da 

cadeia de suprimento, juntando com os recursos anteriormente citados. Por razões práticas, os 

cenários traçados são limitados a três tipos: otimista, pessimista e mais provável. As análises 

realizadas no passo 1 podem ajudar na determinação das partes e tendências. Em ambientes 

altamente instáveis, é sugerido analisar os stakeholders em dois critérios: primeiro a 

previsibilidade e, segundo, impacto na cadeia de suprimentos, conforme exemplificado na 

figura abaixo. 
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Figura 23– Exemplos de agrupamento de cenários
19

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

Com o entendimento dos conjuntos de atuais, potenciais e futuras necessidades das 

diferentes partes interessadas e recursos de entrada, é possível iniciar o próximo passo onde 

tal informação será estudada juntamente com a análise interna. 

 

5.2.2.3 IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS RISCOS E OPORTUNIDADES 

Para analisar os potenciais riscos e oportunidade, os autores utilizam um modelo que 

permite analisar a capacidade no contexto dos cenários que a cadeia de suprimentos priorizou 

no passo anterior. Tal estudo permite especificar o perfil de ameaças e oportunidades. Para 

isso é fundamental conhecer as relações de causa e efeito entre potenciais fatores de sucesso 

que serão levados em consideração. Como exemplo é citado o caso em que se deve estimar se 

a regionalização de estruturas de contratação em resposta ao aumento no preço de petróleo 

levaria a redução do custo de transporte em x %. Somente com um efetivo entendimento dos 

niveladores relevantes e de seus potenciais impactos no planejamento de cenários que se 
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consegue analisar forças e fraquezas, e finalmente ter a correta definição de riscos e 

oportunidades (figura 24). 

 

Figura 24– Perfil de oportunidade e ameaça para uma estratégia de cadeia de suprimentos sustentável
20

 

Fonte: Cetinkaya et al (2011) 

 

5.2.2.4 AUMENTAR OU RECRIAR A ESTRATÉGIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Baseado no perfil de ameaças e oportunidades é possível determinar as lacunas no 

caminho para a uma cadeia de suprimentos sustentável. Quão maior e mais relevante o 

potencial risco e oportunidades, maiores serão as lacunas e maiores as necessidades de agir e 

mudar a estratégia. Como mencionado anteriormente no início dessa seção, a integração dos 

princípios de sustentabilidade na CS não se dá através de ruptura, mas por uma abordagem 

passo-a-passo.   

Inicialmente os autores traçam quem deve ser envolvido na implementação de cada 

tipo de iniciativa. Sejam membros da própria cadeia de suprimentos, em que a empresa focal 
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tem influência direta; seja fora da cadeia com partes interessadas primárias ou ate mesmo 

secundárias. Além de definir tais participantes, a noção do tipo de plano a ser implementado 

possibilita planejar os resultados no tempo. 

O plano de estratégias determina o conjunto de ações necessárias para eliminar 

lacunas e criar uma cadeia de suprimentos sustentável no longo prazo. Para isso Cetinkaya et 

al. (2011) propõem quatro tipos (figura 25): 

 Conformidade: Adequação aos requisitos e controle dos projetos ligados à 

área regulatória demandados pelas partes interessadas como governos, 

clientes e grupos de interesse. O objetivo principal é reduzir e gerenciar 

melhor os riscos. 

 Otimização de Processo: Melhoria de processos existentes através de 

otimização e melhor planejamento, tentando alinhar a ganhos de curto prazo 

– apesar de muitas vezes ser conflitante com a escolha da tecnologia mais 

“verde”, por exemplo. O objetivo é aumentar a produtividade e eficiência 

que, em consequência, levam à redução dos custos, aumento da utilização dos 

recursos e redução do impacto ambiental. 

 Redesign: Mudanças das atuais estruturas e processos. Devido à necessidade 

de participação de toda a cadeia de suprimentos, é fundamental a colaboração 

entre elos. Os processos de tomada de decisão devem ser ao máximo 

quantificado a fim de criar e analisar diversos cenários, já que ações de 

redesign exigem alto investimento e, muitas vezes, são irreversíveis. O 

objetivo é a melhoria da eficiência no longo prazo e prevenção antecipada de 

riscos, como aumentos do preço de recursos e custos com regulamentação. 

 Inovação: Mudanças de atuais modelos de negócios, quebra de paradigmas e 

atingir a imagem de sustentável, o que, levará ao aumento de credibilidade 
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dos elos da cadeia de suprimentos. O escopo de tais ações engloba tanto 

atividades internas às empresas, como P&D, GCS, produção e vendas, bem 

como atividades inter-organizacionais. Comunicação e senso de urgência são 

fatores críticos de sucesso, além do comprometimento da alta administração, 

ao menos nos principais elos da CS. O objetivo é ter a diferenciação do 

produto/serviço ofertado ao cliente. 

 Progressão: Ações de inovação radical, que geram retorno no longo prazo, 

bem como reputação e imagem. Um gerenciamento robusto é um grande fator 

de sucesso bem como interesse da alta direção. O objetivo é a diferenciação, 

mas dessa vez criando novos mercados e estabelecendo barreiras de novos 

entrantes. 
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Figura 25– Escopo de implementação da estratégia de sustentabilidade na CS
21

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

 

Nesse momento é interessante comparar esta proposta com o trabalho de Seuring e 

Muller (2008). Pode-se considerar que as duas primeiras estratégias propostas por Cetinkaya 

et al. (2011) de certa maneira se enquadram na grande estratégia de avaliação de fornecedores 

                                                 

21
 Tradução livre. 
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para riscos e desempenho, que tem como objetivo a adequação a demandas socioambientais 

mais rigorosas e criar padrões de desempenho para todos os elos, exigindo a otimização de 

seus processos.  As três últimas estratégias podem se adequar à ideia de gestão da cadeia de 

suprimento para produtos sustentáveis, que caminha a cada passo na criação de diferencial 

competitivo no produto/serviço ofertado, culminando na inovação radical. Assim pode-se 

verificar a semelhança de ideias e o caráter evolutivo de cada plano que a cadeia de 

suprimentos deve passar até chegar ao mais alto patamar de sustentabilidade. 

 

5.2.2.5 IMPLEMENTAÇÃO DO SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN SCORECARD 

 

Inicialmente foi traçada uma visão estratégica de ser sustentável e foram 

determinadas as devidas ações para alinhar a estratégia da cadeia de suprimentos ao ambiente 

dinâmico de mercado. Muitas tendências e cenários foram considerados, e tais resultados 

foram incorporados na reformulação ou redesign da estratégia da cadeia de suprimentos 

corrente e objetivos associados. Nesse momento, Cetinkaya et al. (2011) fazem a quinta e 

fundamental pergunta: “Como chegar lá?”. 

Para responder os autores utilizam também o conceito de Kaplan e Norton (1990) do 

Balanced Scorecard. Cetinkaya et al. (2011) mudam duas perspectivas tradicionais do BSC 

(Clientes e Processos Internos), conforme visto na figura 26, para Cadeia de Suprimentos e 

Sustentabilidade. , Cetinkaya et al. (2011) destacam que a manutenção de quatro perspectivas 

e mudanças de alguns aspectos foi intencional vista a cultura de utilizar a ferramenta já 

impregnada nas organizações, o que facilita a integração ao BSC tradicional dessas.  
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Figura 26– Proposta de mapa estratégico
22

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

Assim os autores definiram cada uma das perspectivas: 

 Financeira: Conforme o ideal de Carter e Rogers (2008), o objetivo financeiro 

é fundamental para as empresas e justifica a sua existência no mercado. Por 

esse motivo que tal perspectiva está com o mesmo nome do modelo 

tradicional de BSC, mas estendido a fim de analisar precisamente as 

atividades sociais e ambientais do ponto de vista econômico. , Cetinkaya et 

al. (2011) destacam que lucro e eficiência são pontos discutidos no início e 

fim de todas as atividades de criação de uma cadeia de suprimentos 

sustentável, já que são necessários investimentos e retorno desses em um 

tempo específico. 

                                                 

22
 Tradução livre. 
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 Sustentabilidade: Essa perspectiva engloba a tradicional de clientes, mas 

englobando os aspectos ambientais e sociais. Tal junção foi motivada pelas 

fortes ligações entre tais dimensões e clientes, visto a pressão crescente por 

produtos sustentáveis, influenciando a satisfação dos clientes ou a atração de 

novos consumidores. Outro motivo para a junção foi para construir uma 

relação causal entre a cadeia de suprimentos e a perspectiva financeira, já que 

tanto em teoria quanto em prática é desejável medir o valor proporcionado, 

idealmente em termos financeiros. 

 Cadeia de Suprimentos: Nessa perspectiva os gestores da CS identificam e 

melhoram os fatores críticos que a cadeia deve atender. O foco, de acordo 

com Cetinkaya et al. (2011), deve ser nos processos de maior impacto nos 

objetivos dos clientes e socioambientais. O modelo tem dois pontos de vistas: 

o tradicional que é o interno às organizações, e externo a essa, já que as ações 

de outros elos afetam o resultado interno da empresa focal bem como os 

objetivos de sustentabilidade da cadeia. A proposta ainda destaca que o 

julgamento se um produto é sustentável ou não parte dos consumidores, 

quando em contato com o produto e serviço. Tais características são 

previamente determinadas em decisões de planejamento e estruturas, que são 

operacionalizadas em cada processo. 

 Aprendizado e Crescimento: Perspectiva que mais se manteve alinhada ao 

conceito original do BSC, focada na melhoria de capacidade e motivação dos 

funcionários e sistemas de informação, condição já destacadas como 

fundamental para o sucesso de um GSCS. No modelo proposto por Cetinkaya 

et al. (2011), a análise é estendida a toda a cadeia de suprimentos e, até 

mesmo, além dessa. Essa perspectiva irá sustentar as ações da cadeia de 
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suprimentos, seja intra ou inter-organizacional, permitindo separar atividades 

e ajustar a colaboração e modelo de negócios dentro da CS de acordo com os 

recursos e capacidades disponíveis. 

5.2.3 COMPARAÇÃO DOS MODELOS 

Após conhecer os modelos, é fundamental analisar suas semelhanças e diferenças, a 

fim de conhecer seus potenciais e pontos de atenção. A etapa de desdobramento estratégico 

faz a ligação entre a estratégia, ponto de vista teórico, à medição de desempenho, parte 

prática. Caso essa transição seja não seja realizada da maneira devida, a cadeia definirá 

indicadores incondizentes com a visão almejada que, consequentemente, não será atingida. 

Ambos os modelos apresentados visam deixar mais claro e tangível o processo da 

cadeia de suprimentos em ser sustentável.  Apesar de proporem roteiros distintos, é possível 

perceber semelhanças de conceitos. Em ambos é destacado o entendimento das partes 

interessadas e contextos interno e externo em que as cadeias se situam. Tal ponto é de extrema 

relevância, pois cada elo apresenta importância e realidade distinta dentro da cadeia, e essa 

consideração é fundamental para a eficácia da implantação. Caso contrário os indicadores 

direcionados serão inadequados aos elos, podendo, por um lado, não ser suficiente para atingir 

a estratégia pretendida ou, por outro, ser intangível. Além disso, é destacado em ambos os 

modelos a importância de vigilância das condições externas à cadeia, visto o poder de gerar 

riscos e oportunidades.  

A estratégia assume diferentes posições em cada um dos modelos.  Em Reefke e 

Trocchi (2013), essa é inicialmente definida e posteriormente adaptada aos ambientes internos 

e externos. Esse trabalho destaca a necessidade de integração e cooperação entre os elos ao 

ressaltar que o desempenho negativo de um dos elos compromete o resultado de toda a cadeia 

de suprimentos, numa linha semelhante à adotada por Seuring e Muller (2008), que indica que 
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caso um elo não atenda os padrões de sustentabilidade, a cadeia também não os atenderá. No 

trabalho de Centikaya et al. (2011) parte-se de uma estratégia da cadeia de suprimentos que 

no processo de avaliação dos fatores de impacto, igualmente, é adaptada. Percebe-se o quão 

importante é a adaptação da estratégia ao seu contexto e recursos, mostrando ser um processo 

dinâmico. Tais estratégias podem ser as mais reativas, primeiro patamar das empresas rumo a 

sustentabilidade (NATRASS E ALTOMARE, 1999), até a liderança de mercado com um 

produto sustentável. 

Tais estratégias almejam atingir objetivos estratégicos, que na metodologia BSC, 

apresentam uma relação de causa-e-efeito representada nos mapas estratégicos. Ambas as 

propostas são um híbrido das possibilidades de adequação de sustentabilidade ao Balanced 

Scorecard apresentados por Figge et al (2002). O primeiro modelo cria uma quinta 

perspectiva (HUBBARD, 2009) considerada base para o sistema de medição, além de inserir 

conceitos do triple bottom line nas demais perspectivas. Já o segundo modelo, também insere 

tais conceitos em todas as perspectivas, no entanto somente altera a parte relativa a clientes, 

para uma dedicada à sustentabilidade, mas mantém a mesma quantidade de perspectivas. 

A utilização da perspectiva não mercadológica para o tratamento das informações de 

sustentabilidade é uma opção bastante interessante de inserção, mas o seu posicionamento 

como base nas relações de causa-e-efeito não é de fácil entendimento. Tal posicionamento 

indica que as ações de aprendizado e crescimento são motivadas pelos resultados de 

sustentabilidade, de um ponto de vista, podendo tirar o caráter de que através do 

desenvolvimento de pessoal e criação de um ambiente favorável a mudanças se atinge as 

melhorias pretendidas.   

Para esse trabalho é definido como adequação padrão de Sustainable Balanced 

Scorecard a proposta por Centikaya et al. (2011). Tal modelo entende sustentabilidade como 

fruto dos esforços da cadeia de suprimentos, valorizada pelos consumidores e que levam ao 
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retorno financeiro. A crítica existe no fato de muitas vezes não ser possível atingir os 

objetivos das três dimensões ao mesmo tempo. Por isso os autores definem dentro da 

perspectiva financeira a eficiência socioambiental, que de preferência deve buscar o objetivo 

financeiro, mas não obrigatoriamente. 

Ao se analisar os objetivos estratégicos são encontrados igualmente no modelo de 

Reefke e Trocchi (2013) tais resultados socioambientais na perspectiva financeira referente à 

economia de custos gerados. De semelhança, pode-se destacar o objetivo referente ao lucro, 

ambos baseados na teoria de Carter e Rogers (2008) do princípio básico de uma empresa; 

satisfação dos clientes e imagem da organização, no segundo modelo são agrupados no 

objetivo “clientes”; eficiência e produtividade dos elos, base da ideia de processo; foco no 

desenvolvimento de capacidades das equipes e ambiente de trabalho propício para a 

implantação de melhorias. 

 Na comparação detalhada dos modelos, percebe-se que o primeiro altera mais que o 

segundo na configuração padrão do BSC. Com a intenção de facilitar a inserção dos SBSC 

nas organizações, o trabalho de Centikaya et al. (2011) apresenta-se mais adequado, no 

entanto os objetivos de Reefke e Trocchi (2013) são de grande inspiração e adaptação para 

todos os modelos. 

As perspectivas e seus respectivos objetivos estratégicos representam um modelo 

genérico, que deve ser ajustado para atender a realidade de cada cadeia de suprimentos. O 

modelo baseado em BSC objetiva desdobrar a estratégia traçada, no entanto, a implementação 

é realizada através do monitoramento que será discutida numa seção a parte junto a outras 

propostas que se adéquam à ideia do BSC bem como outros indicadores que são 

extremamente validos para inspirar a adaptação dos modelos. 
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5.3 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES 

Na última etapa de quaisquer dos modelos acima trabalhados os indicadores são 

definidos. Assim, nessa seção, serão apresentadas quatro propostas de medição de 

desempenho de cadeias de suprimentos associados ao conceito de GSCS. Cada uma com sua 

vantagem e desvantagem a serem discutidas na próximo item do trabalho. 

5.3.1 INDICADORES PELOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Reefke e Trocchi (2013) indicam duas alternativas complementares para a definição 

dos indicadores: seja pelo desenvolvimento de indicadores específicos para o contexto ou pela 

seleção de indicadores de quadros gerais, como o The European Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS) 
23

, Global Reporting Initiative (GRI) 
24

 ou estudos especificamente voltados 

para a definição de indicadores do BSC sustentáveis. O artigo destaca a importância de 

adequar sempre quando ocorrer variações nas demandas do mercado através de revisão de 

metas e promovendo mudanças com base no conhecimento adquirido pela organização. Para 

tal, indicadores serão revistos e outros criados, sendo o sistema de medição flexível para tais 

cenários. Reefke e Trocchi (2013) indicam que a implementação deve começar com medidas 

simples, a fim de garantir a adesão e conformidade com a nova estrutura gerencial. Em 

seguida, podem ser inseridas verificações de produtividade e eficiência que, por fim, 

evoluirão para um sistema sofisticado integrando indicadores ambientais, econômicos e 

sociais. 

                                                 

23
EMAS é num instrumento voluntário estabelecido pela União Europeia que visa normalizar a forma 

que as organizações avaliam e melhoram os seus desempenhos ambientais. (EU,2014). 
24

A GRI foi criada com o objetivo de elevar as práticas de relatórios de sustentabilidade a um nível de 

qualidade equivalente ao dos relatórios financeiros. O conjunto de diretrizes e indicadores da GRI proporciona a 

comparabilidade, credibilidade, periodicidade e legitimidade da informação na comunicação. (UNIETHOS, 

2013). 
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Na figura abaixo são mostrados alguns indicadores que esses autores retiraram do 

trabalho de Erol et al. (2011), que foca na construção de tais medidores. Importante perceber 

a adequação desses com as perspectivas anteriormente trabalhadas, frutos da estratégia 

traçada. Esse alinhamento mostra quais são as prioridades a serem assumidas por cada elo a 

fim de garantir o ganho global da cadeia. 

 
 

Financeira

Objetivo Indicador

Economia de custos ambientais Gastos com pagamento de  multas

Gastos com consumo de energia

Despesas Operacionais

Economia de custos sociais Gastos com ações legais

Gastos com benefícios de empregados

Economia de custos trabalhistas Número de empregados

Salário médio

Lucro Faturamento Total

Total de impostos e taxas pagos

Cliente

Objetivo Indicador

Satisfação dos clientes Média anual de reclamação de clientes

Reputação da empresa Porcentagem do faturamento investidos para projetos sociais por ano 

Envolvimento dos stakeholders  na tomada de decisões 

Quantidade de lojas

Qualidade do produto/serviço Quantidade de Reclamações de produto/serviço

Proc. Internos

Objetivo Indicador

Segurança de depósitos e transporte Número de Acidentes

Eficiência de processo Eficácia do monitoramento dos fornecedores

Gestão da Qualidade Quantidade de produtos rejeitados

Gestão Ambiental Porcentagem dos resíduos depositados em aterros

Número de Fornecedores Certificados

Gestão de Recursos Humanos Turnover

Diversdade de Gênero

Eficácia da gestão da disciplina 

Eficácia da gestão de compensação 

Eficácia de recrutamento e seleção de pessoal 

Aumento da produtividade Eficácia do sistema de gestão de desempenho

Quantidade de dias de trabalho perdidos

Aprendizado e Crescimento

Objetivo Indicador

Planejamento eficiente de recursos Quantidade de relatórios ACV confeccionados

Gestão da motivação (Satisfação interna) Tempo médio de treinamento anual por funcionário

Aplicação ISO 14000 Número de fornecedores certificados na ISO 14000

Número  de padrões ISO desenvolvidos

Dificuldade de replicar Eficácia da formação dos fornecedor em questões ambientais e sociais

Inovações criadas por meio de parcerias com fornecedores
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Figura 27– Exemplo de indicadores e objetivos estratégicos na GSCS
25

 

Fonte: Reefke e Trocchi (2013) 

5.3.2 INDICADORES PELO TRIPLE BOTTOM  LINE (TBL) 

Cetinkaya et al. (2011) estruturam o monitoramento nas três dimensões do triple 

bottom line, ao julgarem que assim se flexibiliza a avaliação e a simplifica para a utilização 

em pequenas empresas onde muitas vezes não há informação disponível (figura 28). Assim, 

os autores propõem a medição desassociada dos objetivos estratégicos traçados. Todos os 

exemplos apresentados são oriundos do projeto da publicação voltada a analisar aspectos 

logísticos da cadeia de suprimentos, em especial o transporte rodoviário. 

 
Figura 28– Dimensões e subdimensões

26
 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

                                                 

25
 Tradução livre. 

26
 Tradução livre. 

Não-mercadológico

Objetivo Indicador

Redução de resíduos Consumo anual de água

Consumo anual de energia

Redução de resíduos (taxa de reciclagem)

Uso de materiais reciclados

Eficácia do sistema de logística reversa

Condições de trabalho mais seguras Número anual de acidentes registrados por empregado

Redução de emissões Porcentagem de instalações que util izam energia renovável 

Número de Caminhão milhas 

Eficiência Energética dos Veículos

Melhorias das condições de trabalho Número anual de incidentes registrados

Média anual de queixas de funcionários  registradas

Cadeia de suprimentos sustentável 

Ambiental 

Emissões 

Utilização de recursos 
naturais 

Resíduos e reciclagem 

Social 

Saúde e segurança 

Ruído 

Funcionários 

Econômica 

Qualidade 

Eficiência 

Responsividade 
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Na dimensão econômica Cetinkaya et al. (2011) acreditam que qualidade, eficiência 

e responsividade são as bases para a cadeia de suprimentos atingir interessantes patamares de 

lucratividade no longo-prazo. Eles acreditam que os aspectos econômicos são fundamentais 

para qualquer organização e, assim, eles definem como o primeiro foco para a 

sustentabilidade, no caso, o desempenho nos negócios. Tal ideia reforça a análise de Carter e 

Rogers (2008) ao questionarem se seria uma empresa aquela que não foca em resultados 

econômicos. Na tabela abaixo são ilustrados alguns exemplos de indicadores para a dimensão: 

 

Tabela 1 – Exemplo de indicadores para dimensão econômica
27

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 
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Dimensão Econômica

Subdimensão Indicadores

Número de faltas de estoque

Tempo de resposta ao cliente

Atraso do produto

Entrega no prazo

Confiabilidade da entrega

Satisfação do Cliente

Reclamações de clientes

Disponibilidade de produto

Ciclo cash-to-cash

Retorno no investimento

Nível de estoque

Custo logístico total

Produtividade do valor agregado

Retorno do ativo

Utilização Estoque

Taxa de ocupação do caminhão

Utilização do centro de distribuição

Custo da entrega

Tempo para o mercado

Flexibilidade da produção

Tempo de resposta

Tempo de ciclo do pedido

Desempenho de acompanhamento

Flexibilidade do pedido

Tempo para atender o pedido

Qualidade

Eficiência

Responsividade
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Enquanto a dimensão econômica é primariamente relativa a lucros e a existência da 

organização no longo prazo, ela não é suficiente quando se trata de sustentabilidade, devido 

aos impactos das operações. Para Cetinkaya et al. (2011) as métricas ambientais devem focar 

na redução dos impactos negativos no meio-ambiente, dividindo a análise nas questões 

relativas a emissão, utilização dos recursos naturais e, resíduos e reciclagem. Destaca-se o 

foco em indicadores referente à emissão de CO2, principalmente por políticas nacionais e da 

União Europeia de redução no contexto do trabalho desses autores que é referente ao 

transporte rodoviário. 

 

Tabela 2 – Exemplo de indicadores para dimensão ambiental
28

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

 

A publicação também destaca que é comum a dimensão social não ser incorporada 

no sistema de medição de desempenho das organizações, muitas vezes são incorporados pelo 

departamento de Recursos Humanos. No entanto, Cetinkaya et al. (2011) destacam que as 

pessoas e suas habilidades e o impacto na sociedade são requisitos básicos para a 

sustentabilidade.  

                                                 

28
Tradução livre. 

Dimensão Ambiental

Subdimensão Indicadores

CO2 produzido por litro entregue

Emissão total de CO2 em toneladas

Redução das emissões de CO2

Redução do consumo de combustível

Redução do consumo de água

Utilização do solo

Consumo de energia por centro de distribuição

Redução da necessidade de transporte rodoviário

% de embalagens recicladas

% de embalagens reutilizadas

Redução da perda de equipamento

Redução de carga destruída

Redução de Derramamentos

Redução de obsoletos

Itens vencidos no centro de distribuição

Resíduos e reciclagem

Utilização dos recursos naturais

Emissão
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Tabela 3 – Exemplo de indicadores para dimensão social
29

 

Fonte: Cetinkaya et al. (2011) 

 

O trabalho de Cetinkaya et al. (2011) referente a monitoramento a princípio é 

limitado à experiência do projeto desenvolvido, com foco no transporte rodoviário. A 

princípio não há a integração com os objetivos estratégicos traçados no Balanced Scorecard 

desenvolvido anteriormente. Outro ponto negativo é o foco da avaliação de cada elo da cadeia 

ao invés de uma análise holística. Do lado positivo, tem-se uma interessante fonte de 

indicadores, que refletem a realidade de elos da cadeia de suprimentos, além de ser bastante 

simples, já que se baseia nas três dimensões. 

5.3.3 INDICADORES COMPOSTOS 

O trabalho de Sloan (2010) objetiva, igualmente, quantificar através de indicadores 

esse conceito inerentemente complexo e multidimensional que é a sustentabilidade em cadeias 

de suprimentos. Para isso o autor propõe a utilização de indicadores compostos que, segundo 

                                                 

29
Tradução livre. 

Dimensão Social

Subdimensão Indicadores

Número de empregados/terceiros/fornecedores treinados nos 

procedimentos de saúde e segurança

Número de acidentes (dentro da empresa)

Número de acidentes envolvendo terceiros

Número de quase acidentes

Número de acidentes fatais/graves

Redução da probabilidade de acidente

% produção na União Européia

Número de empregos criados

Número de trabalhadores treinados em utilizar o novo sistema

Número de pessoas em contrato de longo prazo

% da equipe treinada

Retenção de funcionários

Absenteísmo

Redução de ruído

Redução de ruído na operação do centro de distribuição

Saúde e Segurança

Empregados

Ruído



91 

a definição, são capazes de “medir conceitos multidimensionais (por exemplo, a 

competitividade, o e-commerce ou a qualidade ambiental) que não podem ser captadas por um 

único indicador” (OCDE, 2011).  

Assim, um indicador composto deve ser uma estrutura que permite que os 

indicadores individuais sejam selecionados, combinados e ponderados de forma que reflete as 

complexidades ou dimensões dos fenômenos que estão sendo medidos. Para a definição 

desses indicadores são propostas cinco etapas: definição de uma estrutura básica teórica; 

identificação e desenvolvimento de variáveis relevantes; escolha de variáveis padronizadas; 

decisão sobre peso e grupo de variáveis e; análise de sensibilidade. 

Assim, o autor, inicialmente, apresenta uma estrutura básica onde se desenvolve todo 

o sistema de medição: 

 

Figura 29– Estrutura básica para modelo Sloan
30

 

Fonte: Sloan (2010) 
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Sloan (2010) levanta então cada uma das variáveis para cada aspecto. Do ponto de 

vista ambiental, o autor propõe seis áreas que devem ser analisadas, sendo-as: 

 Ar: impactos locais, tais como as emissões de monóxido de carbono, bem 

como os impactos globais, como a destruição do ozônio.  

 Água: dimensão e tipo de impacto, por exemplo, as descargas tóxicas, bem 

como o uso total.  

 Solo: quantidade de terra que é utilizada, como é usada, e os impactos do uso, 

tais como a poluição do solo.  

 Materiais: quantidade de material utilizado, tipo de material usado, e os 

potenciais impactos dos produtos que utilizam tal material.  

 Minerais e Fonte de Energia: uso de recursos minerais e fontes de energia não 

renováveis.  

 Instituições / Sistemas: valores, procedimentos e sistemas - tanto internos e 

externos - que se relacionam com o meio ambiente.  

A tabela abaixo apresenta exemplos de medidas para cada categoria. 

 
Tabela 4 – Exemplo de indicadores ambientais

31
 

Fonte: Sloan (2010) 
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No artigo de Sloan (2010) a dimensão social da sustentabilidade refere-se ao capital 

humano da cadeia de suprimentos. Melhoria da sustentabilidade no que diz respeito à 

dimensão social envolve o desenvolvimento e manutenção de práticas comerciais justas e 

favoráveis ao trabalho, comunidades e regiões afetadas pela cadeia de suprimentos. Sloan 

(2010) agrupa os indicadores de desempenho social em três categorias: 

 Local de trabalho: recursos humanos internos, ou seja, aqueles que trabalham 

na cadeia de suprimentos. 

 Comunidade: todas as pessoas do lado de fora da cadeia de suprimentos, 

incluindo aqueles que estão direta e indiretamente afetados pelo desempenho 

da cadeia. 

 Instituições/Sistemas: sistemas internos e externos, procedimentos e valores 

que se relacionam com a dimensão social. 

Exemplos de indicadores são apresentados na tabela abaixo. Importante o destaque 

do autor para a realidade onde se encontra cada elo, pois a cultural local pode priorizar 

diferentemente cada aspecto. É destacado que esses indicadores aparentam ser mais vagos 

quando comparado com os ambientais, somando à tendência de pesquisas mais voltadas aos 

impactos no meio-ambiente. 

 
Tabela 5 – Exemplo de indicadores sociais
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Fonte: Sloan (2010) 
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Indicadores Sociais

Categoria Exemplos

Contrato dos Trabalhadores

Beneíficos e Plano de Saúde

Oportunidade de desenvolvimento de carreira

Número de acidente e/ou morte por homem-hora trabalhada

Beneíficios e Plano de Saúde

Confiabilidade do produto (ex. recalls )

Avaliação de fornecedores incluindo aspectos sociais

Quantidade de horas de treinamento em segurança por funcionário

Conformidade regulatória

Sistema de gestão de Saúde e Segurança em utilização

Ambiente de 

Trabalho/Interna

Comunidade/Externa

Instituições/Sistema
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Na perspectiva econômica o artigo pretende ir além do lucro interno obtido por um 

elo em particular, e alguns fatores que se enquadram nesta categoria não podem ser facilmente 

medidos em termos financeiros. Os fatores econômicos são classificados em quatro 

categorias: 

 Desempenho econômico: a capacidade da empresa para realizar suas 

operações, bem como o valor de mercado da empresa. 

 Saúde financeira: bem-estar e viabilidade em longo prazo da empresa no que 

diz respeito aos recursos financeiros. 

 Mercado e estrutura: saúde do mercado e da configuração da cadeia de 

suprimentos. 

 Instituições/Sistemas: os sistemas internos e externos, procedimentos e 

valores que se relacionam com a dimensão econômica. 

Como para os outros demais aspectos, o autor define alguns exemplos na tabela 

abaixo relativos aos fatores econômicos. 

 

Tabela 6 – Exemplo de indicadores econômicos
33

 

Fonte: Sloan (2010) 
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Indicadores Econômicos

Categoria Exemplos

Prazo de entrega da ordem de produção/serviço

Taxa de defeito do produto

Custo de transporte por unidade

Produtividade

Índice de Lucratividade

Custo das mercadorias vendidas

Retorno sobre capital de giro

Nível de integração vertical

Nível de integração com fornecedores

Tamanho da base de clientes

Participação no mercado

Conformidade regulatória

Certificação ISO 9000

Sistema de Gestão da Qualidade em utilização

Desempenho econômico

Saúde Financeira

Mercado e estrutura

Instituições/Sistema
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O autor destaca que, quando se trata de indicadores de sustentabilidade, o maior 

desafio não se encontra em levantá-los, mas na definição dos melhores para basear as tomadas 

de decisão. Além disso, pelo fato de utilizar indicadores compostos, surge o questionamento 

da maneira de agregar ou comparar diferentes indicadores. Assim o autor indica a existência 

de algumas técnicas como Data Envelopment Analysis (DEA), Analytic Network Process 

(ANP), e Analytic Hierarchy Process (AHP). 

Outro ponto de atenção se refere à coleta de dados que podem ser feitas da maneira 

incorreta ou até mesmo não serem feitas por falta de conhecimento e técnica. Assim é 

destacada a importância de padronizar os indicadores a serem medidos a fim de melhorar a 

análise das medições bem como desenvolver a técnica do levantamento em cada elo. 

O modelo proposto por Hassini, Surti e Searcy (2010) também utiliza o conceito de 

indicador composto (figura 30). Também baseado no conceito do triple bottom line, cada 

componente da cadeia de suprimentos faz o levantamento em cada uma das três dimensões. 

No artigo mostra-se, conforme o esquema abaixo, a forma como tais indicadores são criados e 

controlados. Esses autores indicam a necessidade de orientar cada elo da cadeia para que seus 

indicadores sejam confiáveis, encoraja a confiança e transparência por toda a CS.  

 
Figura 30– Estrutura básica

34
 

Fonte: Hassini, Surti e Searcy (2010) 
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Como conclusão tem-se que, para atender a necessidade de medir a sustentabilidade 

de uma cadeia de suprimentos global, Hassini, Surti e Searcy (2010) baseiam-se inicialmente 

em uma estrutura simples com base nas dimensões tradicionais da sustentabilidade: 

ambiental, econômica e social. Em seguida, identificam e discutem sub-dimensões para cada 

área, e para cada uma dessas métricas e indicadores. Eles ressaltam que o objetivo de seu 

método não é avaliar toda a cadeia de suprimentos, algo que julgam ser impossível; mas 

expandir a ideia de sustentabilidade bem como realizar avaliações mais rigorosas de 

diferentes configurações de cadeia de suprimentos. 

5.3.4 INDICADORES ESPECÍFICOS 

Tratando-se de indicadores de desempenho focados para a sustentabilidade, Hassini, 

Surti e Searcy (2010) fazem um interessante levantamento em sete publicações (CLEMENS, 

2006, HERVANI et al., 2005; SARKIS, 2006; SEARCY et al., 2007; VACHON E 

KLASSEN, 2008; VACHON E MAO, 2008; ZHU E SARKIS, 2004) de indicadores de 

desempenho (Figura 31). Tais propostas não conseguem completamente atender aos três 

pilares do triple bottom line, além de alguns estudos serem específicos para determinadas 

indústrias (por exemplo, depósitos de sucata na indústria de aço em Clemens (2006), 

acabamento de metal no artigo de Sarkis (2006), de energia elétrica em Searcy et al. (2007)). 

Além disso, não há consistência no número de indicadores utilizados: variando de três a 

noventa e oito, nem são frutos de um sistema de desdobramento estratégico. Importante 

destacar que cada cadeia de suprimentos terá uma estratégia diferente, já que trabalham em 

diferentes contextos, sendo fundamental os indicadores serem específicos. Tal estudo, 

infelizmente, não é aprofundado visto que esse é um trabalho teórico, no entato, conforme na 

tabela abaixo, percebe-se a necessidade de especializar. 
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Artigo Dimensões Indicadores

Clemens (2006) Ambiental e Econômica Política Ambiental; Investimento em resposividade ambiental; conscientização ambiental

Sarkis (2006) Ambiental Consumo de água, uso da energia, resíduos orgânicos e lodo emitidos pela fábricas

Vachon e Klassen (2008) Ambiental e Econômica Tratamento de resíduos sólidos; emissões atmosféricas; emissões na água

Vachon e Mao (2008) Ambiental e Social Taxa de reciclagem dos resíduos; eficiência energética; emissão de gás do efeito estufa; inovação ambiental

Zhu e Sarkis (2004) Ambiental e Econômica Redução da emissão atmosférica; redução do consumo de água; redução de resíduos sólidos; redução no consumo de produtos 

perigosos ou tóxico; diminuição da frequência de acidentes ambientais; melhoria da situação ambiental de uma empresa; aumento de 

investimentos; aumento do custo operacional; aumento dos custos de treinamento; aumento custos de aquisição de produtos 

ambientalmente responsáveis; diminuição do custo de compra de materiais; diminuição do custo de consumo de energia; diminuição 

do imposto relativo ao tratamento de lixo; diminuição do descarregamento de resíduos sólidos; diminuição de multas por acidentes 

ambientais.

Hervani et al.(2005) Ambiental Emissões atmosféricas não pontuais fugitivas; emissões atmosféricas pontuais; descarregamento em córregos recebedores e corpos 

d'água; injeção subterrânea no local; emissões para o solo no local; descargas em unidades de tratamento públicas; reciclagem no 

local e fora desse; tratamento no local e fora desse; atividades de redução na fonte; prevenção de derramamento e vazamento; controle 

de estoque; maior util ização da matéria-prima; melhoria de processo; l impeza de linha; preparação de superfície e acabamento; 

melhorias no produto; auditorias para levantamento de oportunidade de prevenção; auditorias de balanços de materiais; gestão 

participativa; declaração de missão e valores publicamente acessíveis; sistemas de gestão relativos ao desempenho social e 

ambiental; magnitude e natureza das sanções aplicáveis quando do não cumprimento legal; quantidade, volume e natureza das 

emissões acidentais ou não rotineiras no ar, água e solo; custos associados à conformidade ambiental; passivos ambientais sob leis e 

regulamentos aplicáveis ; custos de reabilitação do local atendendo às leis e regulamentos aplicáveis; principais prêmios recebidos; 

consumo total de energia; consumo total de energia elétrica; consumo total de combustível; consumo total de água; melhorias de 

habitat e danos devido às operações da empresa; quantidade de produtos que não chegaram ao mercado/não foram consumidos que 

retornaram como matéria-prima ao processo ou reciclados/reutil izados no mercado; principais impactos ambientais ; sociais e 

econômicos associados ao ciclo de vida dos produtos/serviços; compromissos formais e escritos que exigem uma avaliação do 

impacto do ciclo de vida; programas ou procedimentos para evitar ou minimizar impactos potencialmente adversos de produtos e 

serviços; procedimentos para ajudar os designers de produtos e serviços para criar produtos ou serviços com baixo impacto negativo 

durante seu ciclo de vida.
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Figura 31– Indicadores de desempenho sustentável usados na literatura
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Fonte: Hassini, Surti e Searcy (2010) 

                                                 

35
 Tradução livre. 

Artigo Dimensões Indicadores

Nível de confiança por grupo de parte interessada; abertura à participação das partes interessadas; a eficácia do processo de engajamento; expectativas das 

reuniões; satisfação dos aborígenes com o processo de tomada de decisão; quantidade de oportunidades de consulta pública; quantidade de participantes nas 

consultas públicas; consciência pública sobre as oportunidades de consulta; porcentagem dos compromissos passados totalmente atendidos; tempo médio de 

resposta aos pedidos de informações publicamente disponíveis; adequação dos relatórios e informações fornecidas ao público; recursos destinados à participação 

indígena no processo de consulta; preparação dos trabalhadores para representar a empresa em público; porcentagem dos trabalhadores que relatam a satisfação 

completa no trabalho; eficácia de capturar o feedback da equipe de trabalho; rotatividade média de empregados por classificação; eficácia dos programas de 

formação de pessoal; eficácia de programas de treinamento de equipe; clareza percebida as expectativas; oportunidade percebida para o avanço; capacidade 

percebida de influenciar as decisões ; acesso percebido aos recursos necessários; senso de equipe dos trabalhadores; valores salariais internos e externos; 

porcentagem dos planos de desenvolvimento de funcionários completo; cargos de nível não- entrante com muitos candidatos externos; investimento em educação e 

formação de pessoal; fator de atitude pública; investimento na sensibilização e educação da comunidade; por porcentagem dos pedidos de informação de campo 

eletromagnético prontamente atendidas; contribuições em dinheiro à comunidade e outros programas locais; participação em programas de voluntariado; 

existência de sensibilização cultural para os funcionários; risco percebido em relação a campo eletromagnético para seres humanos e animais; quantidade de horas 

de trabalho voltadas para a educação e sensibilização referência campo eletromagnético; variação anual de direito de passagem por tipo; intensidade de 

transmissão; porcentagem de direito de passagem pela util ização da terra secundária; quantidade de pedidos de ajustes em planos de desenvolvimento; hectares de 

direito de passagem requerido; energia elétrica total transmitida; porcentagem de linhas em áreas ambientais ou culturais protegidas; quantidade de queixas 

relacionadas com a poeira barulho, poeira e poluição visual; valor médio da compensação paga; contribuição para a fragmentação da paisagem; alteração líquida 

da cobertura florestal a cada cem linhas para as quais as espécies vulneráveis, ameaçadas ou em perigo de extinção foram identificadas e medidas foram tomadas; 

existência de uma política de biodiversidade atualizada; mudança na mídia afetada devido à instalação da linha; hectares de cobertura florestal desmatadas por 

ano; hectares de árvores plantadas por ano; hectares de habitat crítico afetados por operações; efeito sobre os organismos aquáticos; porcentagem de linhas onde a 

mitigação do efeito de borda é realizada; propriedades de área antes da instalação da linha; custo de reduzir a vegetação na zona crítica versus custo de 

interrupções; relacionamento entre interrupções e dólares gastos; custo de aumentar a intensidade de manejo da vegetação; porcentagem de direito de passagem 

com vegetação na zona crítica; atas de interrupções do sistema causadas por vegetação; dólares gastos em gestão de vegetação por ano; custo por hectare gerido na 

prática; porcentagem de hectares geridos na prática; tempo de ciclo pelo método de manejo da vegetação; percentagem de linhas com manejo da vegetação 

atualizado; confiabilidade existente versus custo de planos de atualização; eficiência existente versus custo de atualização; megawatts transferidos por valor de 

ativos fixos; eficiência da linha de transmissão ; frequência média de interrupção do sistema; tempo médio de interrupção do sistema; polos de resíduos, l inha e 

outros hardwares reciclados ou reutil izados; custo por quilômetro de linha; número de violações regulatórias por tipo; total de quilômetros de linha de tensão; 

relação exportação/importação e capacidade; porcentagem de tempo que o sistema tem capacidade de transmissão total ; porcentagem de tempo capaz de atender à 

demanda ; porcentagem de datas em serviço ; tempo de vida médio de infraestrutura; variação nas despesas de orçamento; investimento em P&D por tipo; 

derramamentos reportados e não reportados incluindo lançamentos não intencionais ; porcentagem de madeira util izada que é tratada; representação da força de 

trabalho local; classificação dos funcionários (em tempo integral; tempo parcial; temporário); relação de salário mais baixo para o mínimo local ; criação líquida de 

emprego; percentagem de contratos com fornecedores locais ; satisfação das partes interessadas com programas para mitigar efeitos da instalação da linha de 

transmissão; benefícios compartilhados com as comunidades afetadas; porcentagem do emprego provenientes de comunidades locais; porcentagem dos pedidos de 

compra feitos com empresas aborígines; porcentagem dos fornecedores com uma política de desenvolvimento sustentável atualizada

Searcy et al.(2007) Ambiental e Social
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6. DISCUSSÃO 

A Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos é entendida como a gestão dos 

diversos elos da CS com o objetivo de maximizar a rentabilidade dessa e, ao mesmo tempo, 

minimizar os impactos ambientais e maximizar o bem-estar social das partes interessadas. Os 

indicadores propostos são o mecanismo utilizado para gerenciar os diversos recursos da CS 

visando o patamar de sustentabilidade pretendido. Assim, um sistema de medição deve ser 

capaz de avaliar a cadeia de suprimentos e o nível de sustentabilidade além de ser coerentes 

com a estratégia traçada. 

Ao se avaliar a cadeia de suprimentos, é necessário contemplar todos os elos 

pertencentes a ela, teoricamente definidos como fornecedores, fabricantes, distribuidores, 

varejistas e clientes, cada um com diferente importância, influência e contexto (CHOPRA E 

MEINDL, 2001; LAMBERT et al., 1998). Para a CS alcançar suas as metas e objetivos, ela é 

dependente de cada elo alcançar seus objetivos e metas simultaneamente (REEFKE E 

TRCCHI, 2013). No entanto, cada elo tem a sua realidade que deve ser considerada para que a 

estratégia seja adequada e tangível.  

A maioria dos indicadores mostrados não contemplam todos os potenciais tipos de 

elos possíveis na CS. Os indicadores proposto por Cetinkaya et al. (2011), por outro lado, 

claramente tem um viés para os elos relacionados à distribuição e logística. Tal foco deve-se 

ao projeto base para o estudo que reunia melhores práticas logísticas de sustentabilidade. A 

proposta de Bhagwat e Sharma (2007) é um valioso estudo já integrado à metodologia BSC 

que consegue fazer uma interessante leitura do desempenho de toda a cadeia de suprimentos, 

do elo mais a montante até o mais a jusante. Ao estudar tais indicadores percebe-se que os 

apresentados anteriormente nessa seção ainda faltam pesar mais na realidade da cadeia de 

suprimentos que garante o objetivo maior que é atender a demanda do cliente no momento, 

local e quantidade desejados.  
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Uma forma de melhor integrar os diversos indicadores é utilizar o modelo SCOR que 

já agrega os diversos elos em cada uma das cinco etapas: planejar, suprir, fabricar, entregar e 

retornar. Para cada um desses processos já existem indicadores de fácil aferição e usualmente 

utilizados, o que facilita o benchmark (BROCKE, 2013). Assim, o modelo SCOR consegue 

levar os indicadores até patamar mais operacional, algo que não foi apresentado em nenhum 

dos modelos propostos acima.  

Outro ponto de destaque é que não faz sentido analisar cada elo avaliando se cada um 

atinge suas metas. Lambert et al. (1998) destacam que a cadeia de suprimentos pode ter 

inúmeros elementos e cada um com diferente importância, e no olhar da sustentabilidade, 

diferentes impactos. A ideia de indicadores compostos atende adequadamente a essa 

necessidade de ponderar distintos resultados em um mesmo indicador mais amplo por nível 

de influência dos elementos na CS (HASSINI, SURTI E SEARCY, 2010).  

Quando analisando a parte de sustentabilidade da Gestão Sustentável da Cadeia de 

Suprimentos, percebe-se a intensa utilização do conceito de triple bottom line. Dessa maneira 

fica claro o foco e aceitação do discurso do desenvolvimento sustentável.  Tal tipo de 

contribuição das organizações definida por John Elkington (1977) comprova-se como uma 

importante ferramenta para medir e relatar o desempenho, mas carrega contigo uma proposta 

forte de alinhamento estratégico e atenção às diversas partes interessadas. Ainda no patamar 

de ideia, o TBL é desdobrado no pensamento de ciclo de vida, que é a atenção aos impactos 

ao longo de todo ciclo de vida do produto ofertado pela cadeia. Interessante perceber que 

diversos modelos apresentam no mínimo um indicador voltado para as partes de pós-consumo 

como reciclagem, destacando a proposta de Reefke e Trocchi (2013) que aferem a quantidade 

de relatórios que analisam o ciclo de vida confeccionados. O LCT ganha complexidade com o 

conceito de Responsabilidade Estendida do Produtor que define as empresas focais como 

responsáveis por quaisquer impactos que aconteçam durante o ciclo de vida do produto. Uma 
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questão crítica de toda a monografia é que não foi possível encontrar o método de cálculo dos 

indicadores aqui expostos. No entanto, deve-se ter a noção que todos os objetivos, metas e 

monitoramento tem que ter como escopo de tempo todo o ciclo de vida do produto. A 

estrutura da cadeia de suprimentos tradicional usualmente termina no consumidor, a 

metodologia SCOR já cobre a parte do retorno, no entanto ainda é pouco pensando em todos 

os elementos que fazem parte do pós-consumo.  

Baseado na abordagem de Bell e Morse (2011) para a definição de indicadores de 

sustentabilidade, apesar de não saber detalhes da confecção dos indicadores a maioria dos 

apresentados, aparentemente, são genéricos e definidos por especialistas da área. Mais uma 

vez falta da estrutura de cálculo para a real análise, também inviabiliza a definição se a 

medição é qualitativa ou quantitativa, até mesmo se o indicador é implícito ou explícito. 

Como se pretende fazer uma gestão sustentável da cadeia de suprimentos deve-se 

traçar a estratégia que pretende ser realizada, adequada ao contexto interno e externo à cadeia, 

que será desdobrada em objetivos estratégicos que apresentam uma relação de causa e efeito. 

Somente o modelo proposto de Reefke e Trocchi (2013) apresenta esse alinhamento ao SBSC 

previamente desenhado. Apesar de facilitar o entendimento, a exposição dos indicadores nas 

dimensões do TBL prejudica a sinergia das diversas práticas, a integração de indicadores 

financeiros e não financeiros, nem alinhamento estratégico. 

6.1 BENEFÍCIOS 

O grande benefício de se utilizar sistemas de medição de desempenho na gestão 

sustentável da cadeia de suprimentos é a maior integração e colaboração dos elos dessa. O uso 

de indicadores (que refletem o desempenho do processo), métodos e ferramentas (que 

determinam a abordagem para coleta de dados) comuns, permitem considerar o desempenho 

global da cadeia de suprimentos, e não apenas o desempenho de cada elo. Além disso, tais 
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métricas melhoram os processos de tomada de decisão, ajudando a definir, testar e 

implementar novas estratégias (CHAN et al., 2003; GUNASEKARAN et al., 2001). 

A medição do desempenho também auxilia no estudo do contexto da organização, 

apontando riscos e oportunidades de melhoria da empresa, tais como identificação dos 

segmentos de mercado mais rentáveis, diferenciação de serviços e redução de custos. No nível 

da cadeia de suprimentos, a medição de desempenho cria a oportunidade de analisar o 

desempenho de toda a cadeia, bem como o impacto de uma organização no todo (LAMBERT 

E POHLEN, 2001). Os resultados também podem ser usados para demonstrar o impacto da 

empresa sobre as dimensões sociais e ambientais, comunicando aos parceiros de negócios e 

clientes que a empresa tem um impacto positivo ou, pelo menos, está tentando reduzir os 

impactos negativos de suas operações.  

Cetinkaya et al. (2011) fazem um interessante levantamento de quinze benefícios 

quando da utilização de sistemas de medição de desempenho em cadeia de suprimentos: 

1. Avaliação do desempenho atual: talvez o objetivo mais básico do sistema de 

medição, no entanto o mais importante, as organizações conseguem mensurar o impacto de 

suas operações e avaliar as estratégias. Os autores destacam que o levantamento dos 

resultados financeiros já é uma prática consolidada, mas quando se trata dos aspectos 

socioambientais, esses ainda são desconhecidos. Com a avaliação do desempenho atual nas 

três dimensões é possível tomar as medidas cabíveis. 

2. Integração de indicadores de longo, médio e curto prazo: com o desdobramento 

estratégico são definidos indicadores para diferentes períodos de tempo. Assim, as 

organizações conseguem dimensionar os investimentos e retorno de cada ação planejada. 

Cetinkaya et al. (2011)  sugerem, para aquelas organizações iniciando a avaliação nas três 

dimensões, a focarem em metas de curto prazo, que assim será possível visualizar o progresso 

e se motivarem a novas melhorias em um maior período de tempo. Outro ganho dessa 
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integração é a possibilidade de trabalhar com metas realistas e tangíveis, já que são 

conhecidos os objetivos, meios e resultados esperados ao longo do tempo, evitando metas 

irreais e muito ambiciosas. 

3. Melhoria no planejamento: já que as metas e objetivos são, na maioria das 

vezes, refletidos em números e valores, é possível acompanhar o progresso das ações ao longo 

do tempo. Caso a aderência com o planejado seja baixa, é possível replanejar as ações. Por 

outro lado, tais resultados podem demonstrar mudanças de cenários, e assim é possível 

conhecer ambiente externo em maior profundidade e, assim, melhorar a alocação de recursos 

e desdobramento dos planos de ação. 

4. Monitoramento do processo de implementação da estratégia: a implementação 

da estratégia pode ser monitorada usando métricas e desencadear ações que ajudam a atingir 

os objetivos definidos, não só medindo o progresso econômico, mas também para monitorar o 

impacto na sociedade e no meio ambiente. Métricas de desempenho permitem definir as 

metas, acompanhar o progresso, e iniciar as ações corretivas necessárias para alcançar a 

estratégia definida. O monitoramento do contexto econômico, social e político atual podem 

ajudar a ajustar a estratégia e os objetivos e métricas relevantes, a qualquer nova situação em 

que a empresa for operar. 

5. Melhoria na gestão de processos: o controle de processos é a base para avaliar 

a gestão e melhora-los. Aferições relacionadas a processos e atividades ajudam a eliminar 

tarefas que não agregam valor e acompanhar as melhorias.  

6. Mitigação de riscos: a medição de desempenho pode ser utilizada para reduzir 

riscos tanto internos quanto externos às organizações. Mudanças no desempenho ou o não 

atendimento de certos critérios de desempenho podem ser utilizados com um pré-aviso para a 

prevenção de problemas ou evitar situações que pequenos problemas podem se tornar 
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grandes. Ao se definir valores críticos para certos indicadores, eles indicarão riscos para o 

negócio, podendo, consequentemente, melhor se preparar para as mudanças. 

7. Aumentar a motivação: os sistemas de medição podem ser utilizados para 

motivar pessoas, times e elos da cadeia. Como as metas, nos níveis individuais, 

departamentais e corporativos podem ser estabelecidas e expressas em números, é possível 

monitorar o progresso e motivar o alcance dessas. Cetinkaya et al. (2011) destacam que tão 

importante quanto monitorar, é recompensar o esforço. 

8. Auxiliar no treinamento: com os resultados das avaliações podem-se indicar os 

pontos mais fracos no sistema, quais processos, funções ou departamentos apresentam 

dificuldades para atingir o desempenho proposto. Com uma análise detalhada das causas é 

possível indicar quais treinamentos são necessários, o foco desse e aqueles que deve 

participar. Além disso, monitoramento do nível de treinamento das equipes de algumas áreas 

é uma referência de que certos padrões são podem ser atingidos. 

9. Melhoria na comunicação com os empregados e aumento da responsabilidade: 

o impacto da empresa e de seus processos individuais podem ser comunicados aos 

empregados através do emprego de indicadores relevantes. Tal entendimento pode ser 

estendido para gestores, que serão capazes de ver como suas decisões influenciam não só 

economicamente, mas também sócio ambientalmente. Tais atos demonstram transparência da 

organização com seus membros, conscientiza cada um de seu impacto bem como motiva 

aqueles que valorizam a cultura da sustentabilidade.   

10. Melhoria da comunicação externa: avaliações e indicadores podem ser usados 

como veículo de comunicação. Quando o desempenho da empresa e seus impactos são 

conhecidos e mudanças e melhorias são monitoradas, resultados podem ser comunicados para 

as partes interessadas, ONG’s e consumidores. Quando uma empresa é acusada de impacto 
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negativo, dados de desempenho que contradizem ou explicam tais contestações minimizam 

qualquer potencial perda de reputação da imagem. 

11. Segmentar as métricas: indicadores devem ser específicos. Diferentes métricas 

devem ser atribuídas a diferentes processos, regiões, consumidores e grupos de stakeholders, 

a fim de avaliá-los adequadamente. No entanto, idealmente tais avaliações devem ser 

universais a fim de que, mesmo com metas diferentes, todos os elos meçam o mesmo tipo de 

impacto e permita a comparação.  

12. Maior conhecimento da origem do produto: a reputação da empresa pode ser 

prejudicada quando é descoberto que os produtos dos fornecedores utilizam de trabalho 

infantil ou estão destruindo algum ambiente natural. Diferentes grupos de cliente e mercado 

podem ter distinta sensibilidade para cada tipo de impacto, podendo levar a perdas 

substanciais de lucro e reputação. 

13. Integração com padrões existentes: Inúmeros padrões e certificações utilizados 

na gestão da cadeia de suprimentos, ambiental e social incluem vários indicadores que podem 

ser aplicados. Se por um lado servem como base para a criação de indicadores, por outro 

facilitam o processo de certificação. Estas podem ser pré-requisitos para participação em 

alguma cadeia já que assim se tem a garantia de que todos os elos atendem a um grupo de 

requisitos.  

14. Padronização de métricas com elos: a padronização permite que todos os elos 

estejam falando sobre as mesmas coisas quando relacionado a desempenho. Além disso, é 

possível verificar como tais elos medem, avaliam e tratam seu desempenho, servindo como 

referência para melhoria ou comparação, já que as organizações conferem o mesmo 

desempenho no mesmo período de tempo. 

15. Comparar o desempenho: A identificação de indicadores é um grande objetivo 

de qualquer processo de benchmarking. Quando se conhece o nível de desempenho atingido 
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pelas empresas, pode-se comparar com o desempenho de organizações consideradas 

referências (BHUTTA E HUQ, 1999). Essa consiste no grande objetivo do benchmarking que 

é aprender com os líderes de mercado. Tal comparação pode ser dos níveis estratégicos, 

táticos e operacionais; dentro e entre elos. Cetinkaya et al. (2011) destacam que a adaptação 

de práticas deve ser feita com cautela, pois cada métrica referência foi conquista em um 

contexto econômico, geográfico, político e social diferente. 

6.2 LIMITAÇÕES 

Medir o desempenho de toda uma cadeia de suprimentos não é uma tarefa tão fácil, e 

em muitos casos não é tão claro, até mesmo desconhecido, o que, quando e por quem deve ser 

medido. O caráter globalizado das cadeias de suprimentos, juntamente com sua incrível 

dinâmica e a usual falta de meios eficientes de comunicação, até mesmo transparência, torna 

difícil definir e estruturar o perfil da cadeia onde o elo se encontra, algo que é básico para o 

sistema de medição. Barreiras culturas, diferentes estruturas de dados e padrões de TI, são 

alguns obstáculos para conseguir avaliar o desempenho durante todo ciclo de vida do produto. 

Mesmo que na literatura existam exemplos que acompanham os resultados desde a matéria-

prima até o consumidor final, tais práticas são ainda limitadas a algumas empresas, indústrias 

e contextos específicos. Avaliar a cadeia de suprimentos durante todo seu ciclo de vida ainda 

é uma exceção, não um padrão, e são majoritariamente utilizados em cadeias que tem a 

empresa focal dominante e extremamente forte perante as demais (CETINKAYA et al., 

2011). 

Outro grande problema encontrado é a falta de padronização nos sistemas de 

avaliação, ferramentas e indicadores. Existem várias divergências na definição das melhores 

métricas quando se trata de indicadores socioambientais, a exemplo pode-se citar a melhor 

maneira de se medir a emissão de CO2 e aspectos sociais totalmente relacionados com a 
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cultura local. Assim, para um sistema de medição de desempenho sustentável robusto é 

necessário enfrentar limitações em três níveis: empresa, cadeia de suprimentos e contexto. 

6.2.1 LIMITAÇÕES PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NAS EMPRESAS 

Mesmo que a avaliação de desempenho no nível das empresas já esteja em um estado 

mais avançado quando comparado com a cadeia de suprimentos e o contexto, essas ainda 

enfrentam algumas dificuldades (BEAMON, 199). Indicadores podem não estar alinhados à 

estratégia, podem não ser focados no futuro, podem não estar relacionados à eficácia e 

eficiência dos processos, podem ser isolados e constantemente alterados, e até mesmo não 

voltados em atender as necessidades dos clientes. Conforme já apresentado ainda existe uma 

prevalência de indicadores financeiros que desequilibram a importância entre as perspectivas 

financeiras e não financeiras (GUNASEKARAN et al., 2001). Outro ponto é a falta de 

alinhamento entre indicadores e estratégia, ficando a organização voltada a sua realidade 

interna, não se posicionando perante a sua cadeia de suprimentos. Muitas vezes não há 

diferenciação entre indicadores estratégicos, táticos e operacionais, bem como interno, 

organizacionais e da cadeia de suprimentos (GUNASSEKARAN et al., 2001;LAMBERT E 

POHLEN, 2001). 

Outro ponto limitante é a dificuldade de gestores em entender métricas de áreas 

diferentes das suas, e assim preferirem avaliar baseados em resultados daquilo que conseguem 

ter controle, enquanto uma gestão da cadeia de suprimentos satisfatória depende de 

cooperação inter-organizacional (BREWER E SPEH, 2010). Em muitos casos, pequenas 

empresas não têm informação, recurso e tempo necessários para analisar seus desempenhos, e 

algumas de médio porte podem até ter a informação, mas não tem a habilidade para 

interpretá-la (MORGAN, 2004). Grandes empresas com sistemas altamente 

computadorizados são capazes de levantar detalhes do desempenho de suas operações, mas 
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somente internamente ou com alguns parceiros muito próximos. No entanto, tais dados são 

usualmente confidenciais e não são compartilhados aos elos a jusante e montante da cadeia de 

suprimentos. 

6.2.2 LIMITAÇÕES PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

A fim de avaliar o desempenho da cadeia de suprimentos, encaram-se diversos 

problemas como: diferentes culturas, políticas e rotinas (HOLMBERG, 2000), metas e 

objetivos (BREWER E SPEH, 2001), ao mesmo tempo em que sistemas de avaliação do 

desempenho geralmente tendem a ignorar as diferentes estratégias de cada elo (BEAMON, 

1999). Tal cenário só aumenta a desconfiança e suspeita entre as organizações ao tentarem 

construir um sistema integrado (MORGAN, 2004). Além disso, não há padrões de 

indicadores utilizados por todos os elos da cadeia, nem aqueles que conseguem capturar o 

desempenho da CS como um todo (LAMBERT E POHLEN, 2001).  

Outro grande fator limitante é a diferença dos setores e de tamanho das organizações, 

já que cada um focará em uma realidade diferente. Muitas vezes as empresas, ao pertencerem 

a diferentes cadeias, podem ser cobradas a utilizarem várias métricas para o mesmo processo 

(CETINKAYA et al., 2011). 

Como já levantado, a falta de sistemas eficientes de comunicação barra o 

levantamento do desempenho da cadeia de suprimentos bem como diminui o nível de 

colaboração entre elos (BREWER E SPEH, 2001). A implementação de tais melhorias é 

usualmente acompanhada por quem será responsável por desembolsar o investimento inicial, 

com destaque para a necessidade de se ter uma equipe para realizar tal integração. E a 

dificuldade aumenta ainda mais pelo fato de os elos terem, muitas vezes, diferentes sistemas 

de TI que não conseguem se integrar. Mesmo que os elos tenham sistemas robustos de 

aferição do desempenho, pode ser que se tenham dados duplicados, incompatibilidade e 
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problemas de integração entre membros da CS (FOLAN E BROWNE, 2005). Por fim, é 

destacada a falta de ligação entre o bônus dos gestores de cada empresa com o desempeno da 

cadeia de suprimentos, que não leva a busca das melhorias globais (BREWER E SPEH, 2001). 

 

6.2.3 LIMITAÇÕES PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DEVIDO A CONTEXTO 

Desempenho é relativo a tempo e contexto. O contexto é dinâmico e influencia o 

desempenho alcançado pelas organizações (REEFKE E TROCCHI,2013). A fim de se 

entender por completo os resultados alcançados, devem-se analisar fatores ambientais, 

econômicos, políticos, sociais e tecnológicos, e suas alterações no tempo. Tal estudo ajuda 

tanto na seleção quanto uso dos indicadores ao estabelecer uma ligação entre contexto e 

desempenho, assim como entre diretrizes, ações e resultados. Avaliar o desempenho sem 

olhar o contexto e suas mudanças, fica sem sentido, já que torna impossível distinguir as 

relações de causa e efeito, bem como levantar os fatores que influenciaram a tomada de 

decisão. Somente quando o contexto é definido, é possível considerar a possibilidade de 

transferir certas práticas e soluções a indústrias, países e setores (CETINKAYA et al., 2011). 
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7. CONCLUSÃO 

Sejam por pressões regulatórias ou visando uma vantagem competitiva, as 

organizações passaram a atentar a assuntos relacionados à sustentabilidade nos seus negócios. 

No entanto, o atual modelo de competição não mais é limitado às fronteiras da empresa focal, 

mas sim de sua cadeia de suprimentos. Competir através dessa consiste em garantir que todos 

os elementos que a compõem atendam simultaneamente aos patamares de desempenho 

propostos. E quando tal cadeia pretende assumir a responsabilidade de controle e melhoria de 

seus impactos socioambientais, igualmente toda ela deve cooperar.  

A fim de atingir tal patamar é necessária uma gestão sustentável da cadeia de 

suprimentos, que articule os diferentes elos, materiais, informações e recursos financeiros por 

toda a cadeia. Tal coordenação deve ter uma grande linha de trabalho, que é a estratégia 

traçada para maximizar o retorno financeiro, reduzindo os impactos ambientais e que 

maximize o bem-estar social das partes interessadas. Nesse trabalho são apresentadas duas 

macro estratégias que seriam a definição de padrões de desempenho para toda a cadeia de 

suprimentos e, em um estágio mais avançado do processo, a oferta do produto sustentável. 

Tais estratégias devem ser desdobradas em um conjunto de medidas de desempenho 

para acompanhar e agir em qualquer mudança de contexto interno ou externo à cadeia. Nesse 

trabalho foi utilizada a metodologia do Balanced Scorecard, já difundida na indústria de um 

modo geral e adequada ao nível de cadeia de suprimentos e aos conceitos de sustentabilidade. 

Com o desenho das perspectivas é possível visualizar quais objetivos estratégicos devem ser 

atingidos, bem como as diferentes relações de causa e efeito existentes.  

Para cada objetivo traçado, é possível, então associar indicadores para avaliar o 

desempenho. A literatura levantada não se mostrou completamente integrada à ideia do 

desdobramento estratégico. Muitos casos ainda se limitam à estrutura do triple bottom line, 

seja pela sua simplicidade ou pela recorrente utilização quando da contabilidade dos impactos 
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socioambientais. No entanto, a distância que separa tal integração não é grande e à medida 

que as cadeias ficam mais complexas, maior será a necessidade de se ter um sistema de 

medição robusto associado diretamente à estratégia sustentável. 

Conclui-se, assim, que o grau de sustentabilidade de uma cadeia de suprimentos, 

pergunta geral desse trabalho, pode ser aferido. Para isso foi estruturado uma base teórica 

referente ao objeto de estudo da monografia, que é a cadeia de suprimentos, conceituando a 

sua gestão e indicadores relativos. Juntamente foram apresentadas as definições referentes à 

sustentabilidade, principalmente com o foco em motivações e métodos de avaliação de 

práticas socioambientais nas organizações. Com tais pontos bem estabelecidos foi possível 

definir a gestão sustentável da cadeia de suprimentos, que é o contexto onde, por fim, 

exploraram-se as metodologias de desdobramento estratégico e medição de desempenho. 

Importante destacar que tal sistema de avaliação deve ser integrado à estratégia traçada pela 

cadeia de suprimentos que define o meio e fim que se deve realizar para atingir o nível de 

sustentabilidade almejado.  

Dentre vantagens e limitações, a medição de desempenho de cadeia de suprimentos 

sob a perspectiva da sustentabilidade mostra-se um campo de estudos recente com grande 

potencial para fundamentação teórica e aplicação. Diferentes cadeias, em distintas regiões e 

variados mercados proporcionam um vasto campo de investigação das mais adequadas 

maneiras de um sistema de avaliação auxiliar na gestão sustentável das cadeias de 

suprimentos. 
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