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Este estudo de caso múltiplo analisa os ganhos na implantação da
gestão verde da cadeia de suprimentos, envolvendo as empresas
Ramos Ltda., Health Ltda. e Mattos S/A, e para isso traz em seu
referencial teórico os conceitos de gestão da cadeia de
suprimentos, gestão verde de suprimentos e logística reversa e
analisa a gestão de suprimentos aplicada na cadeia produtiva do
papelão. Para se alcançar os objetivos foi realizado um estudo de
casos múltiplos de caráter qualitativo com análise documental. A
pesquisa se deu em duas etapas: a primeira no entendimento do
método tradicional utilizado em comparação com a segunda etapa
que propõe um segundo método que atende as práticas da gestão
verde da cadeia de suprimentos, evidenciando-se e mensurando o
processo investigado, para comprovar a importância deste estudo
em virtude do ganho de eficiência econômico-financeira das
empresas aplicando-se o método proposto. Este estudo pode ser
replicado para toda a cadeia produtiva em estudo e para outros
segmentos onde existe tecnologia disponível para reciclagem.

1 INTRODUÇÃO
Devido à escassez dos recursos naturais disponíveis, o que pode limitar a atividade
econômica, tem-se a preocupação com o desenvolvimento sustentável, assunto já discutido
por um período considerável pelas instituições, governos e sociedade civil como um todo,
essa situação contribui para que as organizações promovam um esforço em suas atividades no
que tange um menor impacto ao meio ambiente. A “empresa verde” passou a ser sinônimo de
bons negócios e, no futuro, será a principal forma de empreender negócios de forma
duradoura e lucrativa (TACHIZAWA E ANDRADE, 2012, p.1).
O estudo da gestão verde da cadeia suprimentos tem relevância significativa, pois, esta
área considera o fluxo de produtos desde sua origem e reciclagem se originando novamente
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na sua cadeia produtiva. A gestão adequada dos suprimentos beneficia os elos da cadeia
porque agrega valor ao produto, minimiza impactos ambientais, aumenta a competitividade e
colabora para inovações. A Gestão Verde de Suprimentos (GVS), em inglês Green Supply
Management (GSM), vem contribuir para aplicação de métodos produtivos que visam causar
menor impacto no ambiente e ainda melhorar a eficiência, produtividade e lucro das empresas
envolvidas na cadeia de gestão dos suprimentos.
Este artigo tem como objetivo geral verificar se a gestão verde da cadeia de
suprimentos em conjunto com seus elos, promove eficiência econômico-financeira para as
empresas que fazem parte desta cadeia. E em seus objetivos específicos pretende analisar o
método tradicional, propor o segundo método denominado como (método proposto) visando
mensurar comparativamente os resultados, para se chegar ao objetivo geral.
As empresas em analise fazem parte como fabricantes e ou consumidores da cadeia do
papelão reciclado que são as empresas: Ramos Ltda., produtora de papel 100% reciclado que
é fornecedora para a indústria gráfica, embalagens e cartonagem localizada em Cordeirópolis
(SP), a empresa Health Ltda. cliente da empresa Ramos Ltda., que produz placas estruturadas,
e converte em embalagens e pallets especiais, localizada em Caxias do Sul RS, e também a
empresa Mattos S/A multinacional que tem como atividade principal a fabricação de ônibus e
tem matriz localizada em Caxias do Sul (RS), e é cliente das embalagens produzidas pela
empresa Health Ltda.
Este material está dividido em seis capítulos sendo que primeiramente tem-se esta
breve introdução, após, encontra-se no segundo capítulo o referencial teórico, que aborda
assuntos sobre a gestão verde da cadeia de suprimentos, já o terceiro capítulo trata-se da
metodologia aplicada no estudo, o quarto chega na análise e mensuração dos resultados,
seguindo tem-se o quinto e sexto capítulo onde apresentam-se respectivamente as
considerações finais seguidas das referências que possibilitaram a construção desta pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo estão abordados os referenciais usados para dar sustentação e
fundamentos a análise. Deles destacam-se, gestão da cadeia de suprimentos, gestão verde da
cadeia de suprimentos e logística reversa. Estes conceitos estão relacionados ao pós-consumo
dos casos utilizados como exemplos no estudo de caso.
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2.1 Gestão da cadeia de suprimentos
Este tópico tem como objetivo esclarecer como os autores definem a gestão da cadeia
de suprimentos. De acordo com Nascimento et al. (2008, p.5), o princípio básico da Gestão da
Cadeia de Suprimentos (GCS), em inglês Supply chain management (SCM), é:
Assegurar maior visibilidade de custos e outros eventos relacionados com a
produção para satisfação da demanda, com o objetivo de minimizar os gastos das
operações produtivas e da logística entre as empresas, constituída pelo fluxo de
materiais, componentes e produtos acabados.

O planejamento e gestão de todas as atividades ligadas a logística, desde o produto
inicial até o consumidor, pode ser entendido como cadeia de suprimentos, segundo
Christopher (2014), a definição de cadeia de suprimentos é a gestão de relações a montante e
a jusante com fornecedores e clientes, a fim de entregar ao cliente valor superior ao menor
custo para toda a cadeia de suprimentos.
O referido autor também sugere que a expressão “gestão da cadeia de suprimentos”,
pode ser substituída por “gestão da cadeia de demanda”, pois, a cadeia é impulsionada pelo
mercado e não pelos fornecedores, e que a palavra “cadeia” seja substituída por rede, pois,
normalmente fazem parte da cadeia, diversos fornecedores e clientes, esta colocação pode ser
melhor compreendida observando a figura abaixo:

Figura 1: Cadeia de Suprimentos
Fonte: Adaptado de, Christopher, (2014. p.4).

Deste modo, o autor defende que uma cadeia de suprimentos pode ser entendida como:
Uma rede de organizações

conectadas

e

interdependentes

entre si

trabalhando

cooperativamente em conjunto para controlar, gerenciar, melhorar o fluxo de materiais e o
fluxo de informações de fornecedores para usuários finais. Kotler (2000) por sua vez, afirma
que a cadeia de suprimentos representa um sistema de entrega de valor, cada empresa captura
uma determinada porcentagem do valor total gerado pela cadeia. Nesse modo de gestão o
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autor defende que cada empresa é responsável por determinado aspecto de valor observado
pelo cliente no produto final.
2.2 Gestão verde da cadeia de suprimentos
Observando-se as literaturas que abordam sobre GVCS pode-se elencar assuntos
como: a análise do ciclo de vida do produto, o designer verde, produção verde ou
remanufaturada e ainda a logística reversa. A gestão ambiental abrange todas as atividades da
empresa visando minimizar seus efeitos sobre o ambiente, assim como gerenciar ou responder
aos efeitos do ambiente sobre a empresa. (SHARFMAN, 2007).
O tema gerenciamento da cadeia de suprimentos sustentável ou a Gestão Verde da
Cadeia de Suprimentos é abordada por Nascimento et al. (2008), onde defendem que o
princípio básico da GVCS é “ assegurar maior visibilidade de custo, agregar valor ao produto,
minimizar os impactos no processo de produção, gerar inovações de produto e processo e
aumentar a competitividade dos elos da cadeia. ”
Christopher (2014) em sua obra defende que as estratégias de cadeia de suprimentos
beneficiam o meio ambiente e em geral também são suscetíveis a envolver a empresa em
menor custo no longo prazo, como resultado da melhor utilização dos recursos. Tachizawa e
Andrade (2012), dizem que as preocupações com a gestão ambiental devem ser de longo
prazo, pois, as decisões envolvidas implicam no valor da empresa, afetando sua continuidade.
As preocupações com a Gestão Verde de Suprimentos emergem das discussões vindas
de instituições, governos e da sociedade civil no que se refere aos impactos ambientais e
poluições causadas pelas organizações, a GVCS possui raízes tanto na gestão ambiental como
na gestão da cadeia de suprimentos, Srivastava (2007). O referido autor ainda comenta que a
Green Supply Chain Management (GSCM), integra o pensamento ambiental com o da gestão
da cadeia de suprimentos convencional, tais como projeto de produtos, seleção de materiais e
de fornecedores, processos produtivos, entrega de produtos finais aos consumidores e gestão
do fim da vida útil dos produtos.
Para Nascimento et al. (2008), a análise do ciclo de vida é de extrema importância na
GVCS, pois, é na concepção e desenvolvimento dos projetos de produtos e insumos que
surgem as oportunidades de minimizar os impactos ao longo da cadeia. A análise do ciclo de
vida do produto pode mensurar o impacto causado durante todas as fases de vida desde a
extração da matéria-prima, fabricação, utilização, reutilização, reciclagem ou descarte final.
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As avaliações do ciclo de vida do produto são usadas no processo de construção do
designer verde ou eco design, pois, auxiliam a determinar qual das opções de designer
causarão menor impacto no ambiente. De acordo com Christopher (2014), o designer do
produto tem impacto na intensidade do transporte devido suas características físicas, na
escolha dos materiais, da facilidade de reutilização, reciclagem e disposição final.
Os produtos considerados verdes costumam ter durabilidade maior, buscam não ser
tóxicos, são fabricados com material reciclado e utilizam embalagens reduzidas que também
causam menor impacto ao ambiente. A rigor, quase não há produto 100% verde, mas interessa
quão elevado é esse percentual no caso e as possibilidades de elevá-lo (TACHIZAWA, 2012).
Pode-se dizer que a produção verde se utiliza de processos que usam insumos com
relativamente baixo impacto ambiental, são altamente eficientes e que geram pouco ou
nenhum resíduo Christopher, (2014). Incluem-se nesses processos ações como, equipamentos
instalados conforme projeto e operando de acordo com a capacidade, manutenção preditiva,
preventiva e corretiva dos equipamentos e o conceito de “produção mais limpa”.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, (PNUMA), a P + L é
a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos
produtivos, nos produtos e nos serviços para reduzir os riscos relevantes aos seres humanos e
ao ambiente natural. Christopher (2014) diz que os 3Rs da cadeia de gestão sustentável,
reduzir, reutilizar e reciclar não servem apenas para reduzir os impactos ambientais causados
pela atividade econômica, mas também melhorar o lucro das empresas com estratégias que
consomem menos recursos.
2.3 Logística reversa
A logística reversa e a gestão eficaz da cadeia de suprimentos, proporcionam
vantagem competitiva, esta vantagem se dá primeiramente no momento em que a empresa se
destaca aos olhos do cliente e concorrentes, e consequentemente operando com menor custo,
proporcionando assim maior lucratividade. Para Kloter (2000) a vantagem competitiva de
uma empresa diante dos seus concorrentes, se dá quando seu produto ou serviço é oferecido
aos consumidores, com valores mais baixos, qualidades e características superiores às dos
outros fabricantes do mesmo segmento.
Os recursos naturais e matérias-primas que entram no processo produtivo são
revertidos em produtos ou saem da empresa através de resíduos sólidos, efluentes ou ainda
como emissões na atmosfera. Segundo Tachizawa e Andrade (2012) o gerenciamento de
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resíduos engloba três atividades principais: redução de custos, prevenção da poluição
(substituição de insumos, reformulação de produtos) e disposição final, a GVCS e a logística
reversa por sua vez contribuem para o gerenciamento adequado dos resíduos.
O termo “logística reversa” refere-se as habilidades e as atividades envolvidas no
gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos de produtos e embalagens.
O Reverse Logistics Executive Council – RLEC define a LR como sendo o processo de
movimentação de mercadorias do seu destino final típico para outro ponto, com o objetivo de
obter valor de outra maneira indisponível, ou com o objetivo de efetuar a disposição final dos
produtos (RLEC, 2014).
Ainda sobre a RLEC, a logística reversa pode contribuir com a GVCS, pois, essa
prática favorece para que as empresas envolvidas na cadeia criem um modelo de “circuito
fechado” o qual permite uma melhor reutilização e reciclagem dos materiais, beneficiando a
todos os envolvidos nesta cadeia. Segundo Leite, (2003) podemos dividir a logística reversa
em pós-entrega e pós-consumo. Pós-entrega são as devoluções por problema de garantia,
avarias no transporte, excesso de estoques, prazo de validade expirado. Pós-consumo são os
bens no final de sua vida útil, bens usados com possibilidade de reutilização total ou em
partes, como papel/papelão, metais, uma variedade de polímeros e demais resíduos industriais
recicláveis.
Christopher (2014, p.300) define logística reversa como: “termo em geral usado para
descrever o processo de trazer de volta os produtos, normalmente no fim da vida destes, mas
também para recall e reparos”. Churchill e Peter (2003) dizem que, tradicionalmente, os
canais de distribuição movem produtos do fabricante para o usuário final. Mas, as vezes os
materiais se movem na direção contrária, isso ocorre geralmente na área de reciclagem.
Kroon e Vrijens (1995) por sua vez definem logística reversa como a área da gestão
que é responsável pelas atividades que envolvem a redução, o gerenciamento e a eliminação
de resíduos. Desta forma abordamos os três principais elos que englobam a gestão verde da
cadeia de Suprimentos. Abaixo segue metodologia aplicada para o desenvolvimento deste
artigo.

3 METODOLOGIA
Esta pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso múltiplo de natureza
descritiva. Os estudos de casos podem ser classificados segundo Yin (2001) pelo seu conteúdo
e objetivo final (exploratórios, explanatórios ou descritivos) ou quantidade de casos (caso
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único holístico ou incorporado ou casos múltiplos, também categorizados em holísticos ou
incorporados), pois, aborda a aplicação da gestão verde da cadeia de suprimentos envolvendo
empresas da Cadeia de produção que utilizam em seu processo o papelão reciclado como
matéria-prima.
Para Barros e Lehfeld (2007) o estudo de caso pode ser realizado tipificando um
indivíduo mais acentuado em uma organização institucional e pode ser classificado neste caso
como observacional, pois, está ligado a uma pesquisa onde é utilizado em alta escala a
observação. Neste caso trata-se das empresas Ramos Ltda., Health Ltda. e Mattos S/A.
O estudo trata-se de uma amostra documental intencional ou por conveniência, pois,
neste caso os elementos de amostra foram escolhidos.

“A característica da pesquisa

documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não,
constituindo o que se denomina de fontes primárias” (LAKATOS e MARCONI, 2008, p.49).
A coleta de dados se deu através de uma análise documental das empresas Ramos
Ltda. Health Ltda., e Mattos S/A, esta análise baseia-se em diversos documentos legais que
envolvem a análise de custos, como: custo logístico, método e processo de compra da matéria
prima, estratégia de “circuito fechado” de acordo com RLEC citado no subcapitulo logística
reversa, dentre outros.
A análise buscou evidências de como está sendo realizada a operação envolvendo o
produto que é comercializado entre os membros da cadeia denominada como “método
tradicional” que será confrontado com o “método proposto” tomando como base deste método
a aplicação da Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos. “Para efetiva interpretação dos dados,
torna-se necessário, sobretudo, proceder à análise lógica das relações, com sólido apoio em
teorias e mediante a comparação com outros estudos” Gil (2007, p.105).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

De acordo com a Você S/A (2016) a indústria de papel e celulose vem na contramão
da crise com 93% de sua produção voltada à exportação com receita bruta em 2015 de 70
bilhões de reais. O setor é responsável pelo plantio de 263 milhões de hectares, gerando 4,23
milhões de empregos diretos e indiretos com projeção de investimento superior aos 50 bilhões
até 2020 e representa atualmente 6% do PIB brasileiro.
Os dados utilizados na pesquisa envolvem informações das empresas: Ramos Ltda.,
Health Ltda. e Mattos S/A. A empresa Ramos Ltda. está localizada em Cordeirópolis no
estado de SP, é uma empresa produtora de papel 100% reciclado e fornece seus produtos para
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indústrias gráficas, de embalagem e cartonagem. A empresa possui um rígido controle de
qualidade que já lhe rendeu as certificações ISO 9001 e FSC para processos e produtos e gera
aproximadamente 1500 vagas de empregos, considerando os diretos e indiretos.
A Health Ltda. localizada na cidade de Caxias do Sul no RS é parceira e cliente da
Ramos Ltda, pois, a maior parte dos insumos necessários para os seus produtos de venda, é
suprida pela empresa Ramos Ltda. A Health Ltda. Produz diversos modelos de placas
estruturadas em papelão 100% reciclado no sistema honeycomb (que trata-se de uma estrutura
de engenharia que utiliza a menor massa de material em comparação com a melhor eficiência
de resistência a compressão, de forma resumida a melhor combinação entre resistência e
leveza) e converte este material em diversos produtos, como embalagens especiais, pallets,
berço de peças entre outros produtos e também possui as certificações de qualidade e processo
verde ISO 9001 e FSC respectivamente.
A empresa Mattos S/A é uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo e possui sua
matriz na cidade de Caxias do Sul, a mesma faz parte desta cadeia, pois, a empresa Health
Ltda. é fornecedora de produtos voltados para embalagens e transportes. Somente a nível
Brasil a empresa gera em torno 30.000 empregos diretos e indiretos.
Após apresentação dos membros da cadeia de suprimentos analisados no estudo, o
material foi divido em subcapítulos que falam sobre o método tradicional e método proposto e
uma terceira etapa possibilitando mensurar qual das duas práticas promove maior eficiência
econômica e financeira para os membros partes da cadeia atendendo assim aos objetivos
propostos.
4.1 Método tradicional
No método tradicional utilizado até o início desta análise inicia-se na empresa Ramos
Ltda. que possui fornecedores principais e homologados entregando a matéria prima base para
a produção do papel, estes denominam-se “aparistas” (empresa que compra aparas de papel
no mercado de comerciantes, sucateiros, cooperativas, pequenas empresas, supermercados,
dentre outros estabelecimentos), ou seja, sua matéria prima é totalmente reciclável para as
indústrias deste meio. O “aparista” é responsável pelo processo de coleta do material,
prensagem e entrega ao seu cliente, neste caso a Ramos Ltda.
A Ramos Ltda. é responsável pela transformação destas aparas em papel novamente,
de acordo com as especificações da empresa Health Ltda., que ao receber processa o material
em seu produto de venda e fornece parte de sua produção para a empresa Mattos S/A que por
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sua vez, utiliza o material para o envio de peças a seus clientes ou para outras unidades fabris
da Mattos S/A. Segue abaixo fluxograma, de como apresenta-se o sistema no método
tradicional:

Fluxograma 1: Método tradicional.
Fonte: Autor (2016).

Para que possamos verificar a viabilidade do método proposto, é imprescindível
levantar os custos das matérias primas principais, para que possamos mensurar
comparativamente cada método. Desta forma segue documentos que comprovam o custo atual
de matéria prima principal para a empresa Ramos Ltda, após; o custo para a empresa Health
Ltda., e o valor de venda do material da empresa Health Ltda. para a empresa Mattos S/A.

Figura 2: NFE de compra das Aparas.
Fonte: Ramos Ltda. (2016).
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Figura 3: NFE compra de papel em bobina
Fonte: Health Ltda. (2016).

Figura 4: NFE compra de produto pronto.
Fonte: Mattos S/A (2016).
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Deste modo tem-se uma base para formação do custo das principais matérias primas
da Ramos Ltda. e da Health Ltda. e o custo do produto para a empresa Mattos S/A, empresas
analisadas.
Segue abaixo planilha de custos das matérias-primas em análise no processo
tradicional como resumo das evidencias apontadas nas NFS para cada empresa em análise:
Tabela 1: Custos método tradicional.

Fonte: Coleta de dados, Autor (2016).

4.2 Método proposto
O método proposto leva em consideração, os principais assuntos que participam da
Gestão verde da cadeia de suprimentos apresentados no referencial teórico e com o objetivo
que vai de acordo com o já citado autor Nascimento et al. (2008), “ redução de custos, agregar
valor ao produto, minimizar os impactos no processo de produção, gerar inovações de produto
e processo e aumentar a competitividade dos elos da cadeia. ”
A ideia apresentada pelo autor Christopher (2014) no referencial segue o autor acima,
pois, segundo ele os 3Rs da cadeia de gestão sustentável, reduzir, reutilizar e reciclar não
servem apenas para reduzir os impactos ambientais causados pela atividade econômica, mas
também melhorar o lucro das empresas com estratégias que consomem menos recursos.
Percebe-se que o desenvolvimento deste método leva em conta todas as principais
áreas reforçadas pelos autores acima, desta forma apresentam-se as condições de se chegar no
objetivo deste estudo, com o intuito de verificar se adotando estas práticas, tem-se um ganho
de eficiência econômico-financeira para as empresas em questão.
A empresa Mattos S/A, recebe embalagens de papel de toda a sua cadeia de
fornecimento e dentro do seu processo, possui uma empresa contratada e com as devidas
autorizações para tal, responsável por separar materiais primários como: (papelão, plásticos e
metais) e comercializa estes materiais, no caso do papelão para um “Aparista” que fornece
para empresas como a Ramos Ltda.
A única função que agrega valor nas aparas trata-se do processo de prensagem, já que
o deslocamento das mesmas do seu fornecedor para o seu depósito e do depósito para o
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cliente é um custo não percebido pelo cliente. E como a empresa Mattos S/A possui
equipamentos para desempenhar este processo de prensagem sem qualquer investimento, a
concepção do “Aparista” é excluso do processo, criando um circuito fechado que pode ser
melhor visualizado no fluxograma abaixo.

Fluxograma 2: Método proposto.
Fonte: Autor (2016).

Deste modo ainda de acordo com Christopher (2014), uma cadeia de suprimentos pode
ser entendida como: “Uma rede de organizações conectadas e interdependentes entre si e
trabalhando cooperativamente e em conjunto para controlar, gerenciar e melhorar o fluxo de
materiais.
Desta forma a empresa Health Ltda. negocia diretamente com a Mattos S/A as aparas,
assim a Health Ltda. envia as aparas da empresa Mattos S/A para industrialização diretamente
na empresa Ramos Ltda., que faz todo o processo de transformação das aparas em bobinas de
papel e cobra pelo serviço de transformação que se referem aos demais insumos necessários
para a fabricação do papel e o valor de custo deste processo. Após esta etapa o material é
enviado para a empresa Health Ltda. que segue com a transformação e envia o produto final
para a empresa Mattos S.A fechando o ciclo.
Segue abaixo os anexos que comprovam os valores acordados entre a empresa Health
Ltda. e a Mattos S/A referente ao custo das aparas, e a redução no custo no produto final,
acompanhado dos valores negociados entre a empresa Health Ltda. e a empresa Ramos Ltda.
referente aos valores de industrialização (transformação das aparas em papelão).
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Figura 5: Comprovante dos valores neste novo formato entre as empresas Mattos S.A e Health Ltda.
Fonte: Coleta de dados, Autor (2016).

Figura 6: Comprovante dos valores neste novo formato entre as empresas Ramos Ltda. e Health Ltda.
Fonte: Coleta de dados, Autor (2016).

Desta forma a empresa Mattos S/A utiliza o material que compra da empresa Health
Ltda. para o envio de peças a seus clientes e a outras unidades, parte deste material é
devolvido como descarte para a empresa Mattos S/A que gera considerável quantidade deste
material em toda a sua cadeia de fornecimento, neste momento ocorre a primeira faze da
Logística Reversa de pós-consumo segundo o já referido autor Leite (2003), onde afirma que
a mesma se dá através de bens usados com possibilidade de reutilização.
Assim apresenta-se uma base para formação do custo das principais matérias primas da
empresa Ramos Ltda., Health Ltda. e da Mattos S/A., segue abaixo planilha de custos das
matérias primas em análise no método proposto:
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Tabela 2: Custos de aparas (matéria prima base) método proposto

Fonte: Coleta de dados, Autor (2016).
Tabela 3: Custos no método proposto.

Fonte: Coleta de dados, Autor (2016).

4.3 Análise comparativa entre métodos
A análise comparativa entre o método tradicional e o método proposto permite
responder aos questionamentos levantados nos objetivos, como: responder se as práticas de
Gestão verde da cadeia de suprimentos torna-se viável entre os membros da cadeia produtiva
de papelão e busca identificar quais parceiros do negócio se favorecem dentro deste processo
através da mensuração dos ganhos resultantes desta gestão.
Ao verificar-se as mudanças ocorridas na Gestão verde da cadeia de Suprimentos
apontadas no método tradicional em comparação com o método proposto, pode-se perceber a
importância da aplicação da logística reversa, fator apontado com grande relevância pelos
autores da Gestão Verde dos Suprimentos. De todas estas atividades, fazem parte diretamente
da logística reversa o reaproveitamento a remoção de refugo e a administração de devolução
(DAHER et al, 2006, p. 60).
Segue abaixo tabela que comprova o novo custo no processo inicial referente a
negociação das aparas sem o intermediador (Aparista), adotando todas as práticas
apresentadas até o momento neste trabalho:
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Tabela 4: Custos entre os métodos apresentados.

Fonte: Coleta de dados, Autor ( 2016).

Percebe-se que a empresa Health Ltda. possui um ganho significativo, devido a grande
diferença negociada frente ao método tradicional. Além de obter mais uma vantagem
competitiva a nível logístico pois pode-se utilizar do frete de ida para diminuir seu custo
logístico, pois já possui a volta.
Estas últimas observações reforçam os benefícios da aplicação da gestão sustentável
dos suprimentos apontadas no referencial teórico onde o referido autor, Christopher, (2014)
fala que os 3Rs da cadeia de gestão sustentável, reduzir, reutilizar e reciclar não servem
apenas para reduzir os impactos ambientais causados pela atividade econômica, mas também
melhorar o lucro das empresas com estratégias que consomem menos recursos.
Depois das mudanças implementadas na Gestão da Cadeia de Suprimentos envolvendo
as empresas citadas no estudo, pode-se evidenciar o ciclo contínuo dos materiais ou um
“circuito fechado” como ocorre nesse método gestão, indicado por RLEC no referencial
teórico da pesquisa. A figura abaixo ajuda a sintetizar esta mudança e mensurar os ganhos
nesta operação.
Tabela 5: Comparação dos métodos.

Fonte: Coleta de dados, Autor (2016).

Outro fato relevante, além da redução de custos que viabiliza o processo para toda a
cadeia, a empresa Health Ltda. obteve um ganho sensível no custo da matéria prima base onde
estará repassando parte deste ganho para todos os membros da cadeia gerando maior
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competitividade, encerrando circuito, aumentando as possibilidades de perpetuação da
parceria entre os membros da cadeia, e obtendo os ganhos necessários para bom andamento
desta cadeia. Segue abaixo planilha final de fechamento evidenciando os ganhos de cada
empresa:
Tabela 6: Ganho comparativo entre métodos.

Fonte: Coleta de dados, Autor (2016).

A empresa Ramos Ltda. se beneficia em dois momentos que referem-se, ao custo das
aparas, pois está recebendo o material com um custo 5% inferior aos valores de mercado e o
valor final agregado do seu processo de industrialização, possui outro ganho pois são
utilizados os mesmos parâmetros informados anteriormente o que gera o ganho de eficiência
apresentado acima, a empresa Mattos S/A diante desta negociação obteve uma ganho de
eficiência de 7% no valor final de compra do produto em virtude da negociação e a empresa
Health Ltda. mesmo repassando parte dos ganhos houve uma geração de eficiência de cerca
de 9%.
Estes ganhos vão ao encontro das afirmações sobre a Gestão Verde dos Suprimentos
mencionadas pelo autor Nascimento et al., (2008), que este método de gestão assegura
visibilidade de custo, agrega valor ao produto, gera inovações no processo.
Esta nova concepção proporciona um ganho imensurável neste momento, pois
contribui para um circuito fechado de gestão como percebemos no “método proposto”, o que
favorece para a reciclagem e reutilização dos materiais. A Gestão dos Suprimentos
apresentada vai de encontro aos benefícios da gestão verde da cadeia de suprimentos
mencionados no referencial teórico como: contribuir para redução dos custos e
consequentemente lucro, valorização do produto, menor impacto no processo e aumento na
competitividade dos membros desta cadeia.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O estudo conseguiu verificar em quais áreas as empresas avaliadas aplicam os
métodos de gestão verde da cadeia de suprimentos, ou seja, verificou-se a viabilidade dos
métodos na cadeia produtiva do papelão, a pesquisa também conseguiu afirmar que a
aplicação proposta realmente promove eficiência econômico-financeira há todos os membros
envolvidos na cadeia. Que foi melhor compreendido através da mensuração comparativa entre
os métodos.
A confrontação do método tradicional com o método proposto apresentada no estudo
através da análise documental, avaliando os ganhos dos integrantes da cadeia foram de maior
relevância no estudo. Deste modo a pesquisa conseguiu entender os benefícios da aplicação
da gestão verde, comparando os resultados econômico-financeiros após sua adequação, isto
está evidenciado na tabela 6 referente ao ganho comparativo entre métodos.
O estudo também conseguiu verificar que não há muita literatura nacional que aborda
de forma concisa a gestão da cadeia verde de suprimentos. Outro fato limitante trata-se do
curto prazo de tempo para construir as provas devido ao excesso de documentos necessários
para a devida comprovação dos ganhos e fechamento das arestas do processo formando o
“circuito fechado”.
Como sugestão para pesquisas futuras, pode-se utilizar a mesma base deste estudo
para implementação em diversas outras empresas dentro da cadeia produtiva do papelão, e até
desafios maiores para industrias que atuam em outros segmentos como os mais variados tipos
de polímeros e metais e até em setores onde já existe uma tecnologia para reciclagem, mas a
conscientização de reciclagem é bastante emergente.
Após a análise e posterior implementação de cada um dos elementos citados como
pertences a gestão sustentável dos suprimentos. Ainda se propõe um estudo que permita
avaliar de maneira criteriosa os benefícios gerados há todos os membros de uma determinada
cadeia de suprimentos que se tenha interesse em mensurar.
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