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Contexto:Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos

 GVCS surge como elemento complementar à GCS

 Pressão sobre as empresas para aprimorarem o desempenho
ambiental da cadeia produtiva ((Vachon e Klassen, 2006;
Melynyk et al, 2009)

 Destaque pare relação comprador-fornecedor: em muitos casos,
grande parte do impacto ambiental do produto vem dos insumos
dos fornecedores ((Tate, Ellram e Dooley, 2014) .

Introdução

Importância das compras 
ambientais



 Barreiras à GSCS

Introdução

Complexidade de
mensurar/monitorar práticas
ambientais de fornecedores (1º)

Faltas de novas tecnologias,
materiais e processos (2º)

Falta de medidas ambientais
efetivas (3º)

Restrição de recursos (5º)

Relacionadas a custos 
operacionais

Relacionadas a custos de 
transação

(Govindan et al, 2014, p. 560)



Custos de transação no âmbito da compras verdes e GVCS:

• Não foi encontrado trabalho discutindo processo de compras
ambientais tomando como perspectiva os custos de transação
(Igarashi et al, 2013).

• Poucos estudos utilizam os custos de transação na literatura de
GSCS e GVCS (Zsidisin e Siferd, 2001, Carter e Easton, 2011; Sarkis
et al, 2011);

• Necessidade de entender melhor a relação entre fornecedores e
empresa focal no que tange aos aspectos ambientais (Vachon e
Klassen, 2006)

Introdução – gap teórico



Discutir os custos de transação envolvidos no processo de seleção
de fornecedores segundo uma abordagem de compras ambientais.

Introdução 

Objetivo:



Fonte: Igarashi, de Boer e Fet (2013, p. 248)

Referencial teórico

Processo geral de seleção de fornecedores

Definição de compras ambientais:
“O conjunto de políticas de aquisição, ações tomadas e relacionamentos estabelecidos em
resposta a preocupações relacionadas ao ambiente natural.” (Zsidisin e Siferd, 2001, p. 69)



Fonte: Humphreys, Wong e Chan (2003, p. 351)

Referencial teórico
Processo de seleção de fornecedores com o uso de critérios ambientais



Referencial teórico

Fonte: adaptado de Enarsson (1998), Handfield et al (2002), Humpfreys, Wong e Chan (2003)

Critérios ambientais de compra

 Critérios quantitativos:

Volume de Emissões; volume de Resíduos sólidos e líquidos gerados; Consumo e fontes de energia;

Consumo de água; Uso de materiais recicláveis.

 Critérios qualitativos:

Suporte da alta gestão; Treinamento a funcionários; Compartilhamento de informações; Reputação

ambiental; Design for environment (abrangendo reciclagem, reuso, remanufatura, desmontagem e

descarte); Sistema de gestão ambiental (Políticas ambientais, certificações); Competências

ambientais (tecnologias limpas empregadas, uso de materiais ambientalmente amigáveis,

capacidade de redução da poluição e de manuseio de materiais oriundos da logística reversa);

Avaliação dos fornecedores (second-tier evaluation); Atendimento à legislação ambiental; Logística e

transporte (meio de transporte utilizado, localização geográfica, existência de logística reversa).



• Empresas vistas como um nexo de contratos (Coase, 1937)

• Custos de transação em uma relação podem ser ex-ante,
incorridos ao se buscar informações, formular, negociar e
registrar os contratos entre as empresas, e ex-post,
relacionados ao custo de monitoramento e enforcement do
contrato (Williamson, 1985).

Referencial teórico

Economia de Custos de Transação



• Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa (Flick, 2009)

• Uso do estudo de caso múltiplo como estratégia de pesquisa (Yin, 
2010)

• Amostragem teórica: 
 Empresa tenha um papel focal na cadeia produtiva (Seuring e Müller, 2008)

 empresas que manifestassem a adoção um processo de compras ambientais 
e empresas de setores de atuação diferentes

 Diversidade setorial

Métodos

Características Empresa Alfa Empresa Beta

Origem Nacional Internacional
Setor de 
atuação

Higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos

Automobilístico (montadora)

Principais 
cadeias 

produtivas que 
integra à 
montante

Insumos químicos, insumos 
naturais,e embalagens

Metais ferrosos, metais não-ferrosos, 
Insumos não-metálicos, vidros, 

sistemas elétricos-eletrônicos, tintas 
/resinas/óleos, produtos químicos, 

peças/componentes/conjuntos
Porte (BNDES) Grande Grande

Profissionais 
entrevistados

(1)Coordenador da Área de Seleção e
avaliação de fornecedores; (2) Responsável
pelo monitoramento socioambiental e
gestão de riscos de fornecedores.

(1)Chefe da seção de compras; (2)
Engenheiro da área de meio ambiente.



Etapa do processo de seleção de fornecedores: Identificação das necessidades,
formulação de critérios e chamada de concorrentes

Proposição 1: quanto maior o número de cadeias produtivas da qual a empresa focal está
integrada à montante, tanto maior o custo de se formular critérios ambientais de compra.

Proposição 2: a decisão sobre incluir um critério ambiental de compra como classificatório
ou eliminatório depende da avaliação do trade-off entre o risco de passivo ambiental do
fornecedor e o custo de oportunidade de se deixar de escolher um fornecedor que tenha um
desempenho excelente nos demais critérios.

Discussão das proposições e resultados

Proposição
Resultados do levantamento empírico a partir da observação 

dos casos
Empresa Alfa Empresa Beta

Proposição 1 Enfraquece a proposição Enfraquece a proposição
Proposição 2 Enfraquece parcialmente a proposição Enfraquece a proposição



Etapa do processo de seleção de fornecedores: Qualificação e
seleção final

Proposição 3: mecanismos auto-afirmativos de qualificação do desempenho ambiental dos
fornecedores são usados quando não se tem um risco de passivo ambiental significativo
originado da transação com o fornecedor.

Proposição 4: as empresas empregam mecanismos auto-afirmativos como critério de
compra ambiental dos fornecedores visando reduzir os custos de transação.

Proposição 5: empresas que integram mais de uma cadeia produtiva à montante, tendem a
adotar sistemas de certificação amplos visando reduzir os custos de transação.

Discussão das proposições e resultados

Proposição
Resultados do levantamento empírico a partir da 

observação dos casos
Empresa Alfa Empresa Beta

Proposição 3 Enfraquece a proposição Enfraquece a proposição
Proposição 4 Enfraquece a proposição Enfraquece a proposição
Proposição 5 Proposição não observável Reforça a proposição



Etapa do processo de seleção de fornecedores: Avaliação do
desempenho do fornecedor

Proposição 6: dado seu alto custo, a auditoria ambiental específica tende a ocorrer somente
em fornecedores cujos produtos ou insumos fornecidos sejam estratégicos ao processo
produtivo da empresa focal ou que tenham um risco significativo de passivos ambientais
oriundos da transação com o fornecedor.

Discussão das proposições e resultados

Proposição

Resultados do levantamento empírico a partir da 
observação dos casos

Empresa Alfa Empresa Beta

Proposição 6 Enfraquece parcialmente a proposição Reforça a proposição



Contribuições:

 Avança e contribui à discussão dos custos de transação na GCS e na GVCS

 6 proposições elaboradas e ‘testadas’ preliminarmente abrangendo as diferentes etapas dos
processos de seleção de fornecedores

Limitações:

Impossibilidade de generalizações e necessidade de se realizar estudos de caso com outras
indústrias.

Pesquisas futuras

 Oportunidade de explorar os possíveis mecanismos de governança da relação fornecedor-
empresa focal relativos à aquisição de informação e como se mensuram e distribuem os custos
de transação entre os dois atores;

 Realização de pesquisas descritivas com amostras significativas a partir de hipóteses construídas
a partir das proposições.

Considerações finais

Indica possibilidade de ser utilizar como hipótese em estudos descritivos (reforça +
reforça)
Indica a necessidade de se buscar mais evidências empíricas para averiguar a
potencial validade externa visando utilizá-la ou não como hipótese (reforça +
enfraquece)
Indica a necessidade da proposição ser reformulada, seja para inverter a relação
lógica, seja para se adequar melhor à realidade empírica (enfraquece + enfraquece)
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