
Sustentabilidade é um tema que ganhou importância 
nos últimos anos. Artigos publicados em jornais e re
vistas, conferências internacionais, mais espaço na mídia; 
tudo isso tem tornado a preocupação com o meio am
biente algo prioritário na sociedade. Isso reflete no com
portamento do consumidor; nas ações governamentais, 
legislação etc. 

O Rio+20, conferência da ONU sobre desenvolvi
mento sustentável que acontecerá no Brasil em junho 
deste ano, ilustra a relevância do assunto em todo o 
mundo. 

O uso mais consciente dos recursos naturais, como 
combustíveis fósseis, água, entre outros e a redução 
do impacto das ações do homem no meio ambiente, 
permite, segundo estudiosos, a utilização dos mesmos 
recursos por gerações futuras, possibilitando o desen
volvimento e crescimento contínuo dos países, suas eco
nomias e sociedades. 

Por parte dos investidores, há uma tendência mundial 
de procura por empresas sustentáveis na aplicação de 

seus recursos. Acredita-se que esse tipo de empresa é 
a que gera maior valor ao acionista em longo prazo. No 
Brasil existe um índice criado pela BM&F Bovespa e ou
tras instituições que é referência para os investimentos 
sustentáveis. O Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) tem como objetivo, segundo o site da instituição, 
medir o retorno de uma carteira composta por ações 
de empresas comprometidas com a sustentabilidade. 

Dessa forma, acredita-se que as empresas devem se 
preocupar cada vez mais com as questões relaciona
das à preservação do meio ambiente para permanecer 
competitiva no mercado. Inicialmente, ações em busca 
de produção mais limpa, redução no consumo de ener
gia nas atividades de manufatura entre outras práticas 
dentro da fábrica foram amplamente aplicadas e divul
gadas por algumas empresas. 

Agora, entretanto, o desafio é ampliar essas ações e 
buscar práticas ambientalmente corretas em termos de 
Supply Chain, envolvendo não só a produção em si, mas 
atividades de distribuição, transporte, armazenagem e 
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Decisões de planejamento 
relacionadas ao Supply Chain, 
como localização de uma nova 
fábrica, escolha de modal de 
entrega ou escolha de um 
fornecedor, envolve diversos 
fatores que devem ser 
considerados neste 

r 

tipo de decisão. E um 
processo complexo 
em cenários dinâmicos 
com acirrada concorrência e acesso fácil à informação. 
Atualmente, mais um parâmetro surge neste tipo de avaliação: o meio 
ambiente. Qual a melhor rede logística para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa? Como é possível reduzir o desperdício de 
materiais no fluxo pela cadeia de suprimentos? Qual a melhor forma 
de gerenciar a logística reversa, como o retorno de embalagens? 
A boa notícia é que, para enfrentar esses desafios, existe tecnologia 
de planejamento avançado no mercado que pode ajudar na tomada 
de decisão. 

necedores e clientes) que devem estar alinhadas em um 
mesmo objetivo. 

Neste artigo, serão discutidos os desafios recentes no 
gerenciamento do Supply Chain, algumas oportunidades 
de redução de impactos ambientais e racionalização do 
uso de recursos naturais por toda a cadeia de produção 
e os benefícios que essas práticas podem trazer para a 
empresa e a sociedade como um todo. 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 
Algumas decisões associadas ao gerenciamento de 

cadeias de suprimentos são: abertura ou fechamento de 
uma nova fábrica ou centro de distribuição (CD); loca
lização de uma fábrica ou CD, caso seja decidido por 
sua abertura; definição de políticas de fornecimento, ou 
seja, qual CD irá entregar para um determinado cliente; 
escolha de modal: entregar utilizando caminhão ou por 
avião, por exemplo. Além desses, a escolha de um forne
cedor e a gestão de estoques com definição de estoque 
de segurança e ponto de pedido também são exemplos 
de decisão de Supply Chain. 

manuseio de produtos por toda a cadeia logística, como 
ilustrado na figura I. O desafio se torna complexo quan
do as atividades envolvem mais de uma empresa (for-
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Ou seja, todas as decisões que envolvem o fluxo de 
produtos desde o fornecedor até o cliente final são de
cisões de Supply Chain. 

Ao tomar essas decisões, muitas variáveis estão en
volvidas. Algumas decisões estratégicas podem ter como 
objetivo a redução de custos operacionais ou o aumen
to do nível de serviço oferecido ao cliente. Para isso, de
vem ser analisados a localização dos clientes, os custos 
fixos e os custos variáveis envolvidos, as características 
do produto, entre outros fatores. 

Atualmente, em um cenário com concorrência acir
rada e consumidores cada vez mais exigentes, a revisão 
da rede logística deve ser feita com maior frequência. 
Uma rede logística boa para o cenário atual pode não 
ser adequada daqui um ano. Além disso, cada vez mais 
se tem exigido soluções com maior qualidade e confia
bilidade. 

Para isso, existem ferramentas conhecidas como Ad
vanced Planning Systems (APS). Os sistemas APS utilizam 
programação matemática avançada e algoritmos e são 
aplicados no planejamento das empresas. Hoje, há no 
mercado ferramentas específicas de sistemas APS para 
a otimização e planejamento do Supply Chain. 

Essas ferramentas permitem modelagem avançada 
de uma malha logística, considerando todos os fatores 
envolvidos e permite ainda encontrar soluções ótimas 
(em termos de custo ou nível de serviço, por exemplo) 
em um tempo relativamente curto. De acordo com a 
experiência da Belge em estudos para grandes empre
sas, com essas ferramentas é possível responder às per
guntas apresentadas anteriormente de forma rápida e 
com resultados confiáveis e de qualidade. Estudos que 
antes levavam de quatro a seis meses para serem de
senvolvidos, com essas ferramentas, podem ser feitos 
em semanas. Com a necessidade de revisões constantes 

na rede logística, essa agilidade é realmente importante 
para muitas empresas. 

Ao escolher a ferramenta para realizar o estudo, a 
facilidade de utilização, agilidade na modelagem de di
ferentes cenários, capacidade de gerar bons resultados 
em curto intervalo de tempo, suporte/apoio técnico são 
fatores que devem ser considerados. 

Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos 
Geralmente, busca-se uma solução de Supply Chain 

que minimize os custos totais. Entretanto, no Brasil há 
algumas particularidades que devem ser consideradas. 
Muitas vezes, a localização de um centro de distribuição 
ou nova fábrica é definida em função dos benefícios fis
cais, ainda que essa não seja a melhor opção do ponto 
de vista da distribuição. O raciocínio é bem simples: se 
o que se ganha com a redução dos impostos for maior 
do que se perde com o aumento do custo de trans
porte, essa opção de localização pode ser uma grande 
candidata pelo ponto de vista de custos. No entanto, 
essa visão leva a outros dois problemas típicos: piora do 
nível de serviço e aumento da emissão de Carbono na 
atmosfera. 

Essa decisão, tomada por aspectos financeiros em 
detrimento de uma logística eficiente não leva em con
sideração questões ambientais. 

A figura 2 ilustra dois cenários de localização de uma 
fábrica. No mapa à esquerda, observa-se que há uma 
logística mais eficiente, com movimentações reduzidas. 
Já no outro mapa, observa-se um cenário com logística 
menos eficiente, ocasionada pela localização da fábrica 
em outro estado onde há benefícios fiscais. 

Quando acrescentado fatores relacionados à susten
tabilidade, o problema torna-se mais complexo. Além da 
redução de custos e aumento do nível de serviço, as 
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decisões de Supply Chain envolvem 
também a redução da emissão de ga
ses poluentes; redução de desperdí
cio e perdas de produtos ao longo da 
cadeia e o planejamento da logística 
reversa. 

Emissão de gases de efeito estufa 
Ao planejar a rede logística, a em

presa pode estar interessada em re
duzir a emissão de gases de efeito 
estufa. Ao reduzir transporte e mo
vimentação de caminhões, reduzindo 
quilometragem total percorrida, por 
exemplo, reduz-se a emissão desses 
gases nocivos ao meio ambiente. 

Além disso, há como reduzir este impacto através da 
seleção de modais mais limpos, como transporte maríti
mo. Há ainda como considerar esses fatores ambientais 
na escolha de fornecedores ou localização de uma nova 
fábrica ou um novo centro de distribuição. Porém, é ne
cessário analisar também para cada cenário estudado 
qual é o custo envolvido e o nível de serviço atingido. 

Por exemplo, ao abrir um novo centro de distribui
ção, uma empresa pode posicioná-lo mais próxima dos 
clientes e fornecedores, minimi
zando assim a movimentação 
de caminhões. Dessa forma, a 
tendência é que seja minimizado 
também o custo de transporte e 
maximizado o nível de serviço. 

De qualquer forma, para re
duzir a emissão de gases poluen
tes, a empresa deve conhecer e 
ser capaz de quantificar o impac
to que suas operações causam. 
Apenas dessa forma é possível 
tomar decisões sólidas de políti
cas ambientais. Essa mensuração 
é importante também para co
nhecimento por parte de investi
dores e consumidores. 

Nos Estados Unidos, inclusi
ve, alguns produtos no mercado 
possuem no rótulo sua "pegada 
de carbono" (quantidade total de 
gases de efeito estuda produzida 
por sua cadeia de suprimentos). 
Empresas como Wal-Mart estão 
pressionando seus fornecedores 
por essas informações nas emba

lagens dos produtos. 
Para fazer essa mensuração é ne

cessário decidir o que será incluso no 
estudo: 

Apenas C02 (principal gás 
de efeito estufa) ou outros gases, 
como metano, vapor d'água etc. 

Atividades diretas que a em
presa controla: produção, distribuição 
dos produtos etc. 
• Emissões indiretas, como 
produção da energia utilizada e ativi
dades terceirizadas. 

Produção e transporte de 
matéria-prima. 

• Descarte dos produtos. 
• Atividades de apoio, como deslocamento dos funcio

nários para a fábrica. 
• Atividades relacionadas ao consumo, por exemplo, 

refrigeração ou aquecimento do produto. 
Após a definição daquilo que será considerado, é ne

cessário realizar a coleta desses dados e medir de fato 
qual é o impacto da cadeia logística no meio ambiente, 
em termos de gases de efeito estufa. 

Com essa medição, é possível identificar oportuni-
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dades para redução destes gases poluentes. Entretan
to, antes de realizar alterações na cadeia logística para 
redução de emissão de gases, é necessário avaliar a 
necessidade de investimento, o custo operacional e o 
nível de serviço atingido com as mudanças. Essa análise 
é bastante complexa. 

Dentre as ferramentas de planejamento de Supply 
Chain que utilizam a tecnologia APS, infelizmente muitas 
ainda não possuem um módulo de avaliação de emissão 
de gases de efeito estufa. Porém, já há ferramenta no 
Brasil que fazem isso, como o software Supply Chain 
Guru®. Dessa forma, fica mais fácil tomar uma decisão 
com base na avaliação de diferentes cenários e alterna
tivas, bem como suas vantagens e desvantagens em dife
rentes aspectos: custo, nível de serviço e meio ambiente. 
Inclusive considerando o custo do impacto ambiental 
causado, o que pode ser importante em alguns casos. 

No sistema APS é possível definir um limite de ga
ses emitidos, que pode ser um limite legal, por exemplo. 
Com essa informação, o sistema otimiza o Supply Chain 
Design buscando soluções que estejam dentro do limite 
estipulado. 

A figura 3 ilustra um estudo de redução de emissão 
de gases de efeito estufa e os custos otimizados para 
cada cenário (sem restrição, redução de 10%, 20% e 
30%). 

Quando uma empresa não consegue reduzir suas 
emissões de gases poluentes abaixo de um nível legal 
ou de uma meta definida pela empresa, por exemplo, há 
a possiblidade de políticas de compensação. 

Políticas de compensação são ações que buscam re
duzir o impacto dos gases emitidos de maneira geral, 
mas não necessariamente relacionado aos gases emiti
dos pela empresa. Alguns exemplos dessas políticas são: 
plantio de árvores, investimento em energia renovável/ 
energia limpa ou compra de créditos de carbono no 
mercado. 

Redução de desperdícios 

Outra preocupação em relação ao meio ambiente é 
o descarte de produtos. Realizar um bom planejamen
to de estoques e fluxo de materiais por toda a rede 
logística é fundamental para redução de desperdícios. 
Especialmente quando se fala de produtos perecíveis, 
com prazos de validade curtos como na indústria de 
alimentos ou distribuição de flores, por exemplo. Além 
disso, o correto estudo do ciclo de vida dos produtos, 
especialmente na fase de descontinuidade, também 
pode contribuir para a redução de desperdícios. 

Dimensionar estoque de segurança, ponto ótimo de 
pedido de reposição, e políticas de estoque nada mais é 
do que dimensionar o volume de produtos que irá ficar 
parado, com o objetivo de melhorar o nível de serviço. 
Questões como incerteza na demanda e variabilidade 
na entrega por parte dos fornecedores incentiva a for
mação de estoques. 

Esses produtos podem ser armazenados ao longo de 
toda a cadeia, na própria fábrica ou em centros de dis
tribuição específicos. Reduzir o volume em estoque sem 
implicar em perdas significativas em nível de atendimen
to pode trazer não só redução de custos operacionais, 
mas também uma redução no desperdício e descarte 
de produtos, contribuindo, assim, para o meio ambiente 
e a imagem da empresa. 

Existem diversas ferramentas para dimensionamento 
de estoques, desde ferramentais mais simples, desenvol
vidas em planilhas até ferramentas mais avançadas, com 
tecnologia APS. O mais importante, no entanto, na es
colha da tecnologia é a consideração de variabilidade. 
Questão de extrema importância na definição de polí
ticas de inventário. 

Analisar o ciclo de vida do produto também é fun
damental. Saber quando o produto será descontinuado 
ou substituído por outro permite o correto dimensiona
mento dos estoques em todas as fases, evitando perdas. 
O gráfico da figura 4 ilustra um caso de substituição de 
produto. Neste caso, saber quando reduzir os estoques 
do produto A possibilita à empresa evitar o descarte 
de produtos não vendidos após inserir o produto C no 
mercado. 

Existe ferramenta de Advanced Planning Systems de 
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apoio a decisões de Supply Chain De
sign relacionadas à emissão de gases 
de efeito estufa, política de inventário 
e análise do ciclo de vida. Esse tipo 
de ferramenta é bastante interessan
te, pois considera diversos fatores no 
apoio a decisões de Supply Chain, 
possibilitando integração, já que uma 
decisão tem impacto em outras. A lo
calização dos centros de distribuição 
interfere no tempo de entrega por 
parte dos fornecedores, que por sua 
vez, irá determinar qual é a frequência 
em que os pedidos devem ser colo
cados e o estoque de segurança. 

Logística Reversa 
Hoje, há uma tendência de utiliza

ção de embalagens retornáveis. Essa tendência pode ser 
observada de forma bem clara na indústria de bebidas, 
que, após utilizar durante um período garrafas descartá
veis de PET está passando a utilizar em maior volume as 
garrafas retornáveis de vidro ou plástico. Outro exem
plo de logística reversa é o descarte de lixo eletrônico, 
como celulares, computadores etc, 

A figura 5 ilustra a diferença entre logística tradicio
nal e logística reversa. Enquanto a tradicional representa 
o fluxo de produto da fábrica para o centro de distri
buição e até o consumidor final, a logística reversa está 
preocupada com o fluxo contrário de produtos: desde 
o consumidor final, após o consumo, até voltar para a 
fábrica. 

O uso de embalagens retomáveis contribui na redu
ção de resíduos sólidos, uma vez que não é descartada 
após o primeiro uso, proporciona menor consumo de 
matéria-prima, menor consumo de energia. Soma-se às 
vantagens, a possibilidade de reciclagem desta emba
lagem. Já o correto descarte de produtos eletrônicos 
contribui para redução de impactos ambientais e seus 
componentes podem ainda ser aproveitados na indús
tria, reduzindo custos de produção. 

Por outro lado, há necessidade de gerenciamento dos 
ativos e gerenciamento deste novo fluxo logístico pós-
-consumo, chamado de logística reversa. Num primeiro 
momento, a empresa planeja o fluxo de produtos desde 
os fornecedores, passando pela fábrica, centros de distri
buição, canais de venda até chegar ao consumidor final. 
Na logística reversa, a empresa deve planejar gerenciar e 
controlar o fluxo contrário, que sai do consumidor final 
e volta para a fábrica. 

Considerar um fluxo de movimentação em sentido 

contrário à logística tradicional traz 
ainda mais complexidade para o pla
nejamento do Supply Chain. A boa 
notícia é que ferramentas avançadas 
de APS também podem auxiliar no 
planejamento e tomada de decisão. 

Analisar o fluxo reverso, localizar 
sites considerando esse fluxo e até 
mesmo analisar a viabilidade de ter
ceirização destas atividades são algu
mas respostas que a ferramenta pode 
oferecer 

C o n s i d e r a ç õ e s finais 
As questões relacionadas à sus

tentabilidade têm ganhado cada vez 
maior espaço nas empresas. Consu

midores mais conscientes, investidores exigentes e no
vas regulações governamentais contribuem para esse 
novo cenário. 

Nesse sentido, as empresas devem buscar se atualizar 
reduzindo emissão de gases de efeito estufa, reduzindo 
desperdícios e planejando a logística reversa. Soluções 
locais já não são mais suficientes, esse planejamento 
deve ser feito em toda a cadeia logística, o que torna o 
problema mais complexo. Esse é o grande desafio. 

Existem ferramentas de apoio à decisão no plane
jamento de Supply Chain que utiliza o conceito de 
Advanced Planning Systems (APS). Essa tecnologia uti
liza modelos matemáticos avançados para solução de 
problemas de planejamento, considerando ao mesmo 
tempo diversos fatores e propondo soluções ótimas em 
termos de custo e nível de serviço. Com a experiência 
em projetos desenvolvidos na Belge Engenharia, esse 
tipo de ferramenta pode auxiliar bastante na tomada 
de decisão considerando diferentes fatores e proporcio
nando soluções eficientes. 
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Text Box
Fonte: Mundo Logística, São Paulo, ano 5, n. 28, p. 88-93, maio/ jun. 2012.




