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Resumo  

Este artigo tem como objetivo mapear o uso da Teoria Institucional como perspectiva teórica 

em estudos de gestão de operações e cadeia de suprimentos nos últimos 20 anos a partir de 

uma revisão sistemática estruturada e identificar as principais práticas atreladas às pressões 

emergentes do ambiente organizacional. Os resultados mostram que as principais áreas 

temáticas ligadas às pressões emergentes do ambiente organizacional são sustentabilidade, 

responsabilidade social, globalização, colaboração, mobilidade e informatização, que 

definem uma conduta para que as empresas sejam socialmente aceitas. A identificação e o 

reconhecimento de tais lógicas institucionais podem auxiliar na tomada de decisão dos 

gestores da operação, tornando o processo de ações estratégicas mais consciente e alinhado 

aos resultados que a se desejam alcançar. A originalidade deste artigo está no enfoque 

analítico e em um horizonte de tempo, que não foi mapeado até o momento.  

 

Palavras-Chave: Gestão de Operações. Gestão de cadeia de Suprimento. Teoria 

Institucional  

 

 

Abstract 

This paper aims at mapping the use of Institutional Theory as theoretical perspective in the 

operations management and supply chain studies in the last 20 years as a structured 

systematic review and identify the main practices tied to the emerging pressures of 

organization environment. The results show that the main practices tied to the emerging 

pressures of organization environment are sustainability, social responsibility, globalization, 

collaboration, mobility, and computerization, that define the conduct for companies to 

become socially accepted. The identification and recognition of such institutional logics can 

assist the decision-making of the operation managers, making the process of strategic actions 

more conscious and aligned with the results that they want to achieve. The originality of this 

paper lies in its analytical focus on Institutional Theory, which have not been mapped to date. 
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1 Introdução 

O uso de teorias, conceitos e metodologias de outras áreas tem se mostrado uma tendência 

em pesquisas de gestão de operações e cadeias de suprimento, assim como a ampliação do 

escopo de análise para questões mais gerenciais e em contextos globais. (Schoenherr, 2009) 

Georgi,2010; Goldsby, 2019). Segundo Touboulic & Walker( 2015)  o processo de 

desenvolvimento teórico em cadeias de suprimento não precisa se restringir apenas ao 

modelo dedutivo tradicional, mas a compreensão da dinâmica teórica pode incentivar novas 

análises e enriquecer achados.  

Em um passado próximo, Kauppi(2013) assim como Harrison (2008)  e  Rogers  et  al. (2007)  

sugeriam o uso da teoria  institucional (TI) como aporte teórico importante para tornar a 

compreensão de eventos da área de operações mais rica e capaz de fornecer insights 

gerenciais valiosos. A partir de então, muitos trabalhos da área utilizaram essa perspectiva 

como base para suas análises.   

A TI explica como pressões do ambiente social externo influenciam a adoção de práticas por 

parte das organizações, no sentido de obter legitimidade social. Esta busca de legitimidade 

promove os processos de institucionalização que eventualmente tornam as organizações mais 

similares, dando origem ao isomorfismo institucional. E essa busca pela legitimidade é uma 

resposta às incertezas do ambiente organizacional (DiMaggio & Powell, 1983; Kauppi, 

2013).   

A partir da análise de estudos realizados em gestão de operações, com a abordagem 

institucional, é possível ter um entendimento mais aprofundado do papel dos fenômenos 

conjunturais e identificar a evolução do contexto de cadeias de suprimento (Abramovay et 

al., 2008).  

Diante do exposto, como tem sido o uso da TI em gestão de cadeias de suprimento nos 

últimos 20 anos ? A partir dos estudos realizados sob essa perspectiva, quais foram as 

principais unidades de análise e temas tratados? Quais foram as principais contribuições que 

a ótica institucional proporcionou aos gestores de operações, a partir do entendimento das 

pressões institucionais impostas por seus contextos?  

O objetivo desse trabalho é mapear as características e contribuições de publicações de gestão 

de operações e supply chain que utilizaram a TI como aporte teórico nos últimos 20 anos, a 

partir dos principais temas abordados, resultante de mudanças conjunturais. A partir de uma 



 

revisão sistemática, este artigo traz três contribuições. Em primeiro lugar, fornece uma visão 

de como estudos em operações e cadeias de suprimento evoluiu em um horizonte de tempo. 

Em segundo lugar propõe uma reflexão sobre o impacto de pressões ambientais em gestão 

de cadeias de suprimento, enriquecendo a discussão sobre o uso da perspectiva institucional 

enquanto teoria organizacional. Por fim, captura o estado da pesquisa no campo, de modo a 

indicar estudos futuros. 

Na seção que segue será apresentada a fundamentação teórica, e em seguida os dados obtidos 

da pesquisa bibliométrica, bem como conclusão e indicação de estudos futuros.  

 

2 Revisão Teórica  

Segundo a TI, sob a vertente sociológica, as organizações são influenciadas pelas suas redes 

e contextos, sendo estes últimos constituídos por mitos institucionalizados. O foco inicial de 

pesquisas da vertente se centrou-se no papel do compartilhamento de  significados, no 

processo de institucionalização, e na conformidade institucional (Meyer & Rowan, 1977; 

Richard, 2001; Zucker, 1977).  

Segundo a essa perspectiva, o ambiente organizacional vai além de uma simples resposta a 

forças objetivas e de interpretação subjetivas, sendo socialmente construído. As ações são 

baseadas em significados compartilhados pelos agentes organizacionais em relação a seu 

contexto e suas estruturas são repletas de valores que vão além das exigências técnicas da 

tarefa (Selznick, 1957).   

Em um grupo de organizações, atores racionais tendem a tornar suas organizações cada vez 

mais semelhantes. Forças que atuam dentro e no ambiente encorajam práticas comerciais 

convergentes. Como se espera um comportamento racional das organizações, mitos 

racionalizados, como prescrições de conduta, são aceitos. Esses mitos emergem como 

soluções para problemas percebidos nas organizações e se tornam racionalizados quando 

popularmente aceitos. Na medida em que as organizações se conformam a esses mitos, elas 

se tornam mais institucionalizadas, levando a um isomorfismo. Assim, mitos 

institucionalizados pressionam as organizações a adotar estruturas e formas similares 

(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Zsidisin * et al., 2005; Zucker, 1977).  

O que motiva à conformação por parte das organizações é a legitimidade, que é a percepção 

generalizada em assumir ações apropriadas à algum sistema socialmente construído de 



 

normas, valores, crenças e definições. A legitimidade é vista como uma condição necessária 

para competir, levando as organizações a adotar processos que levam ao isomorfismo 

(DiMaggio & Powell, 1983; Gopal & Gao, 2009). 

Segundo DiMaggio e Powell (1983), há três tipos de mecanismos para o isomorfismo 

institucional: Coercitivo, normativo e mimético. O mecanismo coercitivo resulta de pressões 

formais e ou informais exercidas sobre a organização por outras organizações para 

determinados posicionamentos ou atitudes, ou de atores sobre os quais a organização 

pressionada é dependente. Muitas dessas pressões são resultadas de ações governamentais. 

Já o mecanismo normativo, deriva da força da profissionalização, na tentativa em definir as 

condições e os métodos de seu trabalho, bem como uma base cognitiva e legítima para a 

autonomia da profissão. E o mecanismo mimético acontece onde a incerteza encoraja a 

imitação, ao tomar outras organizações como modelo, independentemente da vontade da 

organização imitada.  

Nas fases iniciais de um processo de institucionalização, a adoção da prática por 

organizações, representa uma escolha de sua parte que pode refletir suas necessidades ou 

interesses. Como o processo de institucionalização prossegue, pressões normativas e 

culturais atuam de modo que a adoção se torna menos uma escolha e mais de um 

requisito(Machado-da-Silva et al., 2005; Scott, 2013). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho se caracteriza como revisão sistemática, pois permite traçar um panorama 

e uma linha do tempo do tema estudado, de modo a identificar prováveis oportunidades de 

pesquisa (Chaudhuri et al., 2020; Kauppi, 2013; Louise Lira Roedel et al., 2011).  

A partir da busca pelas palavras-chave “Teoria Institucional” e “Cadeia de Suprimentos” na 

plataforma de metadados de acesso aberto Dimensions, foram identificados 338 periódicos. 

A partir dessa primeira pesquisa, foi possível identificar que, apenas nos últimos 10 anos, 

houve um crescimento de 475% no número de publicações com esse tema. Além disso, foi 

identificada na própria plataforma a rede de citações dos 100 principais autores deste ramo, 

conforme gráfico a seguir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rede de citação dos principais autores . Fonte: Dimensions. 

 

Em seguida, a partir da pesquisa das palavras-chave “Teoria Institucional” e “Cadeia de 

Suprimentos” nas bases de dados Ebsco e Wiley, com o uso do Endnote foi gerado o 

portifólio bibliográfico. Do total de artigos encontrados, foi possível acesso a 112 artigos 

disponíveis para livre acesso ou via aplicativo deepdyve. A partir dessa nova base de dados, 

foi feita uma seleção das informações contidas nas publicações, com base na data de 

publicação, objetivo do trabalho, meio de publicação, editor, segmento da empresa, área da 

logística investigada, principais construtos, linha de pesquisa organizacional acessória, 

metodologia utilizada e principais contribuições.  

Nos tópicos que seguem serão apresentados os dados obtidos da coleta de dados realizada.  

 

4 Análise de dados  

Números da Pesquisa  

Com base nos 112 artigos levantados, desde o ano de 1999 é possível constatar que houve 

um aumento significativo do número de artigos que utilizaram a TI para dar suporte a 

investigações na área de operações e cadeias de suprimento, conforme é demonstrado na 

tabela a seguir.  

 

 Tabela 1 : Número de artigos nos últimos 20 anos. Fonte : Autor.    

 

É importante salientar que os anos de 2014, 2017 e 2019 foram os que apresentaram maior 

aumento em relação aos valores anteriores.  

 

1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 1 1 2 2 6 2 3 4 9 11 5 8 10 14 17 17 



 

Dentre as principais editoras onde foram publicados os artigos pesquisados, encontram-se a 

Emerald (38%), John Wiley(18%), Taylor & Francis (12%), Elsevier(8%), Springer ( 6%), 

Routledge(4%) e Sage ( 3%). As demais editoras compuseram um percetual de 10% do total.  

Em relação ao meio de publicação, 52 publicações se concentraram no principais jornais da 

área, a saber : Supply Chain Management: An International Journal, International Journal 

of Physical Distribution & Logistics Management, International Journal of Production 

Research, Journal of Supply Chain Management, International Journal of Operations & 

Production Management, Business Strategy and the Environment e Journal of Business 

Logistics. Desse número, os três primeiros jornais se destacaram com 26 publicações.  

Em relação à localização geográfica das empresas investigadas, do total de 112, apenas foi 

possível identificar a localização e país de origem em 66 artigos, sendo que a China, Índia, 

Reino Unido e EUA foram os principais locais investigados. Além disso, dentre os artigos 

levantados, os principais setores investigados foram os de vestuário, têxtil e moda, alimentos 

e bebidas, elétrico, eletrônico, componentes automotivos e autopeças, automobilístico e 

varejo.                          

Em 47 publicações (43% do total de artigos) foi utilizado, de forma adicional, outras lentes 

teóricas para auxiliar a análise dos temas investigados. Dentre as abordagens teóricas 

adicionais, a que mais foi utilizada foi a Visão Baseada em Recursos (RBV), seguida da 

Teoria dos Custos de Transação e a Teoria dos Stakeholders.  

Já no que diz respeito à metodologia utilizada nos artigos avaliados, percebeu-se um 

equilíbrio entre pesquisas de caráter qualitativo e quantitativo. Dentre as ferramentas de 

análise de dados mais utilizadas, o Estudo de Caso e a Modelagem de Equações Estruturais, 

se sobressaíram. No total de trabalhos quantitativos, a Modelagem de Equações Estruturais, 

enquanto ferramenta de análise estatística, representou 38% do total, sendo que as demais 

ferramentas tais como regressão hierárquica, regressão logística, correlação e outras 

compuseram o restante dos casos.  

 

5 Principais temas tratados e suas contribuições 

A partir da análise dos artigos selecionados, foi possível identificar as temáticas ou natureza 

de práticas estudadas, que representam o ambiente de incerteza que as organizações estão 

inseridas. Foram identificadas 8 áreas temáticas.   



 

Os temas com maior número de trabalhos foram relativos à práticas de sustentabilidade 

ambiental, como 43 publicações e de práticas de relacionamento entre parceiros de uma rede 

de suprimento, com 20 artigos. As demais áreas identificadas foram relacionadas a temas 

como da tecnologia de informações inseridas no ambiente organizacional, práticas de 

responsabilidade social e trabalhistas, internacionalização ou influência da localização 

geográfica nas práticas de organizações multinacionais, práticas de gerenciamento de riscos, 

gestão de performance e qualidade total, e a complexidade urbana. A representatividade de 

cada temática é apresentada na tabela que segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabela 2: Temáticas dos trabalhos. Fonte : Autor.  

De acordo com a tabela 3, ao avaliar os artigos em uma linha do tempo, percebe-se que temas 

como o de tecnologia de informação, internacionalização e gerenciamento de risco são 

práticas que foram analisadas de forma recorrente, sem haver uma concentração em 

determinado período.  

 

               Tabela 3  : Linha do tempo dos trabalhos avaliados. Fonte : Autor. 

Temas 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Práticas ambientais         1       1 2 3 9 0 3 5 7 4 8 43 

Relacionamento na Rede           1 1 1     1 1 2 1 3 4 3 2 20 

Responsabilidade social e 

Práticas trabalhistas 

                    2     2 1   6 3 14 

Tecnologia de Informação 1     1   1 1 1 1       2   1   1 3 13 

Internacionalização/Localização   1     1   2   1 1 1 1   1   1     10 

Gerenciamento de risco     1       1     1 1         1 3 1 9 

Gestão de Performance e 

Qualidade Total 

            1                 1     2 

Complexidade urbana                           1         1 

Total 1 1 1 1 2 2 6 2 3 4 8 11 4 8 10 14 17 17 112 

 

Temas Qde % 

Práticas ambientais 43 38% 

Relacionamento na Rede 20 18% 

Responsabilidade social e 

Práticas trabalhistas 

14 13% 

Tecnologia de Informação 13 12% 

Internacionalização/Localização 10 9% 

Gerenciamento de risco 9 8% 

Gestão de Performance e 

Qualidade Total 

2 2% 

Complexidade urbana 1 1% 

Total 112 
 



 

Já práticas relativas à sustentabilidade, gestão de relacionamentos e responsabilidade social 

apresentaram maior evidência a partir da segunda década dos anos 2.000.  

Desde os anos 80, a tecnologia de informação é um tema que vem sendo tratado em gestão 

de cadeias de suprimento.(Goldsby et al., 2019). Ferramentas de tecnologia de informação 

podem gerar muitos benefícios para a gestão da cadeia de suprimento. Entretanto, trazem 

incertezas, uma vez que suas práticas causam impactos nos processos da rede de suprimento, 

como também para os modelos de negócios e segurança de dados das empresas. (Druehl et 

al., 2017). 

Nesse aspecto, as pressões normativas podem promover a adoção de novas tecnologias, de 

modo a convencer os participantes dos benefícios da adoção de tais ferramentas (Haughton, 

2006; Liao et al., 2020). Ademais, empresas podem lidar melhor com as pressões 

institucionais para adoção de novas tecnologias, na medida em que se mostrem mais atentas 

a seus processos e ao aprendizado a ser obtido. (Wong and Lai 2008).  

Com as mudanças de ordem econômica e a desregulamentação dos transportes, em meados 

dos anos 80, houve um aumento  do  comércio internacional, o que ampliou o escopo de 

planejamento e execução da logística doméstica convencional. Assim, nas últimas duas 

décadas, novos métodos de fabricação, aumento da terceirização da manufatura, mudança 

nos relacionamentos com fornecedores e a redução de barreiras protecionistas entre países 

gerou uma onda de globalização. Esse movimento promoveu a entrada de muitas corporações 

multinacionais em outros países, além da venda ou reestruturação de empresas locais e o 

surgimento de empresas de classe mundial. (Aoyama et al., 2006; Cooper, 1993; Goldsby et 

al., 2019; Tarun & Krishna, 2006). 

Com isso, empresas ocidentais, japonesas e sul-coreanas tiveram vantagem sobre as 

empresas em países recém-industrializados, em função de seus sistemas de gestão, 

tecnologias e talentos. Entretanto, devido à distância institucional –ambiente institucional 

diferente do país hóspede e do país de origem – as empresas multinacionais tiveram 

dificuldade em implantar seus modelos de negócios, tendo que lidar com esse grande desafio 

e incerteza. (Kostova, 1999; Tarun & Krishna, 2006). 

Sendo a primeira perspectiva a avaliar as questões da estratégia global relativas à entrada em 

economias emergentes, (Golgeci & Arslan, 2014), a TI propicia o entendimento de que, ao 

se instalar em outro país, uma organização precisa estar atenta às pressões ambientais do país 



 

anfitrião, assim como em sua influência sobre os governos locais, para implementar ações 

estratégicas. (Wu & Jia, 2018). Assim, os gestores podem considerar a conformidade como 

uma opção viável nas fases iniciais da  internacionalização, imitando empresas, para em 

seguida desenvolver interdependências com seus novos contextos e buscar outros tipos  de  

respostas  institucionais (Golgeci & Arslan, 2014). Ademais, o entendimento das pressões do 

ambiente de negócios da empresa-matriz pode dar subsídios para a tomada de decisão de 

onde instalar uma subsidiária. (Gupta et al., 2009).  

Na medida em que as empresas ampliaram suas redes globais, aumentaram os riscos 

envolvidos no fornecimento.(Goldsby et al., 2019). E diante de desastres naturais, a logística 

humanitária assumiu um papel fundamental, principalmente por partilhar de lógicas 

institucionais mais abrangentes, o que favorece uma ação conjunta e de colaboração entre os 

envolvidos. (Prasanna & Haavisto, 2018).  

Os requisitos governamentais são um dos principais impulsionadores das iniciativas de 

gerenciamento de riscos em cadeias de suprimento. Além disso, questões de segurança tem 

se mostrado importante para os consumidores finais, o que exige ações de todos os membros 

da cadeia (Williams, 2009). Assim, como muitas decisões em investir em práticas de 

gerenciamento de riscos são motivadas institucionalmente (Ritchie & Melnyk, 2012), o 

entendimento e o acesso de informações de caráter institucional podem ajudar a reduzir aos 

riscos e as incertezas na cadeia de suprimentos. (Liu & Lee, 2019).  

Quanto à difusão de práticas de sustentabilidade ambiental, essa tem sido uma das principais 

temáticas que tem direcionado os esforços dos gestores de operações nos últimos anos. Na 

medida em que os produtos e processos produtivos se mostraram ineficientes no uso de 

recursos do planeta, a sustentabilidade ganhou força e as empresas começaram a sofrer 

pressões para medir os impactos sobre o meio ambiente. Como as atividades de produção, 

transporte, remanufatura, reciclagem e desenvolvimento de novos produtos tem um impacto 

significativo na pegada ambiental deixada pelas organizações, muitas regulamentações 

surgiram, a partir de pressões da sociedade (Kleindorfer et al., 2005). 

Uma vez que gestores de empresas estão cada vez mais sendo pressionados por órgãos 

governamentais, consumidores e concorrentes para enfrentar a sustentabilidade ambiental o 

desempenho ambiental pode servir como um mecanismo para a melhorar o desempenho 

financeiro das empresas (Huang et al., 2017; Kalyar et al., 2019). Todavia a adoção de 



 

práticas sustentáveis varia de acordo com sua coerência com o ambiente institucional local e 

à percepção de sua  relevância cultural (Acosta et al., 2014). Além disso, a homogeneidade 

de pressões e lógicas institucionais de sustentabilidade em uma cadeia de suprimento, facilita 

a mudança e adoção de práticas sustentáveis (Sayed et al., 2017) assim como uma visão 

direcionada para conquistas ambientais, compartilhada entre o comprador e fornecedores, 

bem como relacionamentos baseados em confiança podem  melhorar  as  capacidades  

ambientais. (Soh Hyun et al., 2017).  

Quanto aos aspectos relativos aos relacionamentos existentes na cadeia de suprimento, 

embora estudos com o foco nas relações entre compradores-vendedores tenham sido 

proeminentes na literatura acadêmica nos anos 90, essa cobertura se expandiu somente no 

início dos anos 2000.(Goldsby et al., 2019).  

Como  nem sempre compradores e vendedores possuem uma visão de mundo comum, 

gerenciar os relacionamentos pode gerar certa incerteza  (Spekman et al., 1998). Nesse 

aspecto, segundo os estudos avaliados, o entendimento das características da interação entre 

os parceiros, critérios de desempenho e práticas processuais adotadas podem auxiliar os 

gestores a influenciar estrategicamente os envolvidos, de modo a propiciar a integração, e 

consequentemente uma gestão estratégica e inovadora. (Adebanjo et al., 2018) 

O conhecimento dos mecanismos envolvidos no isomorfismo pode ser útil aos gestores para 

identificar fontes de informação de modo a adotar inovações precoces (Shook et al., 2009). 

Assim, os gestores devem estar sensíveis à identificação e compreensão da lógica 

institucional em que seus potenciais parceiros estão inseridos(Azadegan et al., 2013).  

No que diz respeito à responsabilidade social, em economias  fortemente   regulamentadas,  

os governos absorvem  os custos associados à  uma  infraestrutura  de bem-estar  social  e  

apoio  econômico, ao contrário de economias de mercado, onde há uma maior pressão sobre 

as empresas privadas, em adotar ações dessa ordem. (Adebanjo et al., 2013). A ideia de que 

as corporações privadas têm obrigações com a sociedade se infiltrou na consciência de um 

número crescente de líderes empresariais dos EUA em meados do século XX, e mais tarde, 

de forma desigual em outras nações. Movimentos como o apartheid, a declaração dos direitos 

humanos, o desenvolvimento da tecnologia e a internet, a globalização e a sustentabilidade  

estimularam uma remodelagem na estratégia das empresas ampliando a visão de negócios e 

buscando humanizar a empresa econômica.(James & David, 2018). 



 

De acordo com os artigos pesquisados, é significativo o papel das forças normativas, através 

de redes sociais, ONGs, ou quando há discrepância entre regimes regulatórios, para a 

disseminação de práticas de responsabilidade social, principalmente em economias de 

mercado. (Christ et al., 2019) Além disso, as primeiras empresas a adotar tais práticas são as 

de grande porte, sendo as de pequeno porte as mais reativas na sua implementação. 

Entretanto, em muitos casos ainda há a adoção simbólica, tendo como objetivo a redução de 

perdas econômicas e a obtenção de legitimidade social.(Altura et al., 2019)    

Dois últimos contextos, não menos importantes, mas que apresentaram um menor número de 

estudos, dizem respeito à difusão de práticas de qualidade e de legitimidade da gestão de 

logística urbana.  

Com o aumento da população e os congestionamentos das grandes cidades, muitos trabalhos 

têm sido desenvolvidos para gerar modelos de transporte de cargas em regiões 

metropolitanas, desde o início dos anos 2000. Entretanto, muitos países percebem a logística 

nas cidades de forma diferente. (Anand et al., 2015). Todavia, ao buscar legitimidade, 

gerenciando recursos e espaço, profissionais de logística urbana podem desenvolver suas 

próprias pressões sobre outros atores urbanos, compartilhando recursos e gerando valor para 

a logística urbana (Rose, Mollenkopf et al. 2016).   

No que diz respeito à práticas de gestão de qualidade e performance, o comprometimento da 

alta administração é fundamental para a difusão de práticas de qualidade (Dubey et al., 2018), 

mas a intenção de institucionalizar uma nova prática pode não ser materializada se não 

houver forças suficientes para apoiar a mudança (Norhayati & Siti‐Nabiha, 2009). 

Enfim, todas os estudos pesquisados investigaram a influência de pressões institucionais sob 

determinadas práticas em cadeias de suprimento. Entretanto, de acordo com a natureza de 

tais práticas, os autores consideraram fatores intervenientes que poderiam, em alguns casos 

mediar essa interação ou até definir a forma de adoção.  

De acordo com os dados apresentados no Anexo I, os fatores analisados na temática de 

sustentabilidade foram bem abrangentes. Os autores observaram desde aspectos relativos ao 

tamanho da empresa, até a questões relativas ao poder até a transferência de conhecimento. 

Nas demais temáticas, as análises consideraram fatores e construtos específicos, de acordo 

com a natureza de cada ambiente. Assim, os trabalhos que avaliaram aspectos de 

relacionamento de rede focaram em questões pertinentes a mecanismos de gestão de 



 

relacionamento, contra aspectos de natureza social, considerados na temática de 

responsabilidade social. Os principais aspectos e fatores considerados nas pesquisas de cada 

área apontados no Anexo I poderão ser utilizados com guia para futuras pesquisas.  

 

6 Conclusão  

O mundo está mudando rapidamente e a próxima geração de pesquisa deve se esforçar por 

uma síntese ainda mais forte de perspectivas. Pesquisadores não só  trabalham  em  seus  

próprios campos especializados, mas também  trocam  ideias  com especialistas de outras 

áreas. (Ketokivi & Mahoney, 2020). Como as cadeias de suprimentos não são apenas de 

natureza técnico-econômica, mas também social (Busse et al., 2016)  pesquisadores de 

operações e cadeia de  suprimentos têm muito a oferecer, ao unir forças com a comunidade 

de gestão  acadêmica mais ampla.  

Estudos de cadeias de suprimento que utilizam a TI como aporte teórico podem entender 

como pressões do ambiente operam na difusão de práticas (Hult et al., 2010) A identificação 

e reconhecimento de tais lógicas institucionais pode auxiliar os gestores de operações em sua 

tomada de  decisão, tornando o processo de ações estratégicas mais consciente e alinhado 

com os resultados que deseja alcançar (Kauppi, 2013). 

Nesse sentido, esse artigo apresentou, a partir de uma pequena amostra de trabalhos, como 

pesquisas de gestão de cadeia de suprimento avançaram nos últimos 20 anos, utilizando a 

perspectiva teórica institucional.  Diante do exposto, conclui-se que os principais 

agrupamentos de práticas atreladas às pressões emergentes da sociedade se referem à 

sustentabilidade, responsabilidade social, globalização, colaboração, mobilidade, 

informatização, temas emergentes na sociedade do século 21, que definiram condutas para 

que as empresas se tornassem socialmente aceitas.   

A partir dos dados apresentados conclui-se que o uso da TI em cadeias de suprimento se 

aplica à aqueles estudos atrelados a ambientes relacionados com a legitimidade da operação. 

Ademais, a identificação e apresentação dos construtos utilizados em cada uma das áreas 

identificadas pode servir como fonte de consulta para pesquisas futuras.   

Dentre as limitações dessa pesquisa, cita-se a impossibilidade de acesso a toda a base de 

dados identificada a priori, de modo a investigar todos os artigos encontrados.  



 

Para futuros estudos, sugere-se investigar o tema de desglobalização, que já se faz presente 

em discussões acadêmicas, entretanto não foi identificado nenhum estudo sob a ótica 

institucional. Em um cenário de forte nacionalismo e impactos da pandemia do coronavirus 

sobre a economia mundial, as cadeias globais de produção estão diante de um iminente 

processo de desglobalização ou reglobalização. Desde a crise de 2008, o fluxo de comércio 

internacional reduziu e empresas passaram a conviver com pressões complexas e 

conflitantes. Assim, é importante levantar quais seriam as principais estratégias em cadeias 

de suprimento que funcionam como respostas às múltiplas demandas conflitantes exercidas 

a partir de referências institucionais.  



 

Anexo I -  Principais fatores de análise  

 

 

Area Temática : Sustentabilidade  

• Pressões regulativas, normativas e miméticas (Zhu & Sarkis, 2007) (Huang & Yang, 2014). (L. Tate et al., 2014).  

(Vlachos, 2016). Huang, Huang et al. 2017) ( oo, Seo et al. 2018) (Famiyeh & Kwarteng, 2018), (Fayezi et al., 

2019). 

•  A origem das pressões e atividades envolvidas (Lin & Sheu, 2012). (Seles et al., 2016); 

• A dinâmica entre diferentes pressões e fatores internos (Grob & Benn, 2014).  

• A homogeneidade de pressões (Sayed et al., 2017). (Nath et al., 2020) 

• O poder entre atores e coerência com o ambiente institucional local (Acosta et al., 2014).  

• Tamanho da empresa (Coffey et al., 2013). (Glover et al., 2014). (León-Bravo et al., 2019). 

• Esforços colaborativos (Varsei et al., 2014). (Benn et al., 2014). 

• O compromisso de alta gestão (Blome et al., 2014). (Raab et al., 2018). (Wongthongchai & Saenchaiyathon, 

2019). 

• A transferência de conhecimento do comprador para o fornecedor (Blome et al., 2014). (Bag et al., 2018). 

• Processos abertos e baseados em consenso (Marx, 2014).  

• Novas alternativas energéticas. (Zhang et al., 2014).  

• Pressões de atores não-mercado (Huang et al., 2016).  

• A complexidade da base de fornecimento (Luo et al., 2017).  

• Filosofias de gestão compartilhada e confiança mútua (Soh Hyun et al., 2017).  

• As regras formais para os arranjos de "produtos como serviço" (Fischer & Pascucci, 2017). 

• A  incerteza e a distância institucional (Sauer Philipp & Seuring, 2018).  

• Conflito entre lógicas econômicas e sociais (Huq & Stevenson, 2018).  

• A integração vertical (León-Bravo et al., 2019). 

• O desempenho ambiental (Kalyar et al., 2019). 

• A configuração dos ambientes micro e macro institucionais (Yang et al., 2020).  

• O engajamento ambiental de embarcadores e prestadores de serviços logísticos (Jazairy & von Haartman, 2020).  

• Cultura de sustentabilidade (Rentizelas et al., 2020). 

Area Temática : Relacionamento na Rede 

• A  interação entre os tipos de pressão (Theodorakopoulos et al., 2015)  

• Regulações externas (Reveley & Ville, 2010). (Dobrzykowski, 2019). (Hofman et al., 2020). 

• A incerteza ambiental, (McFarland et al., 2008). (Reusen et al., 2020). 

• A semelhança percebida entre os envolvidos (McFarland et al., 2008). (Adebanjo et al., 2018).  

• A frequência de contato (McFarland et al., 2008). 

• A assimetria de dependência (McFarland et al., 2008).  

• O conhecimento dos mecanismos de isomorfismo (Shook et al., 2009).(Azadegan et al., 2013). 

• O Guanxi (conexões ou redes que garantem favores nas relações pessoais ou comerciais ) na China. (Cai & 

Yang, 2014). 

• Práticas processuais de compras (Theodorakopoulos et al., 2015).(Pemer & Skjølsvik, 2016). 

• Percepções otimistas de mercado (Moncada et al., 2017). 

• A necessidade de redução de custos (Tate et al., 2017).  

• A modularidade do produto. (Wang et al., 2018).  

• O conhecimento do fornecedor sobre o desempenho de inovação do produto. (Zhang et al., 2018).   

• Mecanismos de gestão de relacionamento, (Turkulainen et al., 2017). Frankowska and Czyżycki 2018) (Longoni 

et al., 2019). (Mellat-Parast, 2015). 

• Valores sociais (Pindado & Sánchez, 2019) 

Area Temática : Tecnologia de Informação  

  

• A intermediação (Jin & Robey, 1999). 

• Pressões normativas, regulativas e de mercado. (Haughton, 2006). (Ugrin, 2009). (Liao et al., 2020). (Basole 

& Nowak, 2017) 



 

• Atenção ao aprendizado (Wong & Lai, 2008). 

• A relação entre a comunidade local, o governo e os mercados (Cao & Zabe‐Brechtel, 2011). 

• A complexidade tecnológica  (Kung et al., 2015).  

• Lógicas institucionais concorrentes (Saldanha et al., 2015).  

• Habilidades de domínio e ciência de dados (Dubey et al., 2019).  

• A participação da alta gestão (Shibin et al., 2020).   

• Estratégia mais abrangentes  (Hew et al., 2020).  

 

Area Temática: Responsabilidade social  e Trabalho Escravo 

 

• Estratégias formalizadas de seleção de fornecedores  (Adebanjo et al., 2013).  

• Forças Normativas. (Adebanjo et al., 2013). (Altura et al., 2019). (Jajja et al., 2019). Forças regulatórias (Jean 

et al., 2016). (Kuruvilla et al., 2020). Forças Miméticas (Flynn, 2019). (Kelling et al., 2020).  

• Relatórios  adequados e para a divulgação sobre o desempenho  social. (Carrigan et al., 2013). (Christ et al., 

2019). 

• Discrepâncias entre os regimes regulatórios ao longo da cadeia de suprimentos (Ferri et al., 2016). 

• Colaboração industrial  (Ferri et al., 2016). 

• Apoio gerencial (Ferri et al., 2016).  

• O tamanho das empresas (Lee et al., 2017). (Altura et al., 2019).  

• Padrões sociais de comportamento impostos por mídias sociais (Brockhaus et al., 2019).  

• Certificação SA8000 (Koster et al., 2019).   

 

Area Temática : Internacionalização 

 

• Diferenças ambientais do meio cultural e social entre países (Bianchi & Arnold, 2004).  

• A decisão do local onde se instalará a subsidiária (Gupta, Bhattacharya et al. 2009) (Wu & Jia, 2018)  

• Ambiente de negócios da subsidiária (Howard et al., 2007).(Gupta et al., 2009). (Dabas et al., 2012).  

• Pressões regulamentares para portos (Cho & Ha, 2009)).  

• O processo de negociação entre a controladora e as subsidiárias (Gammelgaard et al., 2011).  

• Inovações que beneficiem as empresas locais  (Wu et al., 2013).   

• Conformidade nas fases iniciais da  internacionalização (Golgeci & Arslan, 2014).  

• A divergência institucional entre empresas compradoras e fornecedoras, situadas em países distintos (Busse 

et al., 2016).  

 

Area Temática : Gerenciamento de riscos 

 

• Forças reguladoras. (Williams, 2009); (Sebastian et al., 2013). (Lu et al., 2019) e Miméticas  (Zsidisin * et 

al., 2005).  

• Iniciativas antiterrorismo (Ritchie & Melnyk, 2012).  

• a alta gestão influencia (Lu et al., 2019). 

• Colaboração para a Logística Humitária (Prasanna & Haavisto, 2018). 

• Cultura organizacional (Lu et al., 2019). 

• Governança e o acesso à informação institucional Liu and Lee 2019) 

• distância espacial e psicológica (Liu & Lee, 2019).  

• incerteza  induzidos  por  uma  pandemia (Craighead et al., 2020). 

 

Area Temática :  Gestão de Perfomance e Qualidade Total  

 

• Comprometimento da alta gestão; (Dubey et al., 2018). 

• Pressões normativas e Miméticas (Dubey et al., 2018) (Norhayati & Siti‐Nabiha, 2009). 

 

Area Temática:  Complexidade Urbana  

  

• Gerenciando recursos e espaço (Rose et al., 2016).   
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