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Resumo: O objetivo deste artigo é compreender como a literatura aborda a relação entre dois 

construtos - avaliação de desempenho e logística reversa. Foi realizada uma revisão de literatura 

na base de dados Web of Science, que resultou em um portfólio final de 45 documentos. 

Aplicou-se o método de análise de conteúdo qualitativo em quatro etapas: (a) coleta do material; 

(b) análise descritiva; (c) seleção de categorias; (d) análise aprofundada da literatura. A análise 

das pesquisas revelou que a avaliação de desempenho em logística reversa é estudada dentro 

do contexto de cadeias de suprimentos, pois há organizações que se estruturam em torno de 

Cadeias de Suprimento em Ciclo Fechado; outras, organizam-se em Cadeias de Suprimento 

Verdes para atender as exigências da legislação ambiental; enquanto outros setores econômicos 

desenham suas Cadeias de Suprimento com foco na Sustentabilidade. As pesquisas mostraram 

que a logística reversa está inserida em cada uma dessas cadeias. Alguns modelos de avaliação 

de desempenho da cadeia reversa são estruturados com indicadores em três dimensões: custo 

operacional, impacto ambiental, nível de serviço ao cliente sob a perspectiva econômica, social 

e ambiental. 

 

Palavras-chave: Logística Reversa, Avaliação de Desempenho, Cadeia de Suprimentos. 

 

Abstract: This article aims to understand how the literature addresses the relationship between 

two constructs - performance assessment and reverse logistics. Performing a literature review 

in the Web of Science database, the final portfolio resulted in 45 documents. The qualitative 

content analysis method was applied in four steps: (a) material collection; (b) descriptive 

analysis; (c) selection of categories; (d) in-depth literature review. The analysis of the surveys 

revealed that performance evaluation in reverse logistics is studied within the context of supply 

chains. That is because there are organizations structured around Closed-Cycle Supply Chains; 

others are organized into Green Supply Chains to meet the requirements of environmental 

legislation, while other economic sectors design their Supply Chains with a focus on 

Sustainability. Research has shown that reverse logistics is embedded in each of these chains. 

Some reverse chain performance evaluation models are structured with indicators in three 

dimensions: operating cost, environmental impact, level of customer service from an economic, 

social, and environmental perspective. 
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1 Introdução 

A finalidade da avaliação de desempenho organizacional é medir e acompanhar se os 

objetivos delineados no planejamento estratégico estão sendo alcançados. No caso de serem 

identificados desvios em relação aos objetivos, os ajustes necessários são realizados. A 

avaliação de desempenho auxilia a acompanhar o progresso das diversas atividades executadas 

na organização de uma forma mensurável, confrontado os resultados com os objetivos 

estabelecidos. Assim, em situações de falta de desempenho, podem-se identificar as causas e 

encontrar soluções (SHAIK, ABDUL-KADER, 2014; VOIGT, CASAROTTO, MACEDO, 

BRAGA, et al., 2019). 

A logística reversa é um dos processos organizacionais que se tornou relevante, em 

decorrência da preocupação com a sustentabilidade econômica, social e ambiental. As leis 

impostas pela União Europeia, por exemplo, estabeleceram que veículos no fim de vida útil 

devem retornar ao fabricante para serem reciclados ou descartados (MISHRA; HOPKINSON; 

TIDRIDGE, 2018). Até 2015, as indústrias automobilísticas deveriam recuperar 95% dos 

veículos em fim de vida útil (OLUGU, WONG, 2012).  

Avaliar o desempenho da organização e controlar seus processos de logística reversa 

podem contribuir para melhorar a eficiência e a qualidade dos seus produtos, reduzir custos, 

assim como, criar uma imagem positiva na sociedade e aumentar a competitividade (CHAVES; 

BATALHA, 2006).  

O Council of Supply Chain Management Professionals (2013) define logística reversa 

como “um segmento especializado da logística com foco no movimento e gerenciamento de 

produtos e recursos após a venda e após a entrega ao cliente. Inclui os processos de devolução 

de produtos para reparo e/ou reembolso financeiro”. A logística reversa abrange o conjunto de 

atividades desenhadas para que o produto retorne à cadeia produtiva após a venda ou o 

consumo.  

Diante disso, esta pesquisa tem o objetivo de proporcionar um arcabouço teórico que 

ajude a compreender como as pesquisas científicas abordam a relação entre avaliação de 

desempenho e logística reversa. O artigo está organizado em cinco seções: (1) introdução; (2) 

metodologia adotada; (3) procedimento de coleta do material; (4) análise descritiva das 

pesquisas (periódicos, autores, evolução das pesquisas); (5) análise aprofundada da literatura, 

em que são identificadas as áreas de aplicação da avaliação de desempenho em logística reversa, 

além da análise da relação entre avaliação de desempenho e logística reversa. 
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2 Objetivo e Metodologia 

O objetivo deste artigo é compreender como a literatura aborda a relação entre dois 

construtos: avaliação de desempenho e logística reversa. Para alcançar este objetivo, as 

seguintes perguntas nortearam esta pesquisa: (1) Quem são os autores que tratam da avaliação 

de desempenho em logística reversa?; (2) Quais são os periódicos que publicam pesquisas nesta 

área?; (3) Como ocorreu a evolução das pesquisas ao longo dos anos?; (4) Em quais áreas a 

Avaliação de Desempenho - AD e a Logística Reversa -LR são aplicadas?; (5) Como a 

avaliação de desempenho pode contribuir para a gestão da logística reversa? 

Para responder a cada uma dessas perguntas, foi realizada a revisão de literatura na base 

de dados Web of Science. Aplicou-se o método de análise de conteúdo qualitativo seguido por 

Mayring (2014), em quatro etapas: (a) coleta do material; (b) análise descritiva; (c) seleção de 

categorias; (d) análise aprofundada da literatura. Essa metodologia foi aplicada por diversos 

pesquisadores, entre os quais Islam e Huda (2018) no artigo Reverse logistics and closed-loop 

supply chain of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)/E-waste: A comprehensive 

literature review; Govindan, K., Soleimani, H., Kannan, D. (2015) no artigo Reverse logistics 

and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. 

 

3 Coleta do material 

A pesquisa foi realizada em 12/02/2020, na base de dados Web of Science. Selecionou-

se o campo TÓPICOS, o qual permite realizar buscas sobre o tema de pesquisa em títulos de 

artigos, palavras-chave e resumos. A esse campo aplicaram-se palavras-chave representativas 

do tema de estudo. Para isso, foi gerada a seguinte fórmula de pesquisa (("reverse logistic" or 

"reverse logistics") and ("Performance Evaluation" or "Performance Measurement" or 

"Performance Measure" or "Performance Metric" or "Performance Assessment" or 

"Performance Indicator" or "Performance Analysis")). O resultado desta busca gerou 60 

documentos (44 artigos, 14 review, 02 proceedings paper).  

Foram excluídos 15 documentos, 01 por estar duplicado e 14 por não abordarem a 

avaliação de desempenho em logística reversa como tema principal. Assim, a quantidade final 

de documentos analisados foi de 45, os quais foram lidos na íntegra. 

  

4 Análise descritiva  

Na análise descritiva foi realizada uma avaliação inicial e geral sobre o panorama das 

pesquisas que tratam de avaliação de desempenho e logística reversa. Nesta seção, portanto, 

serão respondidas as três primeiras perguntas: (1) Quais são os periódicos que publicam 
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pesquisas nesta área?; (2) Como ocorreu a evolução das pesquisas ao longo dos anos?; (3) Quem 

são os autores que tratam da avaliação de desempenho em logística reversa?. 

 

4.1 Periódicos 

O conjunto de documentos selecionados para esta revisão de literatura foi publicado em 

revistas internacionais de impacto científico. Como mostra o Gráfico 1, esses documentos 

foram publicados em renomados periódicos internacionais como o Journal of Cleaner 

Production (10 artigos), Resources Conservation and Recycling (06 artigos), Sustainability (05 

artigos), Supply Chain Management an International Journal (03 artigos), Business Strategy 

and the Environment (03 artigos).  

 

Gráfico 1: Número de documentos publicados por periódico 

 
 

Fonte: De própria autoria 

 

 

O Journal of Cleaner Production publica pesquisas de alto impacto sobre Logística 

Sustentável, Logística Reversa e Gestão da Cadeia de Suprimentos. O periódico Resources 

Conservation and Recycling centra-se em publicar pesquisas que estimulem o debate sobre 

sustentabilidade, conservação dos recursos, reciclagem, meio ambiente, reutilização de 

produtos, o que inclui a logística reversa.   

 

4.2 Evolução das pesquisas 

No que se refere à evolução das publicações (Gráfico 2.), em 2011 (02 documentos) 

surgem as primeiras pesquisas que tratam sobre medidas de desempenho em logística 

reversa. No artigo Development of key performance measures for the automobile green supply 

chain (126 citações), os autores Ezutah Udoncy Olugu e Kuan Yew Wong apresentam 06 

dimensões com 23 medidas de logística reversa (OLUGU; WONG; SHAHAROUN, 2011).  
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Em 2012 (02 documentos), em 2013 (02 documentos) e em 2014 (04 documentos) as 

pesquisas não evoluíram. Percebe-se, no entanto, o interesse por esta temática dos 

pesquisadores Ezutah Udonc Olugu e Kuan Yew Wong, com o segundo artigo sobre logística 

reversa e avaliação de desempenho na indústria automobilística, com o título An expert fuzzy 

rule-based system for closed-loop supply chain performance assessment in the automotive 

industry (67 citações) (OLUGU; WONG, 2012).  

Já entre 2015 (06 documentos), 2016 (06 documentos) e 2017 (08 documentos), 

percebe-se um aumento crescente de publicações, mas ainda modesto. Em 2018 o número de 

publicações saltou para 13. Uma das possíveis justificativas para o aumento das pesquisas pode 

ser atribuída à crescente preocupação com a sustentabilidade dos negócios. Dentro dessa 

perspectiva, a logística reversa é um dos processos que contribui para a sustentabilidade 

ambiental, social e econômica. Os artigos, na sua maioria, têm a palavra sustentabilidade no 

título. No entanto, em 2019 as pesquisas apresentaram uma queda, com a produção de apenas 

04 artigos.  

 

Gráfico 2: Número de documentos publicados por ano (45 documentos) 

 

Fonte: De própria autoria (2021). 

 

Diante do exposto, percebe-se que a partir 2011 os pesquisadores em áreas como Gestão 

da Cadeia de Suprimentos Verde e Sustentável passaram a incluir, em suas pesquisas, a relação 

entre avaliação de desempenho e logística reversa.  

 

4.3 Autores 

Mais de 100 pesquisadores realizaram parcerias para conduzir estudos que relacionam 

os temas avaliação de desempenho e logística reversa. Kannan Govindan, da University of 

Southern Denmark, publicou 07 artigos em parceria com outros pesquisadores; seu primeiro 

artigo é de 2013. Desde então, tem publicado pelo menos um artigo por ano, nos quais trata da 
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logística reversa dentro do contexto de Cadeias de Suprimentos Sustentáveis e Cadeias de 

Suprimentos Verde.  Outros pesquisadores  

Os pesquisadores Ezutah Udoncy Olugu e Kuan Yew Wong, embora tenham apenas 02 

artigos, têm suas pesquisas amplamente citadas até hoje. A primeira, de 2011, com 129 citações 

e a segunda, de 2012, com 68 citações. O foco destas pesquisas é em avaliação de desempenho 

de cadeias de suprimentos verde. No gráfico 3 os principais autores são apresentados. 

 

Gráfico 3: Número de documentos publicados por autor 

 

Fonte: De própria autoria (2021). 
 

O professor Kannan Govindan se destaca na produção científica que trata da relação 

entre a avaliação de desempenho e logística reversa. Seus estudos, no entanto, contemplam a 

LR dentro de cadeias de suprimentos sustentáveis e cadeias de suprimentos verde.  

 

5 Seleção de categorias   

Com a finalidade de responder as perguntas destacadas na seção de metodologia, as 

quais são (4) Em quais áreas a AD e a LR são aplicadas?; (5) Como a avaliação de desempenho 

pode contribuir para a gestão da LR?, o resultado da revisão de literatura será apresentado em 

duas categorias: (1) áreas de aplicação da logística reversa; (2) relação entre avaliação de 

desempenho e logística reversa. 

 

6 Análise aprofundada da literatura 

Nesta seção será apresentado o resultado da leitura e análise dos 45 artigos selecionados 

para esta pesquisa, com base em duas categorias: (1) áreas de aplicação da avaliação de 
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desempenho em logística reversa (30 documentos); (2) avaliação de desempenho sob a 

perspectiva da logística reversa (15 documentos). 

 

6.1 Áreas de aplicação da avaliação de desempenho em logística reversa   

Na leitura dos artigos selecionados foi possível constatar, em 30 deles, que a avaliação 

de desempenho em logística reversa é abordada em diferentes contextos. Alguns pesquisadores 

analisam o desempenho da LR para a eficiência da Gestão da Cadeia de Suprimento Verde 

– GCSV. Outros estudos analisam o desempenho da LR no contexto da Gestão Cadeia de 

Suprimentos de Ciclo Fechado – GCSCF. A maioria das pesquisas, no entanto, analisa o 

desempenho da LR na Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável – GCSS. A Figura 2 

apresenta de forma sucinta as áreas de aplicação. 

 

Figura 2: Áreas de aplicação da avaliação de desempenho em logística reversa   

 

Fonte: De própria autoria (2021). 

 

6.1.1 Gestão da Cadeia de Suprimentos de Ciclo Fechado – GCSCF 

A cadeia de suprimento de ciclo fechado é uma das áreas de aplicação da avaliação de 

desempenho em logística reversa. Este tipo de cadeia compreende o fluxo direto e o fluxo 

reverso de produtos entre os diversos membros da cadeia. No fluxo direto, acontece a circulação 

de recursos para a produção de produtos novos, enquanto que no fluxo reverso, ocorre o fluxo 

de produtos usados, os quais foram devolvidos pelos clientes após a venda ou após o consumo 

(OLUGU, WONG, 2012; MISHRA; HOPKINSON; TIDRIDGE, 2018). 

A Cadeia de Suprimentos de Ciclo Fechado operacionaliza a combinação da cadeia 

direta e da cadeia reversa (OLUGU, WONG,2012; HAGHIGHI, TORABI, GHASEMI, 2016), 

além de exercer um papel central na criação e recuperação de valor de produtos em fim de vida 

útil (MISHRA; HOPKINSON; TIDRIDGE, 2018). A Cadeia de Suprimentos de Ciclo Fechado, 

segundo Olugu e Wong (2012, p. 375),  

 

Áreas de aplicação

LR e a Gestão Cadeia de 
Suprimentos de Ciclo 

Fechado – GCSCF 

(04 documentos)

LR e a Gestão da Cadeia 
de Suprimento Verde –

GCSV 

(07 documentos)

LR e a Gestão da Cadeia 
de Suprimentos 

Sustentável – GCSS 

(19 documentos).
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“é um método para projetar e/ou redesenhar a cadeia de suprimentos que incorpora 

reciclagem de metais e plásticos, reparo e reutilização de peças e componentes para a 

produção de novos produtos e remanufatura e/ou recondicionamento de produtos 

descartados para uso como produtos de segunda mão”.  

 

A logística reversa é um dos processos que torna a cadeia de suprimentos um ciclo 

fechado. Estudos indicam que, quando empresa estruturam estratégias para a remanufatura de 

produtos, podem gerar benefícios tanto para o meio ambiente, como para própria a empresa 

(YI, HUANG, GUO, SHI, 2016; OLUGU, WONG, 2012; HAGHIGHI, TORABI, GHASEMI, 

2016). Em vista disso, avaliar o desempenho da logística reversa para gerenciar o fluxo reverso 

pode contribuir para um melhor desempenho econômico e ambiental da organização. 

A pesquisa de Olugu e Wong (2012) mostra, de forma direta, que a avaliação de 

desempenho em logística reversa é aplicada em CSCF. Com a finalidade de criar um sistema 

de avaliação de desempenho para uma CSCF, no setor automobilístico da Malásia, Olugu e 

Wong (2012) identificaram um conjunto de medidas para avaliar a cadeia de suprimentos direta 

e reversa. Na cadeia direta, dez medidas foram identificadas; já na cadeia reversa, seis. Na 

cadeia reversa, as medidas foram: (1) a eficiência na reciclagem; (2) custos de reciclagem; (3) 

comprometimento da gestão; (4) quantidade de recursos materiais gerados; (5) envolvimento 

do cliente; (6) compromisso do fornecedor com a logística reversa.  

 

6.1.2 Gestão da Cadeia de Suprimento Verde – GCSV 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde é uma área em que se aplica a logística 

reversa como critério para acompanhar o seu desempenho. A GCSV é uma filosofia adotada 

pela indústria, que surgiu a partir da integração da perspectiva ambiental à cadeia de suprimento 

tradicional. Este termo foi usado pela primeira vez em 1996 pela Michigan University 

(TIPPAYAWONG, NIYOMYAT, SOPADANG, RAMINGWONG, 2016). 

A cadeia de suprimento verde “integra conceitos ecológicos ao gerenciamento da cadeia 

de suprimentos, a fim de minimizar o uso de energia e material e reduzir os impactos adversos 

das atividades da cadeia de suprimentos no meio ambiente (MUDULI, et.al, 2013)”.  

Esse conceito é corroborado por Tippayawong, Niyomyat, Sopadang, Ramingwong 

(2016, p. 1), ao mencionarem que a GCSV “consiste em design ecológico, produção limpa e 

tecnologia de reciclagem, a fim de minimizar o consumo de recursos e impactos energéticos e 

ambientais.” Sob esta perspectiva, todos os elos da cadeia de suprimentos passam a ter uma 

participação ativa em identificar, eliminar ou reduzir o uso de energia e água, e a emissão de 

gases tóxicos em toda a cadeia (TIPPAYAWONG, NIYOMYAT, SOPADANG, 

RAMINGWONG, 2016; UYGUN, DEDE, 2016).  
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A logística reversa é um dos processos da cadeia verde, em que produtos, no final de 

sua vida útil, podem retornar à empresa para um descarte ambientalmente correto 

(TIPPAYAWONG, NIYOMYAT, SOPADANG, RAMINGWONG, 2016; UYGUN, DEDE, 

2016). A medição de desempenho da cadeia de suprimento verde permite gerenciar a cadeia e 

identificar áreas que precisam ser melhoradas (OLUGU, WONG, SHAHAROUN, 2011) 

O conceito de cadeia de suprimento verde vem sendo adotado por organizações 

interessadas em controlar os problemas ambientais gerados por suas atividades empresariais e 

que desejam desenvolver estratégias de prevenção para reduzir a poluição gerada nos processos 

de produção (MUDULI, et. al, 2013; TIPPAYAWONG, NIYOMYAT, SOPADANG, 

RAMINGWONG, 2016).  O setor de mineração, por exemplo, pode gerar sérios impactos ao 

meio ambiente caso as atividades de mineração não sejam devidamente planejadas e 

regulamentadas. A mineração abrange atividades de perfuração do solo e pode ocasionar 

contaminação de águas pela liberação de produtos químicos, e poluição atmosférica (MUDULI, 

et.al, 2013).  

A incorporação de medidas de desempenho para reduzir o impacto ambiental foi um 

passo importante para que as organizações cumprissem as normas e os regulamentos ambientais 

impostos pelos órgãos competentes. Uygun e Dede (2016) identificaram, a partir da opinião de 

especialistas e na literatura, cinco dimensões principais de medida de desempenho: Design 

Verde, Compra Verde, Transformação Verde, Logística Verde e Logística Reversa. Cada 

dimensão tem critérios que servem para medir o desempenho da cadeia. A dimensão logística 

reversa contém os critérios: diminuição do número de atividades, reciclagem, remanufatura, 

reuso e descarte. 

A pesquisa realizada por Olugu, Wong e Shaharoun (2011) visou identificar um 

conjunto de medidas para avaliar o desempenho da cadeia de suprimentos verde. O estudo 

realizado no setor automobilístico considerou uma cadeia com estrutura dupla, uma direta e 

outra reversa. A primeira com 10 dimensões e 49 métricas, enquanto a segunda com 06 

dimensões e 23 métricas. As seis dimensões da logística reversa são: (1) envolvimento do 

cliente; (2) custo de reciclagem; (3) recursos materiais; (4) compromisso da gestão; (5) 

eficiência da reciclagem; (6) compromisso do fornecedor. 

Diante dessas informações, é possível inferir que as pesquisas científicas mostram a 

aplicação da avaliação de desempenho em logística reversa dentro do contexto de cadeias de 

suprimentos verde. 

 

6.1.3 Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável – GCSS 
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A Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável é definida “como o gerenciamento das 

operações, recursos, informações e recursos financeiros da cadeia de suprimentos, a fim de 

maximizar a lucratividade da cadeia de suprimentos e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos 

ambientais e maximizar o bem-estar social (HASSINI, SURTI, SEARCY, 2012, p. 70).”  

No entanto, de acordo com Beske-Janssen, Johnson e Schaltegger (2015), o conceito de 

GCSS mais utilizado e abrangente foi elaborado por Seuring e Müller (2008), os quais definem 

a GCSS como:  

[…] O gerenciamento de materiais, informações e fluxos de capital, bem como a 

cooperação entre empresas ao longo da cadeia de suprimentos, levando em 

consideração os objetivos das três dimensões do desenvolvimento sustentável, isto é, 

econômico, ambiental e social, que são derivadas dos requisitos dos clientes e das partes 

interessadas (SUERING; MÜLLER, 2008, p. 1700). 

 

Uma cadeia de suprimentos sustentável, segundo Hassini, Surti e Searcy (2012), é 

composta por seis funções: (1) fornecimento, (2) transformação, (3) entrega, (4) proposta de 

valor, (5) clientes e (6) reciclagem, reutilização, retorno. Essas funções são representadas pelos 

autores em um círculo para dar a ideia de continuidade. Em cada uma dessas funções, a 

preocupação com as consequências ambientais e sociais está presente.  

A etapa final, a reciclagem, reutilização, retorno, visa fechar o ciclo da cadeia 

sustentável. Os produtos, após a sua vida útil, voltam à cadeia para serem desmontados, os 

componentes reutilizados, manufaturados ou reciclados para serem fonte de matéria-prima. A 

cadeia de suprimento sustentável, requer o gerenciamento econômico, ambiental e social da 

cadeia em ciclo fechado (SEARCY, 2016). 

A avaliação do desempenho de uma cadeia de suprimentos sustentável visa identificar 

riscos sociais e ambientais gerados pelas empresas e, assim, inverter o processo de degradação 

ambiental e aumentar a oferta de produtos benéficos à saúde (SCHALTEGGER, BURRITT, 

2014). A literatura aponta para a falta de pesquisas que permitam criar metodologias para medir 

o impacto social em diversas cadeias de suprimentos (RAJEEV, PATI, PADHI, KANNAN, 

2011). 

 

6.2 Artigos que tratam da avaliação de desempenho em logística reversa 

Nesta seção, será apresentada a análise dos 15 artigos que tratam da avaliação de 

desempenho sob a perspectiva da logística reversa. A tabela 1 apresenta um resumo das 

pesquisas que abordam a logística reversa como foco principal. 
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Tabela 1 - Artigos que relacionam avaliação de desempenho e logística reversa 

Ano Autor Título do artigo Avaliação de Desempenho e Logística Reversa Segmento 

2020 Hammes, G., et al. Evaluation of the reverse logistics 

performance in civil construction 

Proposta de um modelo para a avaliação do desempenho da RL. Construção Civil/ Brasil e 

Colômbia 

2019 Aidonis, D., et al. Decision Support Model for Evaluating 

Alternative Waste Electrical and Electronic 

Equipment Management Schemes-A Case 

Study 

Elaboraram-se 12 critérios de avaliação de desempenho nas dimensões 

financeira, técnica, social e ambiental.  

Setor de equipamentos 

eletroeletrônicos da Grécia. 

2019 Sajjanit, C.; Rompho, N. Measuring customer-oriented product 

returns service performance 

Propõem 12 dimensões com 46 métricas de LR. Serviço de devolução de produtos 

no setor de telefonia móvel da 

Tailândia 

2019 Voigt, D.; Casarotto, N.; 

Macedo, M. A.; Braga, 

T. G., et al. 

Performance Evaluation of Reverse 

Logistics: Opportunities for Future 

Research 

Revisão de literatura que aborda a LR sob a perspectiva da Avaliação de 

Desempenho 

Revisão de literatura  

2018 Bouzon, M.; Govindan, 
K.; Rodriguez, C. M. T. 

Evaluating barriers for reverse logistics 
implementation under a multiple 

stakeholders' perspective analysis using 

grey decision making approach 

Entre as 20 barreiras localizadas que dificultam a implementação da LR 
em empresas brasileiras está a falta de métricas de desempenho em LR.  

Entrevistas foram conduzidas com 
stakeholders. País: Brasil. 

2018 Govindan, Kannan; 

Bouzon, Marina 

From a literature review to a multi-

perspective framework for reverse logistics 

barriers and drivers 

A pesquisa apresenta 37 fatores a serem levados em conta para implantar a 

LR sob a perspectiva da empresa, da sociedade, do governo e do cliente. 

Aponta também 36 barreiras, entre elas a falta de um sistema de avaliação 

de desempenho em LR. 

Revisão de literatura  

2018 Sellitto, M. A. Reverse logistics activities in three 

companies of the process industry 

Mede quais processos (suprimento, fabricação, manutenção, distribuição e 

pós-consumo), da indústria de processos oferecem melhores oportunidades 

para recuperar valor de materiais e peças usadas. São avaliados cada canal 

da LR (reutilizar, remanufaturar e reciclar). 

Indústria de bebidas, embalagens 

de papel e papelão (Brasil e 

América Latina); cimento e 

argamassa.  

2017 Feito-Cespon, M.; 
Sarache, W.; Piedra-

Jimenez, F.; Cespon-

Castro, R. 

Redesign of a sustainable reverse supply 
chain under uncertainty: A case study 

Apresenta um modelo de avaliação de desempenho da cadeia reversa a 
partir de três dimensões: custo operacional, impacto ambiental, nível de 

serviço ao cliente sob a perspectiva econômica, social e ambiental.  

Reciclagem de plástico em Cuba. 

2017 Kuik, S. S. et.al., Evaluation of recovery configuration 

options by product utilisation value 

Avalia o desempenho dos produtos remanufaturados com base em 04 

medidas de desempenho: custo, tempo, desperdício, qualidade.  

Fábrica de peças automotivas na 

Austrália. 
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2015 Hazen, B. T. et al. Antecedents to and outcomes of reverse 

logistics metrics 

Investiga os fatores necessários para implantar a LR, assim como métricas 

em logística reversa sob a perspectiva do fornecedor e do cliente.  

Departamento de defesa dos 

Estados Unidos. 

2015 Bouzon, M.; Spricigo, 

R.; Rodriguez, C. M. T.; 

DE Queiroz, A. A. et al. 

Reverse logistics drivers: empirical 

evidence from a case study in an emerging 

economy 

Identifica os fatores mais importantes que possibilitam o desenvolvimento 

de RL, entre eles um sistema de avaliação de desempenho. 

Multinacional brasileira do setor 

de refrigeração. 

2015 Vahabzadeh, A. H.; 

Asiaei, A.; Zailani, S. 

Green decision-making model in reverse 

logistics using FUZZY-VIKOR method 

Reúne um conjunto de medidas de desempenho para avaliar o impacto 

ambiental da LR. Aborda a logística verde. 

Consulta com especialistas em 

LR. 

2014 Shaik, M. N.; Abdul-

Kader, W. 

Comprehensive performance measurement 

and causal-effect decision making model 

for reverse logistics enterprise 

Apresenta um sistema de indicadores de desempenho em LR. Conceitual  

2014 Barrera, M. M. M.; Cruz-

Mejia, O. 

Reverse logistics of recovery and recycling 

of non-returnable beverage containers in 

the brewery industry A "profitable visit" 

algorithm 

Avaliação do desempenho dos processos de coleta de garrafas de vidro 

usadas e não retornáveis e latas de cerveja, a fim de reduzir custos, 

economizar recursos, reduzir o desperdício a aumentar a qualidade e a 

quantidade de materiais reciclados. 

Indústria cervejeira de uma 

pequena Cidade do México.  

2011 Bernon, M.; Rossi, S.; 

Cullen, J. 

Retail reverse logistics: a call and 

grounding framework for research 

Apresenta um modelo conceitual para o gerenciamento do desempenho das 

atividades de logística reversa no varejo, com base nas seguintes 
dimensões: desempenho operacional (processos); integração 

organizacional (interna, fornecedores, clientes); relatórios e controle 

gerencial (custos).  

Setor varejista do Reino Unido. 

Fonte: De própria autoria (2021) 
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Neste conjunto de 15 artigos foi possível constatar que a avaliação de desempenho, no 

contexto da logística reversa, é abordada a partir de diferentes lentes de análise. Alguns 

pesquisadores desenvolvem modelos para avaliar o desempenho da logística reversa 

(HAMMES, DE SOUZA, RODRIGUEZ, MILLAN, et al., 2020; FEITO-CESPON, 

SARACHE, PIEDRA-JIMENEZ, CESPON-CASTRO, 2017; BERNON, ROSSI, CULLEN, 

2011); outros apresentaram um conjunto de métricas de logística reversa (AIDONIS, 

ACHILLAS, FOLINAS, KERAMYDAS, C. et al., 2019; SAJJANIT, ROMPHO, 2019; 

SHAIK, ABDUL-KADER, 2014).  

Há, também, pesquisas que avaliam o desempenho de produtos remanufaturados 

(KUIK, NAGALINGAM, SAMARANAYAKE, MCLEAN, 2017); o desempenho do processo 

de coleta (BARRERA, CRUZ-MEJIA, 2014); o impacto ambiental da logística reversa 

(VAHABZADEH, ASIAEI, ZAILANI, 2015). São, também, abordadas as barreiras à 

implantação da logística reversa (BOUZON, GOVINDAN, RODRIGUEZ, 2018; 

GOVINDAN, BOUZON, 2018), assim como os fatores a serem levado em conta para a sua 

implantação (HAZEN, OVERSTREET, HALL, HUSCROFT, et al., 2015; BOUZON, 

SPRICIGO, RODRIGUEZ, DE QUEIROZ, et al., 2015). 

A avaliação de desempenho é uma importante atividade de gestão, pois permite 

acompanhar se os objetivos organizacionais, definidos em nível estratégico, estão sendo 

alcançados Nessa direção, no que diz respeito à logística reversa, as pesquisas apontam que, 

quando um sistema de logística reversa é bem desenhado e gerenciado, pode reduzir custos, 

aumentar a produtividade, as receitas e a satisfação do cliente (MONEMI, AZADI, SAEN, 

2015).  

A pesquisa conduzida por Michael Bernon, Sílvia Rossi e John Cullen (2011) apontou 

que um sistema de medidas de desempenho com medidas financeiras e não financeiras é 

importante para gerenciar a logística reversa. Os autores propuseram um modelo para gerenciar 

o desempenho da logística reversa no varejo, baseado em três pilares: a) desempenho 

operacional: visa gerenciar e controlar processos de logística reversa para minimizar custos e 

tempo; b) integração organizacional: visa estimular a integração entre os membros da 

organização, fornecedores e clientes; c) controle gerencial: propõe-se a gerenciar custos e 

medidas de desempenho em logística reversa.  

A gestão dos processos de logística reversa não somente podem reduzir custos, como 

também podem reduzir o uso de recursos naturais nos processos de produção, além de aumentar 

a qualidade dos materiais reciclados (BARRERA; CRUZ-MEJIA, 2014). No que diz respeito 

às embalagens, Mario M. M. Barrera e Oliverio Cruz-Mejia (2014), na pesquisa de campo 

realizada em uma empresa cervejeira, conseguiram redefinir o fluxo reverso de garrafas de 
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vidro não retornáveis. A partir de um novo algoritmo, foi possível planejar e selecionar a rota 

mais econômica para a coleta de embalagens e dimensionar os custos envolvidos. 

Shaik e Abdul-Kader (2014) propuseram um conjunto de medidas financeiras e não 

financeiras para gerenciar a LR de forma integrada, compondo um sistema de indicadores de 

desempenho em LR. Vincularam essas medidas a seis perspectivas: financeira, processos 

internos e externos, stakeholders (partes interessadas), inovação e crescimento, ambiental e 

social. Já Ali Haji Vahabzadeh, Arash Asiaei e Suhaiza  Zailani (2015) desenvolveram um 

conjunto de medidas de desempenho para avaliar o impacto ambiental da logística reversa, as 

quais podem ser ferramentas úteis para testar a viabilidade das diferentes atividades de logística 

reversa como, por exemplo, descarte e revenda.  

De acordo com Derek Voigt et.al., (2019), é importante que as métricas em LR estejam 

alinhadas à estratégia organizacional para que os resultados pretendidos sejam alcançados. 

Segundo eles, a gestão da LR envolve gerenciar e medir o desempenho em seis dimensões: 

processos, legislação, social, custos, ambiental e confiança do cliente.   

A falta de métricas de desempenho em logística reversa foi apontada por Bouzon, 

Govindan e Rodriguez (2018) como uma das barreiras para a implementação da logística 

reversa em empresas brasileiras. O mesmo foi mencionado anos antes, por Hazen, et al. (2015), 

ao relatar pesquisas nas quais foi constatado que a falta de medidas de desempenho, em LR, era 

uma das principais barreiras ao seu bom funcionamento.  

As métricas resultam dos objetivos estabelecidos pela organização para direcionar ações 

de curto ou longo prazo. A finalidade dessas métricas é conduzir o comportamento dos 

membros da organização em direção ao cumprimento das metas e o consequente alcance dos 

objetivos. Funcionam como direcionadoras do comportamento (HAZEN, et.al., 2015).  

Do mesmo modo, as métricas em logística reversa podem estimular os membros da 

cadeia de suprimentos a direcionarem esforços para implementar processos logísticos reversos 

(HAZEN, et.al., 2015). Uma das métricas mais importantes, de acordo com Hazen, et.al (2015), 

é o desempenho operacional, que envolve a rapidez e a facilidade em que a transação de retorno 

é processada pela empresa.  

Portanto, as pesquisas apontam que um sistema de avaliação de desempenho é uma 

ferramenta útil para a tomada de decisão em LR, a qual deve incluir indicadores financeiros 

(exemplo, custos) e não financeiros (satisfação do cliente) (KUCUKALTAN, IRANI, AKTAS, 

2016).  
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7 Considerações finais 

Esta pesquisa propiciou reunir um conjunto de 45 artigos científicos, publicados em 

periódicos conceituados internacionalmente, que abordam a avaliação de desempenho sob a 

perspectiva da logística reversa. As pesquisas nessa área iniciaram em 2011 (02 documentos) e 

atingiram um número relevante de estudos em 2018 (13 documentos); porém, nos anos 

seguintes, houve queda nos estudos. Mais de 100 pesquisadores, de forma colaborativa, 

trabalharam com esta temática. Entre eles, Kannan Govindan foi o que reuniu o maior número 

de trabalhos publicados, estabelecendo-se, assim, como o pesquisador que lidera esta área de 

estudo. 

A análise das pesquisas revelou que a avaliação de desempenho em logística reversa é 

estudada em diferentes áreas. Dentro do contexto de cadeias de suprimentos, novos tipos de 

cadeias passaram a se formar com o tempo, em virtude do impacto ambiental, social e 

econômico que os sistemas de produção geram sobre a sociedade. Há organizações que se 

estruturam em torno de Cadeias de Suprimento em Ciclo Fechado; outras, organizam-se em 

Cadeias de Suprimento consideradas Verdes para atender as exigências da legislação ambiental; 

enquanto outros setores econômicos desenham suas Cadeias de Suprimento com foco na 

Sustentabilidade. As pesquisas mostraram que a logística reversa está inserida em cada uma 

dessas cadeias.  

A comunidade científica estuda a avaliação de desempenho em logística reversa, em 

cada tipo de cadeia. Alguns autores caracterizam-se por concentrar seus trabalhos em um tipo 

de cadeia. Por exemplo, o professor Kannan Govindan costuma concentrar suas pesquisas em 

cadeias de suprimento sustentáveis. Dentro desse contexto, ele aborda a avaliação de 

desempenho em logística reversa.  

Os estudos científicos em cadeias de suprimentos identificaram, em pesquisas de campo, 

medidas em logística reversa, dimensões ou categorias que poderiam ser levadas em conta para 

elaborar um sistema de avaliação de desempenho em logística reversa; algumas delas são: 

envolvimento do cliente, custo de reciclagem, recursos materiais, compromisso da gestão, 

eficiência da reciclagem, compromisso do fornecedor. 

Além disso, foram selecionados 15 documentos que tratam diretamente sobre avaliação 

de desempenho em logística reversa. São artigos que abordam este tema sem focar em uma 

cadeia de suprimentos específica. Esta abordagem é também relevante, pois nem todos os 

produtos retornam a sua cadeia de origem. Após seu fim de vida útil, os produtos podem 

retornar a outra cadeia de suprimentos que não é a sua original. 

As pesquisas foram aplicadas em diferentes segmentos da indústria e do varejo. 

Algumas pesquisas empíricas foram aplicadas na indústria de bebidas, indústria de plástico, 



         

16 

indústria de peças automotivas, indústria cervejeira, indústria de refrigeração, indústria de 

equipamentos eletroeletrônicos, construção civil. Outros estudos foram realizados em diversas 

empresas do setor varejista e no ramo de telefonia móvel. Os estudos foram realizados em Cuba, 

Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos, Tailândia, Reino Unido, Austrália e Grécia. 

Este trabalho leva-nos a concluir que a comunidade científica está conduzindo pesquisas 

relevantes para construir metodologias para desenvolver sistemas de avaliação de desempenho 

em logística reversa que atendam à realidade que as organizações vivenciam. No entanto, 

percebe-se que há ainda a necessidade de desenvolver estudos em outros setores da economia, 

como o e-commerce, setor que tem altas taxas de retorno de produtos. E, especialmente, estudos 

com esta temática, em países em desenvolvimento.  

 

REFERÊNCIAS 

AIDONIS, D.; ACHILLAS, C.; FOLINAS, D.; KERAMYDAS, C. et al. Decision Support 

Model for Evaluating Alternative Waste Electrical and Electronic Equipment Management 

Schemes-A Case Study. Sustainability, 11, n. 12, Jun 2019. 

 

BARRERA, M. M. M.; CRUZ-MEJIA, O. Reverse logistics of recovery and recycling of non-

returnable beverage containers in the brewery industry A "profitable visit" 

algorithm. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 44, n. 

7, p. 577-596, 2014. Article. 
 

BERNON, M.; ROSSI, S.; CULLEN, J. Retail reverse logistics: a call and grounding 

framework for research. International Journal of Physical Distribution & Logistics 

Management, 41, n. 5-6, p. 484-510, 2011. Article. 

 

BESKE-JANSSEN, P.; JOHNSON, M. P.; SCHALTEGGER, S. 20 years of performance 

measurement in sustainable supply chain management - what has been achieved? Supply 

Chain Management-an International Journal, 20, n. 6, p. 664-680, 2015. Article. 

 

BOUZON, M.; GOVINDAN, K.; RODRIGUEZ, C. M. T. Evaluating barriers for reverse 

logistics implementation under a multiple stakeholders' perspective analysis using grey decision 

making approach. Resources Conservation and Recycling, 128, p. 315-335, Jan 2018. Article. 

 

BOUZON, M.; SPRICIGO, R.; RODRIGUEZ, C. M. T.; DE QUEIROZ, A. A. et al. Reverse 

logistics drivers: empirical evidence from a case study in an emerging economy. Production 

Planning & Control, 26, n. 16, p. 1368-1385, Dec 2015. Article. 

 

FEITO-CESPON, M.; SARACHE, W.; PIEDRA-JIMENEZ, F.; CESPON-CASTRO, R. 

Redesign of a sustainable reverse supply chain under uncertainty: A case study. Journal of 

Cleaner Production, 151, p. 206-217, May 2017. Article. 

 

GOVINDAN, K.; BOUZON, M. From a literature review to a multi-perspective framework for 

reverse logistics barriers and drivers. Journal of Cleaner Production, 187, p. 318-337, Jun 

2018. Review. 

 

GOVINDAN, K.; SOLEIMANI, H.; KANNAN, D. Reverse logistics and closed-loop supply 



         

17 

chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational 

Research, 240, p. 603-626, Feb 2015. Review. 

 

HAGHIGHI, S. M.; TORABI, S. A.; GHASEMI, R. An integrated approach for performance 

evaluation in sustainable supply chain networks (with a case study). Journal of Cleaner 

Production, 137, p. 579-597, Nov 2016. Article. 

 

HAMMES, G.; DE SOUZA, E. D.; RODRIGUEZ, C. M. T.; MILLAN, R. H. R. et 

al. Evaluation of the reverse logistics performance in civil construction. Journal of Cleaner 

Production, 248, p. 13, Mar 2020. Article. 
 
HASSINI, E.; SURTI, C.; SEARCY, C. A literature review and a case study of sustainable 

supply chains with a focus on metrics. International Journal of Production Economics, 140, 

n. 1, p. 69-82, Nov 2012. Article. 

 

HAZEN, B. T.; OVERSTREET, R. E.; HALL, D. J.; HUSCROFT, J. R. et al. Antecedents to 

and outcomes of reverse logistics metrics. Industrial Marketing Management, 46, p. 160-

170, Apr 2015. Article. 

 

ISLAM, M. T.; HUDA, N. Reverse logistics and closed-loop supply chain of Waste Electrical 

and Electronic Equipment (WEEE)/E-waste: A comprehensive literature review. Resources 

Conservation and Recycling, 137, p. 48-75, Oct 2018. Review. 

 

KUCUKALTAN, B.; IRANI, Z.; AKTAS, E. A decision support model for identification and 

prioritization of key performance indicators in the logistics industry. Computers in Human 

Behavior, 65, p. 346-358, Dec 2016. Article. 

 

KUIK, S. S.; NAGALINGAM, S.; SAMARANAYAKE, P.; MCLEAN, M. W. Evaluation of 

recovery configuration options by product utilisation value. Journal of Manufacturing 

Technology Management, 28, n. 5, p. 686-710, 2017. Article. 
 

MISHRA, J. L.; HOPKINSON, P. G.; TIDRIDGE, G. Value creation from circular economy-

led closed loop supply chains: a case study of fast-moving consumer goods. Production 

Planning & Control, 29, n. 6, p. 509-521, 2018. Article. 

 

MOMENI, E.; AZADI, M.; SAEN, R. F. Measuring the efficiency of third party reverse 

logistics provider in supply chain by multi objective additive network DEA model. 

International Journal of Shipping and Transport Logistics, 7, n. 1, p. 21-41, 2015. Article. 

 

MUDULI, K.; GOVINDAN, K.; BARVE, A.; KANNAN, D. et al. Role of behavioural factors 

in green supply chain management implementation in Indian mining industries. Resources 

Conservation and Recycling, 76, p. 50-60, Jul 2013. Article. 

 

OLUGU, E. U.; WONG, K. Y. An expert fuzzy rule-based system for closed-loop supply chain 

performance assessment in the automotive industry. Expert Systems with Applications, 39, 

n. 1, p. 375-384, Jan 2012. Article. 

 

OLUGU, E. U.; WONG, K. Y.; SHAHAROUN, A. M. Development of key performance 

measures for the automobile green supply chain. Resources Conservation and Recycling, 55, 

n. 6, p. 567-579, Apr 2011. Article. 

 



         

18 

RAJEEV, A.; PATI, R. K.; PADHI, S. S.; GOVINDAN, K. Evolution of sustainability in 

supply chain management: A literature review. Journal of Cleaner Production, 162, p. 299-

314, Sep 2017. Review. 

 

SAJJANIT, C.; ROMPHO, N. Measuring customer-oriented product returns service 

performance. International Journal of Logistics Management, 30, n. 3, p. 772-796, Aug 

2019. Article. 

 

SCHALTEGGER, S.; BURRITT, R. Measuring and managing sustainability performance of 

supply chains Review and sustainability supply chain management framework. Supply Chain 

Management-an International Journal, 19, n. 3, p. 232-241, 2014. Article. 

 

SEARCY, C. Measuring Enterprise Sustainability. Business Strategy and the Environment, 

25, n. 2, p. 120-133, Feb 2016. Article. 

 

SELLITTO, M. A. Reverse logistics activities in three companies of the process industry. 

Journal of Cleaner Production, 187, p. 923-931, Jun 2018. Article. 

 

SHAIK, M. N.; ABDUL-KADER, W. Comprehensive performance measurement and causal-

effect decision making model for reverse logistics enterprise. Computers & Industrial 

Engineering, 68, p. 87-103, Feb 2014. Article. 

 

TIPPAYAWONG, K. Y.; NIYOMYAT, N.; SOPADANG, A.; RAMINGWONG, S. Factors 

Affecting Green Supply Chain Operational Performance of the Thai Auto Parts Industry. 

Sustainability, 8, n. 11, p. 9, Nov 2016. Article. 

 

UYGUN, O.; DEDE, A. Performance evaluation of green supply chain management using 

integrated fuzzy multi-criteria decision making techniques. Computers & Industrial 

Engineering, 102, p. 502-511, Dec 2016. Article. 

 

VAHABZADEH, A. H.; ASIAEI, A.; ZAILANI, S. Green decision-making model in reverse 

logistics using FUZZY-VIKOR method. Resources Conservation and Recycling, 103, p. 125-

138, Oct 2015a. Article. 

 

VOIGT, D.; CASAROTTO, N.; MACEDO, M. A.; BRAGA, T. G. et al. Performance 

Evaluation of Reverse Logistics: Opportunities for Future Research. Sustainability, 11, n. 19, 

Oct 2019. 

 

YI, P. X.; HUANG, M.; GUO, L. J.; SHI, T. L. Dual recycling channel decision in retailer 

oriented closed-loop supply chain for construction machinery remanufacturing. Journal of 

Cleaner Production, 137, p. 1393-1405, Nov 2016. Article. 

 


