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As pesquisas em gestão da cadeia de suprimentos têm levado o público 

de interesse dessa temática, tanto no ambiente acadêmico como no 

contexto do segmento produtivo, a compreender melhor a gestão das 

operações e processos além das fronteiraas de cada empresa. No 

Brasil, o fluxo de trabalhos empíricos nessa área tem auferido 

constante crescimento, no entanto, nota-se que apesar dos esforços de 

alguns pesquisadores, poucos estudos têm focado questões ligadas à 

inovação como fonte de melhoria de eficiência em cadeias de 

suprimentos. Nessa direção, utilizando-se da técnica de revisão 

sistemática (Brown, 2003) e tendo como delimitador o conceito de 

inovação adotado pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005) objetivou-se 

neste artigo conhecer e entender quais são as inovações que tem 

gerado aumento de eficiência em cadeias de suprimentos, a fim de 

lançar bases para futuras explorações teóricas e empíricas no contexto 

nacional de pesquisa. Os resultados da presente revisão indicam que a 

inovação tem colaborado significativamente para o aumento de 

eficiência em cadeias de suprimentos, principalmente, no que diz 

respeito ao desenvolvimento de: i) novos produtos ou processos 

envolvendo parcerias e alianças; ii) processos logísticos e embalagens 

para transporte, e; iii) tecnologia de informação. Como conclusão 

constata-se que os resultados evidenciados pela presente pesquisa 

podem servir como indicativos importantes de possíveis fontes de 

aumento de eficiência, no entanto, este é um tema que necessita ser 

mais bem explorado. 

 

Palavras-chaves: Inovação radical; inovação incremental; eficiência, 

cadeia de suprimentos 
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1. Introdução 

A gestão da cadeia de suprimentos, desde seu surgimento no contexto da indústria 

manufatureira, tem sido freqüentemente submetida ao crivo de novas descobertas que 

possibilitaram melhorias, tanto conceituais como empíricas, em sua estrutura de 

funcionamento (PIRES, 2004). Como exemplo pode-se citar a inserção de unidades de 

medidas de desempenho trazida pelo modelo Supply Chain Operations Reference – SCOR 

(STWART, 1997), o desenvolvimento dos processos de negócios e subprocessos operacionais 

e estratégicos (LAMBERT et. al., 1997; CROXTON, et. al., 2001), os processos de 

compartilhamento de informações (CHANDRA; KUMAR, 2000) e as práticas ligadas ao 

comportamento colaborativo, (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005). 

Mais recentemente, uma abordagem que tem despertado significativo interesse por 

parte de pesquisadores refere-se à incorporação do conceito de inovação na gestão da cadeia 

de suprimentos (HELLSTRÖM; NILSSON, 2011; LEE et. al., 2011). Sob esta perspectiva, 

desde algum tempo várias organizações, de diferentes cadeias produtivas, tem analisado 

formas de incorporar a inovação em suas atividades de negócio objetivando ganhos de 

eficiência em suas operações, seja no desenvolvimento de novos produtos ou processos 

(CABRAL; TRAIL, 2001); no estabelecimento de parcerias e alianças (SOOSAY et. al., 

2008); nas formas de compartilhamento de informações (WALTERS; RAINBIRD, 2007); ou, 

na gestão do sistema logístico adotado (IVAN SU et. al., 2010). 

Neste caso, é compreensível que em um contexto de competitividade global as 

organizações passem a buscar a melhoria de seu desempenho por meio e operações eficientes 

e investimentos em inovação (HEIKKILÄ, 2002). Todavia, esta parece ser uma agenda que 

começa a despertar o interesse do público que está envolvido com esta temática, tanto no 

ambiente acadêmico como no contexto do segmento produtivo, ou seja, existe interesse de se 

gerar inovações para responder aos problemas que prejudicam a eficiência das cadeias de 

suprimentos (LOWE; PRECKEL, 2004).  

No entanto, apesar de determinado esforço por parte dos pesquisadores, nota-se uma 

lacuna teórica, em termos de pesquisas acadêmicas, no que se refere à interação entre 

inovação e melhoria de eficiência em cadeias de suprimentos, principalmente, no contexto 

nacional de pesquisa. Tal fato justifica uma revisão sistemática em periódicos internacionais a 

fim de se levantar as informações que se pretende obter, coletadas de forma sistematizada e 

com o rigor cientifico pertinente ao trabalho de pesquisa acadêmico.  

Nessa direção, tendo em vista que tal conhecimento precede a realização de futuras 

análises em profundidade, é objetivo geral desta pesquisa responder à seguinte questão de 

revisão:  

 Q1: A inovação pode auxiliar na melhoria de eficiência em cadeias de 

suprimentos? 

2. Metodologia 

De acordo com Tranfield et. al. (2003), o campo de pesquisa em gestão tem sido 

objeto, ao longo dos anos, de consideráveis análises e discussões. Nessa direção, métodos de 

síntese de pesquisa têm sido desenvolvidos com a finalidade de estabelecer comparações e 
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conclusões, a partir de uma coleção de estudos, por meio de métodos interpretativos e 

indutivos. A revisão sistemática compõe um desses métodos.  

Brown (2003), a partir de um extenso trabalho, fornece uma estrutura conceitual que 

divide a execução da revisão sistemática em três estágios, a saber: i) planejamento da revisão; 

ii) desenvolvimento da revisão, e; iii) elaboração do relatório da revisão. 

A partir da divisão proposta por Brown (2003), o presente artigo foi elaborado 

seguindo-se as seguintes fases para composição da revisão sistemática: 

 Identificação da necessidade de uma revisão sobre elementos de inovação e 

eficiência em cadeias de suprimentos; 

 Mapeamento da literatura existente para chegar a uma pergunta de pesquisa; 

 Elaboração do protocolo para responder à pergunta de pesquisa; 

 Identificação e seleção dos estudos relevantes; 

 Extração dos dados, e; 

 Discussão dos resultados, limitações e considerações finais. 

Visando responder à questão de revisão proposta para este trabalho, seguiram-se os 

seguintes procedimentos de seleção dos artigos, conforme quadro 1. É necessário mencionar 

que, por opção dos autores, os termos descritos no Quadro 1 estão conforme a utilização de 

busca nas bases de dados EBSCO e SCOPUS, ou seja, são apresentados em língua inglesa, 

sendo que traduzidos são: cadeia de suprimentos (supply chain) e inovação (innovation). 

Procedimentos/aplicação dos filtros EBSCO SCOPUS Total 

SUPPLY CHAIN 10.463 13.566 24.029 

SUPPLY CHAIN INNOVATION 61 120 181 

Eliminação de artigos repetidos 50 98 148 

Textos analisados por especialistas/revistas acadêmicas 38 61 99 

Leitura do resumo de 99 artigos para extrair aqueles que 

podem colaborar para a resposta da questão de revisão. 
07 12 19 

Quadro 1: Aplicação dos procedimentos de seleção dos artigos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A seguir, descrevem-se os resultados obtidos a partir da leitura dos 19 artigos 

resultantes da aplicação dos procedimentos e filtros de busca por meio da técnica de revisão 

sistemática. 

3. Apresentação dos Resultados 

Os principais artigos, encontrados por meio da revisão sistemática, tem como origem 

14 periódicos diferentes. O Quadro 2 lista os periódicos de publicação, bem como os 

respectivos autores dos artigos selecionados. 

Periódicos 

 

Autores / ano de publicação  

International Journal of Phisical 

Distribuition & Logistics 

Management  

Corsten & Felde, 2004 

Ivan Su et. al., 2010 

Russell & Hoag, 2004 

European Journal of Innovation 

 Management 

Troshani & Doolin, 2007 

Buffington & Macubbrey, 2011 

Supply Chain Management: An  Soosay et.al., 2008 
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International Journal Burgess & Sing, 2006 

British Food Journal Trienekens et.al., 2008 

 

Industrial Management & Data 

Systems 

Chong et.al., 2010 

Qualitative Market Research: An  

International Journal 

Cox & Mowatt, 2004 

Journal of Enterprise Information 

Management 

Walters & Rainbird, 2007 

Journal on Chain and Network Science Cabral & Trail, 2001 

 

Technology in Society Weick, 2001 

 

The Learning Organization Maqssod et.al., 2007 

 

International Journal of Retail 

& Distribuiton Management 

Hellström & Nilsson, 2007 

Supply Chain Management Fearne & Hughes, 1999 

Desbarats, 1999 

International Journal of Operations 

& Production Management 

Lee et.al., 2011 

IEEExplore Electronic Library Miao He et.al., 2010 

 

Quadro 2: Periódicos e artigos utilizados nesta pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

No que diz respeito ao conteúdo dos artigos, optou-se pela divisão dos mesmos entre 

teóricos e teórico-empíricos, conforme é demonstrado no Quadro 3. Ainda no mesmo quadro, 

procura-se apresentar o local de pesquisa e o tipo de cadeia de suprimentos envolvida na 

pesquisa.  

Autores Teórico Teórico- 

Empírico 

Local de  

pesquisa 

Cadeia 

 pesquisada  

Buffington & Macubbrey, 2011 X  

 

Suécia Industrial 

Burgess & Sing, 2006 

 

 X Austrália De transporte  

Cabral & Trail, 2001  X Brasil Produtos  

Agroindustriais 

Chong et.al., 2010  X Malásia De  

manufatura 

Corsten & Felde, 2004 

 

 X Suíça Não especificado 

Cox & Mowatt, 2004  X Reino Unido Comércio 

eletrônico 

Desbarats, 1999 

 

X  Reino Unido Não mencionado 

Fearne & Hughes, 1999 

 

X  Reino Unido De alimentos  

frescos 

Hellström & Nilsson, 2007  X Suécia Varejista 

(IKEA) 

Ivan Su et. al., 2010  X Taiwan Hospitalar  

 

Lee et.al., 2011 

 

 X Coréia do Sul Hospitalar 
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Maqssod et.al., 2007  X Austrália 

 

Industrial 

Miao He et.al., 2010 X  China 

 

Comércio 

eletrônico 

Russell & Hoag, 2004 

 

 X EUA 

 

Peças 

aeronáuticas  

Soosay et.al., 2008 

 

 X Austrália 

 

Industrial 

 

Trienekens et.al., 2008  X Holanda 

 

Frutas frescas 

Troshani & Doolin, 2007 

 

 X Austrália Industrial 

Walters & Rainbird, 2007 

 

 X Austrália Industrial 

Weick, 2001  X EUA Produtos  

Agroindustriais 

Quadro 3: Detalhamento dos artigos utilizados nesta pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nos trabalhos elencados por meio da presente revisão sistemática é possível verificar o 

tipo de inovação (incremental ou radical), os resultados decorrentes da mesma, bem como o 

ponto de impacto dessa melhoria, ou seja, a área ou processo no qual essa melhoria pode 

representar um ganho de eficiência, conforme Quadro 4.  

 

Autores 

Tipo de 

Inovação 

Resultados 

decorrentes da  

inovação 

Área ou processos 

nos quais ocorreram 

melhoria de eficiência? 

Buffington & Macubbrey, 2011 Incremental e 

descontínua 

Efeitos no 

Design/ produto 

Mercado 

consumidor 

 

Burgess & Sing, 2006 

 

Incremental 

Aumento 

de vantagem 

competitiva 

 

Rentabilidade 

Cabral & Trail, 2001 Incremental Alianças externas/ 

Investimento P&D 

Rentabilidade 

 

Chong et.al., 2010 

 

Incremental 

 

Melhor 

desempenho 

organizacional 

 

Custos 

Corsten & Felde, 2004 Incremental Aumento da  

colaboração 

Fornecimento 

 

Cox & Mowatt, 2004 

 

Incremental 

Compartilhamento 

de informação 

Inventário/ 

Nível estoque 

 

Desbarats, 1999 

 

Incremental 

Aumento do 

nível de serviço 

Consumidor 

final 

 

Fearne & Hughes, 1999 

 

Incremental 

Novas formas 

de embalagens 

Vida estendida  

de prateleira  

Hellström & Nilsson, 2007 Radical 

 

Novas formas 

de embalagens 

Logística 

Ivan Su et. al., 2010 Incremental  

 

Otimização do 

Fluxo de material 

Logística 

Lee et.al., 2011 Incremental Cooperação com 

fornecedores 

Custo e retorno 

financeiro 

Maqssod et.al., 2007 Incremental Cooperação 

entre membros 

Construção 

de projetos 

Miao He et.al., 2010 Incremental Desenvolvimento 

de produtos 

Mercado 

consumidor 

 Incremental  Mudanças em Canais de 
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Russell & Hoag, 2004 TI comunicação 

 

Soosay et.al., 2008 

Incremental 

e radical 

Aumento da  

colaboração 

Alocação de 

recursos 

 

Trienekens et.al., 2008 

Incremental 

e radical 

Melhor 

desempenho 

Custo e  

qualidade 

 

Troshani & Doolin, 2007 

Incremental Difusão de redes 

de informação 

Stakeholders 

 

Walters & Rainbird, 2007 

Incremental Melhor 

atendimento ao 

consumidor 

 

Custos 

Weick, 2001 Incremental 

e radical 

Contribuições ao 

desenvolvimento 

do agronegócio 

Produção 

processamento e 

distribuição 

Quadro 4: Resultados da revisão sistemática. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

4. Discussão dos resultados 

Inicialmente, cabe destacar que inovação em cadeias de suprimentos é um tema novo e 

ainda pouco explorado no contexto das pesquisas acadêmicas. Corroborando com esta 

perspectiva, a presente pesquisa permitiu constatar que, de um total de 24.029 artigos 

relacionados com gestão de cadeias de suprimentos nas bases de dados EBSCO e SCOPUS, 

apenas 181 trabalhos estão relacionados diretamente com inovação em cadeias de 

suprimentos.  

Neste contexto, é menor ainda o número de trabalhos que abordam o impacto da 

inovação na melhoria de eficiência na gestão dessas cadeias. Na presente pesquisa foram 

encontrados 19 artigos que podem contribuir para a resposta da questão de revisão. 

Atualmente, a gestão de cadeia de suprimentos é vista como uma questão estratégica 

para as organizações e seus gestores. Nessa direção, como assevera Pires (2007) as estratégias 

das organizações podem influenciar diretamente as inovações e as formas de gestão das 

cadeias. Outrossim, advoga-se que a inovação deve estar inserida dentro da estratégia 

assumida pelas empresas a fim de auxiliar na garantia de vantagem competitiva 

(TRIENEKENs et. al., 2008). 

No que se refere à inovação em cadeias de suprimentos, os resultados encontrados por 

meio da presente pesquisa envolvem a perspectiva de melhoria de eficiência, a partir do 

desenvolvimento ou melhorias de produtos ou processos; em questões de redução de custos 

logísticos; no âmbito de cooperação, colaboração e compartilhamento de informações, 

visando o aprimoramento de mecanismos para planejamento de controle de estoque, 

qualidade e alocação de recursos; tecnologia de informação e relacionamento de longo prazo. 

No que diz respeito ao primeiro ponto dessa discussão é notório que, atualmente, as 

empresas sofrem uma pressão quase diária para o desenvolvimento de novos produtos ou 

processos. Se no passado o desígnio de um produto novo estava limitado a um ou outro 

segmento, hoje, com um mercado cada vez mais competitivo, se tornou uma condição de 

sobrevivência (TIDD et. al., 2006).  

Neste contexto, Buffington e Macubbrey (2011) constataram que o desenvolvimento 

de novos produtos ou processos em um sistema onde os membros (ou elos) possuem 

orientação para a cadeia de suprimentos é um ambiente marcado por um trade-off entre 

expertise (inovação fechada) e colaboração (inovação aberta). Neste caso, os autores 
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verificaram que os membros, pelos mais variados motivos, muitas vezes optam pela inovação 

fechada em detrimento das parcerias e alianças.  

Com relação a este ponto, Cabral e Trail (2001) ao pesquisarem sobre os fatores 

determinantes de intensidade tecnológica nas indústrias brasileiras constataram que a 

constituição de alianças externas pelos membros de uma cadeia favorece diretamente no 

investimento em pesquisa e se constitui em um determinante da capacidade de intensidade 

tecnológica. 

Sob esta mesma perspectiva, Levy (2000, p. 366) assevera que empresas que 

promovem parcerias estratégicas “compartilham metas, concordam sobre a forma de como 

atingir essas metas e estão dispostas a assumir riscos, a compartilhar informações e a fazer 

investimentos significativos no que diz respeito à inovação”. 

O segundo ponto de discussão refere-se a uma questão fundamental para as cadeias de 

suprimentos, a saber, a logística. Neste contexto, Hellström e Nilsson (2007) observaram 

ganhos expressivos em eficiência por meio da utilização de uma embalagem de suporte para 

cargas pela empresa sueca IKEA. De acordo com os autores a implementação desta unidade 

inovadora foi, e ainda é, um elemento chave na estratégia de redução de custos logísticos e 

um importante componente do desempenho no fornecimento global da empresa em questão. 

Semelhantemente Fearne e Hughes (1999) afirmam que os direcionadores de inovação nas 

cadeias de produtos hortifruti frescos do Reino Unido são decorrentes de melhoria de 

eficiência nos processos de transporte. 

A este respeito Farahani et. al. (2011) afirmam que as contas de transporte 

representam para as empresas entre um e dois terços do custo logístico total, sendo o elemento 

mais importante dos custos logísticos. Haja vista o fato de que empresas e o mercado 

consumidor de seus produtos são, muitas vezes, separados geograficamente – como é o caso 

da IKEA – o que torna crítica a exigência de que os produtos sejam entregues na “hora certa”. 

Ao fazer isto, a empresa aumenta o nível de satisfação dos clientes, sendo este um indicativo 

importante de bom desempenho da cadeia. 

  Para a IKEA, além da redução dos custos logísticos (mais de 2 milhões de euros por 

ano), a utilização de uma embalagem inovadora permitiu reduzir os custos associados com 

retorno de materiais, com a taxa de danos de transporte e armazenagem, e principalmente, 

possibilitou eficiência no transporte de materiais entre os elos, de modo que a economia nos 

custos beneficiasse o sistema como um todo. 

Da mesma forma, Ivan Su et. al. (2010) ao pesquisarem sobre os benefícios da 

inovação nos processos logísticos de uma cadeia de suprimentos constataram que houve 

ganhos financeiros significativos para uma rede hospitalar da Malásia com a otimização 

níveis de estoque e introdução de tecnologia no gerenciamento dos transportes. 

No que diz respeito ao compartilhamento de informações, Burgess e Sing (2006) 

verificaram ser este um elemento importante na busca dos membros da cadeia por inovação; 

bem como, um fator impactante no desempenho organizacional (CORSTEN; FELDE, 2004) 

por meio da melhoria compartilhada de produtos e processos (CHONG et.al., 2010) ou 

fornecendo suporte e capacidades para a inovação contínua (SOOSAY et.al., 2008).  

Sob esta perspectiva, pode-se observar que, em termos de estruturação do processo de 

compartilhamento de informações para aumento da inovação, as pesquisas em questão 

(BURGEES; SING, 2006; CORSTEN; FELDE, 2004; CHONG et.al., 2010; SOOSAY et.al., 
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2008) evidenciaram que as respectivas cadeias pesquisadas possuem o principal elemento 

para tal estruturação, qual seja, a integração entre os membros, com vistas, tanto à melhoria 

do nível de serviço ao cliente (DESBARATS, 1999), como a um melhor atendimento das 

necessidades do consumidor final (WALTERS; RAINBIRD, 2007). Corroborando com esta 

perspectiva, Croxton et. al. (2001) afirmam que o compartilhamento de informações para o 

desenvolvimento de novos produtos ou processos é um dos elementos críticos para assegurar 

o sucesso contínuo das cadeias de suprimentos. 

   Sobre a utilização de inovações em tecnologia de informação (TI) como forma de 

melhoria de eficiência no âmbito das cadeias de suprimentos, Cox e Mowatt (2004) 

verificaram que a TI permite uma aproximação adequada ao bom relacionamento entre 

fornecimento e consumidores. Sobre esta perspectiva, Russell e Hoag (2004) asseveram que a 

utilização da tecnologia de informação – entre comprador e fornecedor – é um ponto essencial 

para o sucesso de um relacionamento duradouro, sendo que muitos dos problemas existentes 

(no âmbito dos relacionamentos) são devidos, em grande parte, à baixa intensidade de 

investimentos em TI entre os elos de algumas cadeias.  

No que diz respeito ao relacionamento de longo prazo, outro elemento importante no 

contexto em questão, Lee et.al. (2011) constataram que o mesmo favorece a criação de um 

ambiente capaz de estimular a inovação. Corroboram com esta evidência Troshani e Doolin 

(2007) e Maqssod et.al. (2007) ao afirmarem que o relacionamento de longo prazo aumenta a 

coordenação entre os elos e incide positivamente sobre a melhoria de eficiência em cadeias de 

suprimentos.  

5. Considerações finais 

Atualmente, a tecnologia e a competitividade estão alterando as formas e as taxas de 

crescimento das empresas, e a adaptação a essas mudanças torna-se um elemento necessário 

para todas as empresas. Não obstante, no cenário internacional a gestão da cadeia de 

suprimentos tem sido foco de pesquisas abordando a melhoria de eficiência a partir da 

inovação. Porém, nota-se que no contexto brasileiro de pesquisa, tal interface ainda é um tema 

pouco explorado.   

Sob esta perspectiva, a presente revisão sistemática, abordando pesquisas publicadas 

por meio de artigos internacionais, procurou trazer entendimento sobre como esta abordagem 

vem sendo tratada no contexto internacional a fim de lançar bases para futuras explorações 

teóricas e empíricas no Brasil.  

Assim, no que diz respeito às respostas para a questão de revisão (Q1) constatou-se, 

por meio dos artigos selecionados, que a melhoria de eficiência a partir da inovação parece 

ocorrer em quatro pontos específicos, a saber: i) desenvolvimento de novos produtos ou 

processos envolvendo parcerias e alianças (BUFFINGTON; MACUBBREY, 2011; 

CABRAL; TRAIL, 2001); ii) processos logísticos e embalagens para transporte 

(HELLELLSTRÖM; NILSSON, 2007; IVAN SU et. al., 2010); iii) compartilhamento de 

informações, (BURGESS; SING, 2006; CORSTEN; FELDE, 2004; CHONG et.al., 2010; 

SOOSAY et.al., 2008), e; iv) tecnologia de informação (COX; MOWATT, 2004).  
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