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Resumo: A Economia Circular (EC) vem sendo 

tratada como uma forma de garantir uma produção mais 

sustentável e a Logística Reversa (LR) vem sendo 

apontada como um meio de viabilizá-la. No entanto, 

ainda é preciso compreender de que maneira ambos os 

conceitos estão interligados. Os resultados desta 

pesquisa mostram que, embora ainda de forma 

emergente, existe uma relação entre as duas esferas, 

principalmente em áreas como recuperação, práticas de 

manufatura verde e desenvolvimento sustentável. 

 

1. Introdução 
Em 1982, Stahel [1] abordou pela primeira vez na 

literatura o conceito de Economia Circular (EC). Este 

apresentava um sistema de auto-reposição que não 

impactava negativamente o crescimento das empresas. 

Seu princípio baseava-se em evitar desperdícios e 

minimizar o consumo dos recursos naturais por meio da 

reciclagem de materiais e/ou energia após o seu uso. 

Atualmente, dentre as diferentes práticas que estão 

sendo aplicadas para viabilizar a EC está a Logística 

Reversa, que consiste no caminho inverso da produção, 

ou seja, no fluxo de produtos do consumidor para o 

fornecedor [2]. Esta área da Logística tem recebido uma 

atenção cada vez maior [3]; no entanto, ainda existem 

dúvidas quanto a relação ou a interligação entre a 

Logística Reversa e o conceito de sustentabilidade e por 

conseguinte, à EC. Assim  sendo, o objetivo deste artigo  

é melhorar  a  compreensão  sobre  a  relação  entre  

estes  dois  tópicos,  buscando  responder  à seguinte  

questão  de  pesquisa:  Qual  é  a  relação  entre  a  

produção de  literatura  na  esfera  da Economia Circular 

e a prática da Logística Reversa? Para atingir o objetivo 

estabelecido, será conduzida uma análise bibliométrica, 

utilizando a base de dados ISI Web of Science. 

  

2. Metodologia 
O presente trabalho tem como objetivo compreender 

qual a relação existente entre Economia Circular e a 

prática da Logística Reversa. Para tanto, foi empregado 

o estudo bibliométrico como método de pesquisa. A 

bibliometria aplica técnicas quantitativas e qualitativas 

para fazer a análise do conteúdo publicado. Seu objetivo 

é identificar a relevância do tema, da evolução das 

publicações ao longo dos anos e das áreas de 

conhecimento relacionadas a ele [4] [5].  

Um estudo bibliométrico inicia-se com a definição 

de palavras-chave que ajudam a delimitar as áreas a 

serem pesquisadas. No presente trabalho, foram 

escolhidas “Circular Economy” e “Reverse Logistics”. 

A base utilizada para fazer a busca inicial foi o ISI Web 

of Science, devido à amplitude de suas publicações e 

também por permitir análises complementares sobre 

autores, citações, países de publicação, ano de 

publicação, entre outros. De forma similar ao trabalho 

desenvolvido por Lopes et al. [6], a presente pesquisa 

bibliométrica foi estruturada em três etapas:  

• Etapa I: análise baseada na palavra “Circular 

Economy”;  

• Etapa II: análise baseada na palavra “Reverse 

Logistics”;  

• Etapa III: análise combinando as duas palavras-

chaves “Circular Economy” e “Reverse Logistics”.  

As buscas foram feitas no período de 07 de junho a 

02 de julho de 2017. Para se ter uma melhor 

compreensão sobre as publicações acerca dos temas, 

nenhum tipo de filtro foi aplicado nas buscas. Os 

resultados foram analisados tomando-se como base os 

territórios de origem, os anos de publicação, os 

principais autores, as áreas de pesquisa e as revistas com 

maiores números de publicações.  

 

3. Resultados 
 Na Etapa I, as buscas demonstram a atualidade do 

tema Economia Circular devido à grande quantidade de 

artigos de congresso. Com relação ao número de 

publicações por país, a China destaca-se com 775 

trabalhos desta área, que representam 54% do total, 

seguida pela Inglaterra, com 90 registros, EUA, com 86, 

e Holanda, com 65. 

Entre os principais autores que tem publicado sobre 

o tema estão: Y. Geng, com 32 trabalhos; Qh. Zhu, com 

12; Y. Zhang, com 10, T. Fujita , com 10 e Z. Liu, com 

9. Os demais publicaram 8 artigos ou menos.  Já quanto 

ao ano de publicação, os trabalhos relacionados ao tema 

da Economia Circular só tiveram um aumento 

significativo a partir de 2007. Em 2016, alcançou seu 

auge e deve manter a tendência de alta, visto que até o 

primeiro semestre de 2017 já foram escritos 127 artigos. 

Dentre as principais áreas de pesquisa, destacam-se 

a Engenharia e a Ecologia, responsáveis por 

aproximadamente 70% das publicações. Logo depois, 

estão a Economia de Negócios, Ciência da Tecnologia, 

Gestão de Operações, entre outras. As principais 

revistas que têm publicado artigos sobre EC são 

“Journal of Cleaner Production”, “Resources 

Conservation and Recycling” e “Sustainability”. Para 

esta análise, assim como nas próximas etapas, a busca 

foi restringida apenas para os artigos publicados, 

excluindo os artigos de congresso. 

Na Etapa II, o primeiro aspecto que merece ser 

destacado é que, ao contrário de Economia Circular, o 

tema Logística Reversa possui um número de artigos 

publicados maior do que artigos de congresso. Este fato 

pode demonstrar que Logística Reversa é uma área mais 

consolidada.  
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Em se tratando da quantidade de publicações por 

país, os EUA se destacam com 958 dos trabalhos da 

área ou 23% do total, seguido da China, com 883 ou 

22% e da Inglaterra com 282 ou 7%. Comparando este 

resultado com o obtido na Etapa I, pode-se observar 

que, apesar dos EUA estarem a frente da produção de 

artigos na área da Logística Reversa, estes detém apenas 

6% dos trabalhos somente sobre Economia Circular, 

fato este que mostra o foco empresarial e não tão 

sustentável da maioria das atividades da LR no país.  

Os autores com maior número de artigos 

relacionados à Logística Reversa são: K. Govindan, 

com 29 trabalhos; S. M. Gupta, com 19; B. Yan, com 18 

e J. Wang, com 16. Todos os demais publicaram 15 

trabalhos ou menos. Com relação  a evolução das 

publicações ao longo dos anos, os  artigos sobre o tema 

vêm sendo publicados desde 1991 e suas quantidades 

foram crescendo gradativamente. 

As áreas que mais se destacam dentre as publicações 

acerca da Logística Reversa são Engenharia, seguida de 

Ciência da Gestão de operações e Economia de 

Negócios. A Ecologia, única área voltada à 

sustentabilidade, constitui apenas 8% do total dos 

trabalhos. As principais revistas que vem publicando 

sobre o tema são “International Journal of Proudction 

Economics”, “International Journal of Production 

Research”, “Plos one” e finalmente “Journal of Cleaner 

Production”. Apesar do foco empresarial apresentado 

anteriormente, o fato da Logística Reversa estar 

presente em artigos de produção limpa expõe uma nova 

abordagem para as diversas atividades da área. 

Por fim, na Etapa III, apenas 34 trabalhos foram 

encontrados. Esta baixa quantidade prova que o 

relacionamento entre estes dois temas é algo ainda 

pouco abordado e portanto, pouco conhecido.  

Com relação a quantidade de publicações por país, a 

China destaca-se com quase 80% de toda produção. Em 

seguida, estão países como EUA, Japão e Brasil. Este 

fato atesta a conclusão de que o foco das atividades da 

Logística Reversa na China é majoritariamente 

sustentável e voltado para a Economia Circular.  O 

Brasil, apesar de não possuir muitas publicações dos 

termos separados, figura entre países desenvolvidos 

quando se trata de pesquisa acerca das duas áreas.  

 Dentre os principais autores estão H. J. Zhang e 

Y. C. Wang, com 2 artigos publicados cada. Quanto ao 

ano de publicação , os dois temas vêm sendo abordados 

juntos desde 2006 e de forma igualitária. Em 2007, 

2015 e 2016 as quantidades de publicação foram 

maiores, no entanto, a diferença em relação aos demais 

não é significativa. 

As áreas de pesquisa mais citadas são similares às da 

Etapa II, com destaque para as áreas de Engenharia, 

Economia de Negócios, Ciência da Gestão de 

Operações e Ecologia. Com relação às principais 

revistas, foram encontradas: “Business Strategy and the 

Environment”, “International Journal of Production 

Economics” e “Revista de Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade GEAS”. Todas com 1 trabalho 

publicado.   

 

4. Conclusões 
O presente artigo teve como objetivo principal 

analisar a relação existente entre a EC e a LR. Para 

atingí-lo, foi desenvolvida uma pesquisa bibliométrica 

analisando todas as publicações referentes a estes dois 

temas. Primeiramente, analisou-se os dois termos de 

forma individual para compreender sua evolução e em 

seguida, foi feita uma análise combinando ambos. A 

baixa quantidade de artigos encontrados nesta última 

etapa comprova que a interligação entre estas duas áreas 

ainda não é muito abordada, apesar de sua grande 

importância.  

A Logística Reversa desempenha um papel 

fundamental na consolidação e na implantação da 

Economia Circular, fato este que têm lhe trazido uma 

atenção cada vez maior. No entanto, nem todas as 

atividades relacionadas à LR dizem respeito à 

sustentabilidade e consequentemente, à EC. Ações 

como descarte e devoluções, dentre outras que não 

tangenciam o retorno de produtos para seus ciclos, estão 

atreladas ao foco empresarial e foram pensadas para 

gerar retornos no mercado. Esta pode ser a razão dos 

EUA possuírem uma maior produção de artigos 

relacionados à LR e que não estão atrelados à EC. 

Diferente da China, o país não carece tanto de recursos 

naturais e, portanto, não possui caráter emergencial em 

implantar um sistema auto-repositor.  
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