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Introdução
O agronegócio brasileiro é expoente no cenário global e com significativa relevância nas exportações brasileiras. Em 2019 foi 
responsável por US$97 bilhões em 2019, representando 43% da pauta de exportações, tendo a soja como o principal produto 
exportado (MAPA, 2020). Na safra 2018/19 a soja ocupou 36 milhões de hectares de área plantada, com uma produtividade 
média de 3,2 ton/ha (CONAB, 2020). A principal região produtora brasileira é o Centro-Oeste com alta dependência do 
transporte rodoviário, como é o caso de Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA, 2014). No estado, os produtores de grãos enfrentam 
distâncias consideráveis até os terminais portuários de Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul. Como alternativa para 
minimizar esses problemas e otimizar o transporte, o emprego da logística colaborativa tem sido proposto por Tacla (2003) há 
mais de uma década e, desde então, se referiu à cadeia de suprimentos.

Objetivo
Considerando que a logística colaborativa pode ajudar na possível melhoria do transporte de grãos de soja, este artigo buscou 
conhecer o que se produziu na academia sobre este tema durante o período de 2010 a 2020 nas principais bases de dados.

Material e Métodos
Para o presente estudo adotou-se o protocolo de pesquisa Proknow-C (ENSSLIN et al., 2010) que é caracterizado por uma 
sequência de procedimentos que se iniciou com a definição do mecanismo de busca até alcançar a fase de filtragem e seleção 
do material bibliográfico relevante relacionado ao tema da pesquisa. Foram analisadas as produções científicas oriundas de 
bases de dados como o Google Acadêmico, Periódicos da Capes, Scielo, em anais e revistas de Administração, Engenharias, 
Tecnologias Logística, Gestão Industrial e Produção. O trabalho utilizou as expressões “Logística Colaborativa”, “Colaboração 
Logística”, “Transporte Colaborativo” no título, resumo ou palavra-chave ou o termo “Conceito Colaborativo” e que o texto 
estivesse associado às questões relacionadas ao transporte de cargas, selecionando como resultado apenas as publicações em 
português do período de 2010 a 2020 para construção dos indicadores bibliométricos.

Resultados e Discussão
Para análise dos resultados foram evidenciados os dados estatísticos obtidos do conjunto de 15 publicações encontradas. Os 
resultados obtidos mostraram que da quantidade de publicações encontradas, seis foram obtidas da base de dados do 
ENEGEP, seguido pelo Google Acadêmico (cinco), SIMPEP (duas) e FatecLog (duas). Quanto ao local, 12 publicações foram 
apresentadas em eventos científicos como Congressos, Simpósios e Encontros Nacionais. Observa-se uma abordagem maior 
do tema “Logística Colaborativa” no período de 2010 a 2013 com oito publicações, e cinco publicações entre os anos de 2018 e 
2019. Dentre os autores com maior número de publicações, destaque para Carmo, Innocentini, Soliani e Silva com três 
publicações cada um. Das referências bibliográficas citadas e seus respectivos idiomas, as principais foram em português e 
inglês, concentrando quase 98% do total.

Conclusão
Considerando que o emprego da logística colaborativa visa minimizar os problemas de custos operacionais e aumentar a 



eficiência do transporte, favorecendo o intercâmbio entre todos os agentes da cadeia e que a sua prática pode ser empregada 
em qualquer segmento, é possível observar que o tema Logística Colaborativa foi pouco abordado no meio acadêmico entre as 
publicações nacionais entre o período de 2010 a 2020.
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