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GVces
O GVces e as
iniciativas empresariais

O

Centro de Estudos em Sustentabilidade
(GVces) da Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getulio Vargas
(FGV-Eaesp) é um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de produção
de conhecimento, composto por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e
com genuína vontade de transformar a sociedade.
O GVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de gestão públicas
e empresariais para a sustentabilidade, no âmbito
local, nacional e internacional, tendo como norte
quatro linhas de atuação: (i) formação; (ii) pesquisa e produção de conhecimento; (iii) articulação
e intercâmbio; e (iv) mobilização e comunicação.
Nesse contexto, Empresas pelo Clima (EPC), Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor (ISCV),
Desenvolvimento Local & Grandes Empreendimentos (IDLocal), Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE) e Ciclo de Vida Aplicado (CiViA)
são as Iniciativas Empresariais do GVces para
cocriação, em rede, de estratégias, ferramentas
e propostas de políticas públicas e empresariais
em sustentabilidade. São abordadas questões em
desenvolvimento local, serviços ecossistêmicos,
clima, cadeia de valor e ciclo de vida.

Em Adaptação às Mudanças do Clima foi desenvolvida uma nova versão da
ferramenta para elaboração de estratégias empresariais, com 3 projetos pilotos.
Teve continuidade, ainda, a Simulação do Sistema de Comércio de Emissões
(SCE EPC), em seu segundo ano. Além disso, um grupo de trabalho elaborou
propostas para implementação do Plano Indústria de Baixo Carbono.

Ciclo voltado à identificação de oportunidades de inovação para sustentabilidade nos processos logísticos das grandes empresas, a partir da atuação
de pequenos e médios negócios.
O GT de Gestão de Fornecedores, também mantido pela iniciativa, desenvolveu
um protocolo para elaboração de Matriz de Risco na cadeia de suprimentos.

Desenvolvimento de diretrizes empresariais para monitoramento do desenvolvimento local e avaliação de impacto em territórios com a atuação de
grandes empreendimentos e/ou cadeias de valor.
Foi realizada uma chamada de casos para identificar experiências de grandes empresas nos dois temas trabalhados ao longo do ano. Quatro iniciativas foram selecionadas, no Brasil e na América Latina.

Desenvolvimento de diretrizes para serviços ecossistêmicos de provisão e
diretrizes para a valoração não monetária de serviços ecossistêmicos culturais (em parceria com ID Local). Além disso, foram feitos projetos piloto
com as empresas baseados nas Diretrizes Empresariais para a Valoração
Econômica de Serviços Ecossistêmicos (DEVESE 2.0).

Capacitação de gestores em métodos de quantificação de pegada de carbono, explorados na prática a partir de projetos piloto. Desenvolvimento de
ferramenta de cálculo para quantificação da pegada de carbono de produtos (bens e serviços), alimentado por um banco de fatores de emissão com
mais de 200 processos adaptados para a realidade brasileira).
2

ISCV 2015

EXPEDIENTE
Realização
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Coordenação geral
Mario Monzoni
Vice-coordenação
Paulo Branco
Coordenação executiva
Aron Belinky
Coordenação técnica
Luciana Stocco Betiol e Munir Soares
Equipe
Lígia Ramos, Maurício Jerozolimski e Renato Moya
Consultoria técnica
Cristina Fedato
Colaboração
Bel Brunharo e Isabella Fumeiro
Empresas participantes do grupo de trabalho:
Citibank; BRF; CSN; Ecorodovias;
Grupo Boticário; Instituto Votorantim;
Oi; Telefônica Vivo
Ilustrações
Cristiano Chaui
Infográficos
Explico
Projeto Gráfico
Brunharo Comunicações

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

3

ÍNDICE
SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE FORNECEDORES
Protocolo de Matriz de Risco
— Ciclo 2015 —
O GVces e as iniciativas empresariais...................................................................................................02
Apresentação............................................................................................................................................05
O GT de Gestão de Fornecedores.........................................................................................................06
Contextualizando o protocolo de Matriz de Risco da Cadeia de Fornecedores
Objetivos................................................................................................................................................................. 10
Por que falar de risco na cadeia de fornecedores................................................................................... 11
O protocolo de Matriz de Risco da Cadeia de Fornecedores
Descrição do processo....................................................................................................................................... 12
Etapas para a elaboração da matriz de risco............................................................................................ 13
		Etapa 1: Preparação e análise de contexto..................................................................................... 13
		Etapa 2: Definição de macro categorias para a classificação de fornecedores.............. 13
		Etapa 3: Definição de fatores de exposição a risco em sustentabilidade.......................... 14
		Etapa 4: Definição da estrutura da matriz...................................................................................... 17
		Etapa 5: Levantamento de informações......................................................................................... 20
		Etapa 6: Construção da matriz............................................................................................................ 21
		Etapa 7: Priorização de categorias na matriz................................................................................22
		Etapa 8: Definição de encaminhamentos........................................................................................23
Exemplo de aplicação do protocolo
Descrição do caso ............................................................................................................................................. 24
Glossário ................................................................................................................................................. 28
Empresas-membro, apoio e patrocínio................................................................................................ 29
4

ISCV 2015

APRESENTAÇÃO

O

GVces tem trabalhado, desde 2012, com o
tema de gestão de fornecedores por meio
da iniciativa Inovação e Sustentabilidade
na Cadeia de Valor (ISCV), que tem por
objetivo promover inovação para a sustentabilidade a partir de pequenos e médios empreendimentos na cadeia de valor de grandes empresas. Entre
os anos de 2012 e 2015, o projeto teve a parceria do
Citi e o patrocínio da Citi Foundation, fundamentais
para viabilizar sua realização pelo GVces.
Como forma de incentivar a inovação, produzir e disseminar conhecimento e promover a criação de um espaço para troca de experiências entre
grandes empresas e pequenos e médios negócios
que atuam em suas cadeias de valor, ISCV realizou oficinas em ciclos anuais temáticos nos quais
diferentes assuntos foram trabalhados junto a um
grupo de grandes empresas-membro e promoveu
chamadas de casos buscando iniciativas inovadoras de pequenas e médias empresas relacionadas
aos temas tratados em cada ciclo do projeto.
Gestão de fornecedores foi o tema do primeiro ciclo de ISCV, em 2012, e, dada sua relevância para os negócios e o consequente interesse
das empresas pelo assunto, acabou por originar
um grupo de trabalho (GT) específico, com a participação das empresas-membro da iniciativa, que

desde 2013 desenvolve uma agenda de trabalho
paralela às atividades de ISCV.
O GT de Gestão de Fornecedores foi estruturado como um espaço de troca de experiências,
reflexão e coformação em temas relacionados à
gestão e ao relacionamento com fornecedores,
apoiando a construção coletiva de instrumentos e
ferramentas que auxiliem as empresas na gestão
de suas cadeias de suprimentos, considerando aspectos de sustentabilidade.
Dando continuidade ao registro dos trabalhos do GT - iniciado em publicação lançada em
2014 - este documento pretende cumprir com
um dos objetivos do grupo, disseminando o conhecimento produzido ao longo de 2015 pelas
empresas participantes. Ele está organizado em
dois blocos de conteúdo: o primeiro apresenta
o protocolo para elaboração de uma Matriz de
Risco da Cadeia de Fornecedores, e o segundo
oferece um exercício de aplicação prática do
protocolo, com o objetivo de auxiliar as empresas em sua utilização.
Esperamos que o conteúdo aqui apresentado possa contribuir para o avanço na inserção
da sustentabilidade nos processos de compras e
gestão de riscos das cadeias de fornecedores.
Boa leitura!

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

APRESENTAÇÃO

Sustentabilidade na
gestão de fornecedores
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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE VALOR
O Grupo de Trabalho de
Gestão de Fornecedores

O

Grupo de Trabalho de Gestão de Fornecedores é um espaço criado para propiciar a discussão de tendências, desafios
e oportunidades relacionados ao tema
da sustentabilidade na gestão de fornecedores,
sempre considerando a aplicação prática, pelas
empresas, dos temas abordados.
São objetivos específicos do GT:
•

6

Cocriar conhecimento e metodologias para incorporação de atributos
de sustentabilidade na gestão de fornecedores;

•

Propiciar aos participantes acesso a
conhecimentos, práticas e tendências nacionais e internacionais no
tema sustentabilidade nos processos
de compras;

•

Promover oportunidade de atuação
conjunta das empresas e outros atores frente a desafios comuns nas cadeias de valor; e

•

Disseminar conhecimento, de forma
a influenciar e fortalecer este tema
no mercado e na sociedade em geral.

Dando início aos trabalhos, o GT dedicouse, em 2013, a criar um conjunto de indicadores
de compras sustentáveis, com o objetivo de contribuir para a integração da sustentabilidade nas
práticas de gestão e relacionamento com fornecedores. Para isso, foi feita uma extensa pesquisa
partindo de instrumentos regulatórios e autorregulatórios para a identificação das principais questões de sustentabilidade utilizadas para avaliar o
grau de avanço de uma empresa na inserção da
sustentabilidade em sua gestão de fornecedores.
A partir dessa pesquisa e para compreender o contexto e mapear as principais políticas e
práticas de gestão das empresas-membro do GT
quanto à integração de sustentabilidade na gestão e no relacionamento com fornecedores, foi
desenvolvido, em 2014, um instrumento de diagnóstico voltado a diferentes aspectos de sustentabilidade no processo de compras. Esse diagnóstico foi aplicado nas empresas ainda em 2014 e
seus resultados acabaram inspirando a elaboração de um Framework de Compras Sustentáveis,
um instrumento que tem por objetivo delinear a
abrangência e o escopo da integração da sustentabilidade ao processo de compras, de modo a
contribuir para o entendimento e a implementação deste tema nas organizações
.
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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE VALOR
As Figuras 1 e 2 apresentam o Framework
de Compras Sustentáveis e o detalhamento de
cada uma de suas etapas, respectivamente:

Cadeia de
suprimentos

Processos

Etapas da interface
empresa -fornecedor

Fundamentos

Facilitadores

Liderança para
desenvolvimento
sustentável

Estratégia e políticas corporativas
de sustentabilidade e compras

Pessoas, estruturas e
contexto de gestão

ISCV

Gestão e
relacionamento
com fornecedores

Relacionamentos / inﬂuência na
cadeia de suprimentos

Relacionamentos / inﬂuência
no ambiente de negócios

Figura 1 - Framework para integração de sustentabilidade
na gestão de fornecedores
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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Uma vez que o Framework propõe um conjunto de possíveis ações para a consideração de
aspectos de sustentabilidade nas compras, o GT
optou por elaborar protocolos orientados ao desenvolvimento e à implementação de cada uma
das ações propostas nesse instrumento. Enten-

dendo um protocolo como um documento que
explica e orienta uma organização na implementação de uma ferramenta, espera-se que esses
protocolos auxiliem as empresas do grupo a incorporar ferramentas de gestão de compras sustentáveis em sua realidade, bem como se tornem

um conteúdo público, servindo também de referência para outros públicos e organizações. Assim, em 2015, o GT teve como foco o desenvolvimento de um protocolo para elaboração de uma
Matriz de Risco da Cadeia de Fornecedores, que
será apresentado a seguir.

Gestão e relacionamento
com fornecedores
Cadeia de
suprimentos

Monitoramento
da cadeia

Processos

Fundamentos

Facilitadores

• Especiﬁcação de
compras
• Segmentação das
compras
• Mapeamento e caracterização da cadeia
• Homologação e
qualiﬁcação
• Negociação,
contratação
• Gestão do desempenho
e relacionamento
• Gestão de impactos na
cadeia*

• Políticas e estratégias
de suprimentos
• Integração com
estratégia de sustentabilidade
• Gestão da ética e
transparência
• Análise de materialidade na cadeia

• Governança para
compras sustentáveis
• Engajamento de
lideranças e outras
partes interessadas
• Capacitação de
compradores
• Mapeamento e
gestão de riscos
• Medição, relato e
veriﬁcação de variáveis
críticas

Capacitação de
fornecedores

Inﬂuência no setor
e na região de
atuação

Mobilização de
stakeholders
para o tema

Desenvolvimento
de fornecedores
locais

Indução de boas
práticas no tema

Parcerias para
desenvolvimento
da cadeia

Iniciativas
coletivas /
colaborativas

*Insumos, energia, emissões, SST, trabalho decente etc
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Liderança para
desenvolvimento
sustentável

Figura 2 - Detalhamento
de cada uma das
dimensões do framework
ISCV 2015

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE VALOR
A Figura 3 apresenta os principais objetivos
que nortearam os trabalhos do GT em 2013, 2014
e 2015 e traz uma visão dos temas que serão trabalhados em 2016.

2013

2012

2014
Desenvolver
FRAMEWORK
para integração
de sustentabilidade
na gestão e no
relacionamento
com fornecedores
Aplicar quesitonário
de autoavalização para
DIAGNÓSTICO nos
critérios priorizados.

Desenvolver
INSTRUMENTOS E
FERRAMENTAS
PARA APOIAR AS
EMPRESAS NA GESTÃO
de cadeia de
suprimentos
considerado espectos
de SUSTENTABILIDADE.

2016
Avançar no
desenvolvimento de
INSTRUMENTOS E
FERRAMENTAS
PARA APOIAR AS
EMPRESAS NA GESTÃO
de cadeia de
sumprimentos
considerando aspectos
de SUSTENTABILIDADE.

ISCV

Construir e priorizar
conjunto
de critérios
e indicadores
para autoavaliação e
diagnóstico de aspectos
de sustentabilidade
nas práticas de
gestão de fornecedores
das empresas.

2015

Figura 3 - Atuação do GT de Gestão de Fornecedores em cada um dos ciclos de ISCV.

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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Contextualizando o protocolo de Matriz de Risco
da Cadeia de Fornecedores
objetivo geral dos protocolos em deObjetivos
senvolvimento pelo GT de Gestão de

O

Fornecedores da iniciativa Inovação
e Sustentabilidade na Cadeia de Valor
do GVces é apoiar as empresas na integração de
aspectos de sustentabilidade aos processos de
compras e gestão de fornecedores, por meio de
orientações práticas específicas.
Esses protocolos – compreendidos como
documentos orientativos para a implementação
de ferramentas - são elaborados de forma suficientemente genérica para serem aplicados por
diferentes tipos de empresas, e tem como finalidade orientar a implementação de práticas previstas no Framework de Compras Sustentáveis
elaborado pelo GT em 2014.
O objetivo específico deste protocolo é
apresentar orientações sobre como elaborar uma
matriz de risco na cadeia de fornecedores, considerando aspectos de sustentabilidade. Inclui também indicações de como interpretar e utilizar seus
resultados na revisão dos processos de compras
e gestão de fornecedores, propondo alternativas
para a integração dessa ferramenta aos processos
de análise de riscos corporativos e de suprimentos das empresas, procurando mitigar, por exemplo, rupturas no fornecimento1.

1
Interessante verificar, no
tema de risco de interrupção
de fornecimento, estudo feito
anualmente pela Allianz Seguradora sobre os 10 grandes riscos corporativos, no chamado
Barômetro de Risco. Conferir
em
http://www.agcs.allianz.
com/assets/PDFs/Reports/
AllianzRiskBarometer2016.pdf
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Contextualizando o protocolo de Matriz de Risco
da Cadeia de Fornecedores
crescente importância do tema da susUma vez elaborada, a matriz deve auxiliar a
Por que falar de risco na
tentabilidade na função de compras
área de suprimentos a definir a estratégia de gese suprimentos, bem como a crescente
tão da cadeia do ponto de vista da sustentabilicadeia de fornecedores?
corresponsabilidade atribuída às empresas pelas práticas de seus fornecedores, tem
levado empresas a procurarem formas de integrar
a sustentabilidade às suas estratégias e processos
de compras e de gestão de fornecedores.

Dada a diversidade e a complexidade crescente das cadeias de fornecimento, um dos princípios das compras sustentáveis é que uma solução única para toda a base de fornecedores não
é possível: é necessário conhecer determinadas
características da cadeia de fornecedores para
desenvolver soluções que levem em conta especificidades e realidades distintas do ponto de vista
da sustentabilidade.

dade, ou seja, o que fazer com quais categorias
para minimizar riscos e aproveitar oportunidades,
definindo, assim, as mudanças que devem ser feitas nos processos internos de compras e gestão
de fornecedores. Essas informações podem, também, contribuir para a criação de um programa de
desenvolvimento de fornecedores.

Entende-se que uma empresa não consegue – e nem precisa – monitorar de perto todos
os seus fornecedores, e deve definir critérios para
selecionar quais deles são mais críticos do ponto
de vista da sustentabilidade. Esses critérios serviriam de base para a classificação ou criação de
grupos de fornecedores para os quais se definiriam estratégias e abordagens diferenciadas adequadas às características, riscos e oportunidades
encontrados em cada um deles.
Uma matriz de risco é uma forma de olhar
para macro categorias de fornecimento e identificar onde estão as principais vulnerabilidades e/
ou oportunidades para o negócio. A matriz deve
auxiliar a área de suprimentos a entender e considerar em suas decisões informações relevantes
das diferentes categorias de fornecimento, avaliando criticidade para além da análise de volume
de compras (spend).
A elaboração dessa matriz deve estar inserida num contexto maior de gestão de risco na
cadeia de suprimentos, entendendo gestão de risco como “[...] a habilidade de uma empresa em
compreender e gerenciar riscos econômicos, ambientais e sociais na cadeia de suprimentos2”.
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

CARTER, C. R.; ROGERS, D. S. A
framework of sustainable supply
chain management: moving toward new theory. International
Journal of Physical Distribution
& Logistics Management, v. 38,
n. 5, p. 360-387, 2008.
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Descrição do processo

O

processo de elaboração da matriz de risco
aqui proposto é composto por seis etapas principais. A essas etapas principais
adicionam-se, ainda, duas etapas complementares, uma anterior e uma posterior à construção
da matriz - que têm por objetivo vincular a matriz ao
contexto de compras da empresa - totalizando oito
etapas que serão detalhadas a seguir.
Ao se decidir pela elaboração de uma matriz
de risco é importante que a empresa reflita, a priori,
sobre o seu processo de compras e sobre a contribuição que os resultados da matriz podem oferecer. Por meio da construção da matriz a empresa
obterá um “mapa” de sua cadeia de suprimentos,
que poderá indicar oportunidades de melhoria de
seus processos internos. Após a elaboração da matriz, a empresa deve decidir como as informações

Preparação e análise
do contexto

1

Definição de macro
categorias para
classificação de
fornecedores

obtidas a partir dela serão utilizadas para aprimorar sua performance em compras e como a matriz
pode passar a fazer parte do processo dinâmico de
gestão de fornecedores.
É importante ressaltar que as etapas propostas não são estáticas, podendo ser ajustadas a
contextos específicos de empresas distintas. Além
disso, os resultados obtidos em uma etapa podem
influenciar e podem ser influenciados por resultados
de outras etapas, gerando um processo iterativo.
Também é importante esclarecer que a matriz aqui proposta foi criada para classificar os riscos
de cada categoria/família de fornecimento e não
de cada fornecedor. A análise individual, por CNPJ,
pode ser feita a partir dos resultados da matriz, com
foco nas categorias de interesse.

Definição de fatores
de exposição a risco
em sustentabilidade

2

3

Levantamento de
informações

Definição da
estrutura da matriz

5

4

Construção da matriz

Priorização de
categorias na matriz

6

7

Definição de
encaminhamentos

8

Figura 4: Etapas para elaboração Matriz de Risco
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A

matriz será o resultado de um processo de análise das principais categorias
de fornecimento da empresa e de suas
respectivas características que podem
expor a empresa a diferentes riscos. Como resultado desse processo, a matriz apresentará de
forma visual uma classificação das categorias de
fornecimento em função de fatores de risco.
Caso a empresa já possua uma matriz de
classificação de fornecedores, muitas vezes chamada de Matriz Estratégica de Compras (MEC)
é possível, alternativamente, seguir o formato já
utilizado pela empresa para incluir os aspectos ou
variáveis de sustentabilidade.
A MEC convencional segmenta as categorias de fornecimento considerando aspectos
como relevância para o negócio e facilidade de
substituição do fornecedor, produto ou serviço.
Ao inserir aspectos de sustentabilidade, algumas
categorias pouco valorizadas pela empresa podem passar a demandar mais atenção diante de
seu potencial de risco socioambiental.
A seguir serão descritas as etapas de elaboração da matriz.

1.

Preparação e análise de contexto

A matriz de risco é um instrumento a ser
utilizado como parte de um conjunto de
ações que comporão a estratégia de sustentabilidade para as compras de uma empresa. Sozinha,
a matriz não trará resultados. Ela é uma ferramenta útil, desde que inserida nos processos de tomada de decisão existentes.
Assim, para dar início ao processo e antecedendo a construção da matriz, a empresa deve
analisar este contexto sob os seguintes aspectos:
a. Qual a estratégia, a governança e os principais
processos existentes na área de compras;
b. Qual a configuração de sua(s) cadeia(s) de
fornecimento, volume de compras, abran-

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

gência geográfica;
c. Qual a classificação e/ou agrupamento que
a empresa utiliza para categorizar seus fornecedores e quais as informações disponíveis sobre eles;
d. Em que medida já existem aspectos/critérios de sustentabilidade na estratégia e nos
processos de compras;
e. Quais são as ferramentas e/ou processos
existentes para a realização de análise de
risco na cadeia de fornecedores;
f. De que forma a área de compras integra
orientações corporativas de sustentabilidade e de gestão de risco; e
g. Quais processos e decisões a empresa está
disposta a rever para considerar aspectos
de sustentabilidade.
A partir da análise destas informações será
possível identificar o espaço de contribuição da
matriz. Além disso, também é possível avaliar se a
melhor solução é a criação de uma nova matriz ou
a incorporação de aspectos de sustentabilidade
em uma matriz já utilizada pela empresa, seja na
área de compras ou de gestão de riscos.

2.

Definição de macro categorias para a
classificação de fornecedores

O objetivo dessa etapa do processo
de desenvolvimento da matriz é definir uma lista
com macro categorias que possam agrupar todas
as compras realizadas pela empresa. Recomendase que essa lista seja definida com base no perfil
geral das compras e na relação de categorias já
utilizada pela empresa, identificadas na Etapa 1.

PROTOCOLO

Etapas para a elaboração
da matriz de risco

Espera-se que as categorias existentes sejam
agrupadas em macro categorias, sendo que o agrupamento deve seguir uma lógica que aproxima categorias cujos objetos de fornecimento e os processos de compras e de gestão de fornecedores sejam
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semelhantes, bem como a importância estratégica
percebida pela empresa.
Por exemplo, categorias como manutenção
elétrica, manutenção mecânica e manutenção civil podem compor uma macro categoria “manutenção”; categorias como treinamentos técnicos,
cursos de gestão e cursos profissionalizantes podem compor uma macro categoria “educação”.
Por outro lado, categorias como transporte de
funcionários e transporte de cargas não deveriam
ser agrupadas, pois na maioria dos casos não possuem características semelhantes do ponto de
vista de requisitos ou de gestão do fornecimento.
A figura abaixo representa o fluxo de atividades da Etapa 2. Nas setas encontram-se os
“inputs” e os “outputs”, ou seja, as informações
necessárias para que essa etapa possa acontecer e as informações obtidas a partir dessa etapa,
que servirão de insumo para etapas posteriores.
Por sua vez, a engrenagem (ilustração do centro)
representa as atividades que devem ser colocadas em prática nessa etapa. Figuras semelhantes
ilustrarão também outras etapas desse protocolo,

sistematizando visualmente o fluxo de atividades.
O nível de agrupamento das categorias
também deve considerar o nível de detalhamento
que a empresa deseja refletir na matriz.
O cuidado destacado em relação ao exercício de agregação das categorias é fundamental,
pois terá impacto direto no resultado que poderá
ser obtido com a matriz. Entende-se que esse é
um exercício que poderá exigir ajustes durante o
processo de desenvolvimento e revisão da matriz
ao longo do tempo.
A empresa deverá ter como objetivo a melhor
situação de equilíbrio entre o completo detalhamento das categorias e um modelo com poucas categorias muito abrangentes. Se, por um lado, o maior
detalhamento permite uma análise mais acurada
dos riscos específicos de cada categoria, por outro,
ele demanda mais recursos da organização (tempo,
equipe, informações e investimentos).
Caso a empresa possua uma análise de materialidade identificando riscos socioambientais

Etapa 2 - Definição de macro categorias para a classificação de fornecedores

1.

Perfil de compras da empresa

2.

Relação de catetegorias
utilizadas pela empresa

• Avaliar categorias de
fornecimento já utilizadas
pela empresa
• Definir agrupamento

Relação de macro categorias de
fornecimento para análise na matriz

para seu negócio é importante que estes também
sejam considerados para nortear a definição de
macro categorias. Exemplo: se a empresa possui
o tema gestão de resíduos como um tema material, é recomendável que a categoria de fornecimento de gestão de resíduos não seja agrupada
com outra, sendo analisada separadamente.

3.

Definição de fatores de exposição a
risco em sustentabilidade

Para esta etapa será necessário definir
os diferentes fatores que comporão a avaliação
de risco das macro categorias.
Novamente, ressalta-se a necessidade de que
as definições aqui encaminhadas estejam alinhadas
a estratégias e abordagens já desenvolvidas pela organização para gerir os riscos do negócio.
O objetivo dessa etapa será a definição dos
principais fatores de exposição a risco, no contexto da sustentabilidade, para as macro categorias
de fornecimento. Devem ser considerados aspectos econômicos, sociais e ambientais, os potenciais impactos e externalidades dos negócios ao
longo da cadeia de valor da empresa, ponderando-se – sempre que possível – as incertezas inerentes a essa análise, como as possibilidades de
alteração do cenário e do contexto de operação
da empresa ao longo do tempo.
Este protocolo propõe que sejam identificados fatores de exposição a risco em duas dimensões: fatores internos, que representam aspectos
relativos ao papel que os fornecimentos ocupam
na estratégia da empresa, e fatores externos, que
seriam os aspectos inerentes à natureza das categorias de fornecimento.
Por exemplo, o volume de compras de determinada macro categoria seria um fator interno, pois varia de empresa para empresa. Um fator
externo seria, por exemplo, uso intensivo de insumos da biodiversidade, que faz uma categoria
ser considerada de risco independente de qual a
relação dela com a empresa que a contrata.
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1.

2.

Relação de macro categorias
de fornecimento
Informações sobre processos
existentes de gestão de
riscos na empresa

• Identificação de fatores
de exposição a riscos
(internos e externos)

A seguir, serão explorados e exemplificados alguns fatores de exposição a risco. Essa
orientação procura se basear em informações
relativamente fáceis de acessar, geralmente conhecidas pela empresa ou que podem ser obtidas
sem muita dificuldade.
Deve-se atentar para o que diferencia um
fator de exposição a risco do risco em si. Tomando-se o exemplo do setor têxtil, ao analisar os elos
mais frágeis desta cadeia, é possível identificar
fornecedores cuja atividade demanda uso intensivo de mão de obra, combinado com margens
muito baixas. Isso coloca tais fornecedores numa
situação onde o trabalho degradante pode ocorrer. Neste caso, o trabalho degradante é o risco, e
os fatores que expõem o fornecedor a este risco
são o uso intensivo de mão de obra e as margens
muito baixas praticadas na cadeia.
Nota-se que avaliar a importância desses fatores para determinada macro categoria não exige
informações adicionais além de um razoável conhecimento sobre a estrutura das empresas e setores
que compõem as macro categorias. Em contraposiSustentabilidade na Gestão de Fornecedores

Dimensões da matriz definidas pelo
agrupamento de fatores de exposição
e riscos internos e externos

ção, para analisar o risco específico de ocorrência de
situações de trabalho degradante, provavelmente
será necessário levantar uma série de informações
relacionadas a ocorrências passadas desse tipo de
situação e acessar outras fontes de informações,
como listas com resultados de auditorias e avaliações feitas por outras organizações, o histórico de
ocorrências eventualmente registrado na própria
empresa, ou ainda iniciar um monitoramento da mídia e de outros canais, incluindo governamentais,
para obter informações sobre o assunto.
Partindo das referências obtidas na etapa
“Preparação e análise de contexto” (Etapa 1) e da
relação de categorias descritas na Etapa 2, recomenda-se que seja definida uma relação de fatores de exposição a risco, segmentada nas dimensões interna e externa.
Portanto, identificar, definir e agrupar os
diferentes fatores de risco nas dimensões interna
ou externa a serem avaliadas por meio da matriz
pode ser um caminho para tornar o processo de
desenvolvimento e implantação da matriz mais
ágil e com maior possibilidade de integração aos

processos de gestão já estabelecidos na área de
compras da empresa.
Do ponto de vista dos fatores externos é
importante que se tenha como ponto de partida o
aspecto mais amplo da sustentabilidade, considerando os processos, relações, impactos e externalidades das diferentes categorias de fornecimento
em nível setorial, local, regional ou global. Em relação aos fatores internos, é fundamental que se
considere diferentes aspectos que podem alterar
o grau de exposição a risco relacionado aos processos de fornecimento.
O gasto (spend) ou volume de compras da
empresa para cada macro categoria, indicador mais
comumente usado na priorização de categorias de
fornecimento para análise de risco, nem sempre representa isoladamente uma métrica adequada para
ponderar o nível de risco socioambiental envolvido
em diferentes processos de compras. Uma recomendação seria compor a dimensão interna também com outros fatores de exposição a risco, como,
por exemplo, a dependência de um único fornecedor ou a existência de alternativas de fornecimento,
a qualidade do relacionamento com os fornecedores, a importância estratégica do produto ou serviço
adquirido, entre outros.
A seguir, encontra-se uma figura com exemplos de fatores de exposição a risco associados a
uma série de riscos nas dimensões interna e externa. Ela foi inspirada nos temas de sustentabilidade
aplicados ao processo de compras identificados em
diagnóstico realizado pelo GT Fornecedores entre
os anos de 2013 e 2014, baseada em 15 fontes de
legislação nacional e 13 fontes de autorregulação3.

PROTOCOLO

Etapa 3 - Definição de fatores de exposição a risco, no contexto da sustentabilidade

Essas informações poderão ser encontradas na publicação do ciclo 2014,
disponível no link: http://mediadrawer.
gvces.com.br/publicacoes/original/
iscv_ciclo_14_final.pdf

3
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Trabalho análogo ao escravo
Intensividade em mão de obra

Acidentes de trabalho

Alto grau de terceirização

Riscos trabalhistas diversos
Informalidade
Terceirização irregular

Presença majoritária de MPEs
Dependência do cliente
Fatores externos

Exploração ilegal de madeira
Uso de recursos da biodiversidade
Uso de espécies ameaçadas de extinção
Dificuldade de acesso à matéria-prima
Uso de materiais não renováveis

Intensividade de combustíveis
fósseis e emissões de GEE
Contaminação

Geração de resíduos perigosos
Disposição inadequada
Concentração / dispersão geográfica
Atividades relacionadas a
dinâmicas da natureza

Volume de compras / spend

Riscos relacionados a características
específicas de cada localidade
Sazonalidade
Sensibilidade às mudanças climáticas

Riscos associados

Fatores de exposção a risco

Instabilidade financeira / falência

Impacto dos riscos tomados
pelo fornecedor
Dependência do fornecedor

Número de fornecedores alternativos
Fatores internos
Proximidade / qualidade da relação
com fornecedores
Fornecimento estratégico

Interrupção das operações

Figura 5: Exemplos de fatores de exposição a risco
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Esta figura exemplifica aspectos que podem ser considerados no processo de definição
dos fatores de exposição a risco, sem o compromisso de ser exaustiva ou de apresentar o conjunto de todas as características e riscos que devem
ser consideradas nesse processo. É fundamental
que cada empresa desenvolva uma análise capaz
de traduzir o exemplo aqui desenhado para a sua
realidade, partindo de aspectos que sejam materiais e relevantes para o seu negócio e para as categorias de fornecimento definidas para a análise.
A partir dos exemplos desta figura, a empresa deve selecionar quais fatores de exposição das
dimensões interna e externa utilizará na análise que
comporá sua matriz. O produto final dessa etapa
será uma relação de fatores de exposição a riscos
internos e externos, conforme exemplo abaixo:

Fatores externos
Grau de intensividade de mão de obra

Cada uma destas duas listas de fatores será
usada para compor um dos eixos da matriz, conforme será descrito na Etapa 4.
Caso a empresa possua uma análise de materialidade para orientar sua estratégia corporativa de sustentabilidade, é importante que os temas
materiais sejam analisados, seja para incorporar
novos fatores ou para auxiliar na identificação dos
mais relevantes.
A profundidade da análise e a forma de
integração de seus resultados aos processos e
instrumentos de gestão de risco já existentes na
empresa devem, sobretudo, considerar a melhor
adequação da matriz aos processos decisórios da
empresa. Este seria um cuidado para garantir o
foco da análise nos aspectos de sustentabilidade,
mesmo se a decisão for integrá-la a processos já
implantados na empresa. A intenção do processo é ampliar a integração de sustentabilidade na
análise de risco da empresa, buscando visão sistêmica e ampla da temática e considerando análises
em horizontes temporais mais alongados.

4.

Definição da estrutura da matriz

Essa etapa tem como objetivo a agregação dos fatores de exposição a risco
definidos na etapa anterior aos dois eixos que definem a estrutura da matriz, bem como a definição
das escalas que serão utilizadas em cada eixo.
Novamente, ressalta-se a necessidade de que
as definições aqui encaminhadas estejam alinhadas
a estratégias e abordagens já desenvolvidas pela organização para gerir os riscos do negócio.
A partir dos dois grupos de fatores de exposição a risco definidos na etapa anterior, a empresa
deverá definir qual será o “peso” ou a ponderação
dada a cada um dos fatores de cada eixo. Estes pesos serão utilizados para pontuar as macro categorias já definidas. Entende-se que a empresa pode ter
elementos e referências para ponderar cada um dos
fatores que irão compor as avaliações a partir de seu
conhecimento e experiência com fornecedores.
Exemplo: a área de suprimentos deve ser

Grau de concentração da categoria

Etapa 4 - Definição da estrutura da matriz

Geração de resíduos perigosos

Fatores internos
Spend
Dependência do recurso

1.

Fatores de risco definidos

2.

Referência sobre os processos e
ferramentas de gestão de risco
da empresa

• Composição das
dimensões da matriz
• Agregação e ponderação
de fatores de
exposição a risco

Estrutura da matriz de risco

PROTOCOLO

Uso de recursos da biodiversidade

Qualidade do relacionamento

Figura 6: Exemplos de fatores de exposição a
risco externos e internos
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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Os pesos podem ser definidos como valores percentuais relativos à totalidade de fatores de cada dimensão, de forma que a soma dos
pesos dos diferentes fatores em cada dimensão
some 100%, ou também como uma pontuação. A
seguir encontra-se um exemplo usando pesos na
forma de percentagens.

Fatores externos
Grau de intensividade de mão de obra

40%

Uso de recursos da biodiversidade

30%

Grau de concentração da categoria

10%

Geração de resíduos perigosos

20%
100%

Fatores internos
Spend

50%

Dependência do recurso

35%

Qualidade do relacionamento

15%

A forma como essa ponderação será desenvolvida está diretamente relacionada com o nível
de profundidade da análise de risco realizada ou
pretendida pela empresa, conforme já ressaltado
anteriormente. A opção pelo maior detalhamento
na análise de risco – sobretudo se já observado os
riscos isoladamente, além dos fatores de exposição indicados acima – poderá exigir uma análise
de probabilidade e magnitude de impacto da ocorrência desses riscos para a empresa. Nesse caso,
magnitude e probabilidade de ocorrência podem
ser avaliados de maneiras variadas, podendo partir
de uma base de informações históricas mantidas
pela empresa, do levantamento de informação de
fontes externas ou mesmo da consulta a colaboradores e especialistas. Podem ser referências importantes para essa reflexão dados sobre a ocorrência de eventos análogos no passado, o impacto
financeiro gerado por essas ocorrências, o risco de
paralização das atividades, entre outros.

Fatores de
exposição a risco
definidos e
ponderados

Uma análise de risco lida basicamente com
incertezas e apenas o comportamento de eventos
no passado não é suficiente para prever o futuro. É fundamental, portanto, o desenho e teste de
cenários alternativos que mostrem riscos e oportunidades para a empresa a partir das diferentes
configurações de aspectos críticos identificados.
São críticos os aspectos que, se alterados, podem
impactar decisivamente as relações da empresa em sua cadeia de suprimentos. São exemplos
desses aspectos possíveis alterações nos marcos
legais e regulatórios do setor, eventos naturais e
climáticos, disponibilidade de recursos não renováveis, entre outros.
A definição dos pesos para cada um dos fatores que compõem os dois eixos da matriz levará
à definição da sua estrutura. Ao finalizar essa etapa
do processo tem-se uma matriz bidimensional com
eixos definidos, como exemplifica a figura abaixo.

Dimensão Externa

capaz de avaliar em que medida o porte dos fornecedores influencia ou pode influenciar os riscos
de fornecimento. Para algumas empresas o porte do fornecedor é um fator que representa alto
risco, enquanto para outras não. Estas diferenças
devem estar refletidas tanto nos fatores selecionados na etapa anterior, como nos pesos atribuídos a cada um deles.

Fatores de
exposição a risco
definidos e
ponderados

Dimensão Interna
100%
Figura 7: Exemplos de pesos para os fatores de risco
em cada eixo da matriz
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Recomenda-se que para cada fator de exposição a risco utilizado na composição dos eixos
da matriz seja construída uma métrica que será utilizada nas avaliações de cada categoria de fornecimento. Quanto mais claras e objetivas forem as
métricas utilizadas, mais fácil e compreensível será
a avaliação a ser feita. Sugere-se que seja criada
uma escala numérica de extensão compatível com

o nível de detalhamento ou acuracidade da análise
que se pretende realizar. Essa extensão dependerá
diretamente dos fatores definidos, da disponibilidade de informações e referências para avaliação, da
cultura ou dos processos já estabelecidos em cada
empresa. O importante é que para cada fator de
exposição a risco se construa uma régua indicativa que traduza os valores da escala em descrições
apropriadas para cada aspecto a ser avaliado, por
meio do desenvolvimento de critérios objetivos.
No exemplo a seguir, utilizou-se uma escala de 1 a 3 pontos (baixa, média e alta) por fator
avaliado e definiu-se uma descrição aplicada a um
negócio fictício.

Fatores externos

Se necessário, a definição das métricas pode
também contar com a consulta a especialistas que
orientem na definição do que é alto, médio ou baixo
em questão de risco; pode considerar o impacto financeiro para o negócio.
O posicionamento de cada categoria na matriz se dará a partir do somatório dos valores indicados pelas métricas dos diferentes fatores ponderados pelo “peso” definido para cada fator na
composição das dimensões da matriz, como será
detalhado nas etapas subsequentes.

1

2

3

Grau de concentração da categoria

Poucas
(<10)
empresas

Número significativo (10-30)
de empresas

Grande número
(>30) de
empresas

Presença de micro e pequenas empresas

Predominam
grandes
empresas

Presença de
empresas de
porte variado

Predominam
MPEs

1

2

3

Spend

até
R$ 200 mil/ano

Entre
R$ 200 mil a
R$ 1 mi/ano

acima
de R$ 1 mil

Qualidade do relacionamento

Contatos
frequentes, alto
conhecimento

Relacionamento
de longo prazo
com baixo

Contratos
curtos alto desconhecimento

Fatores internos

PROTOCOLO

Depois de definida a estrutura da matriz, é
hora de criar a escala ou régua que será utilizada
para avaliação das categorias em cada um dos fatores de exposição a risco. As escalas poderão ter
naturezas ou indicadores distintos, mas deverão
ser consolidadas por meio de uma lógica comum.

Figura 9: Exemplos de escalas/métricas para avaliação

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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5.

Levantamento de informações

Uma vez estruturada a matriz, seguese a etapa de levantamento e sistematização das informações necessárias para a
avaliação. Como ponto de partida, sugere-se a

A partir de um mapa como o sugerido a
baixo, será possível definir diferentes abordagens
para a avaliação a ser realizada ao longo do tempo e construir um plano progressivo de melhoria
das informações e revisão das avaliações.

Etapa 5 - Levantamento de informações

1.

Macro categorias

2.

Matriz definida

3.

Escalas de avaliação por
fator de exposição a risco

• Identificação de
informações disponíveis
• Avaliação da
possibilidade de acesso
a informações

organização de um documento sintético que mapeie as informações demandadas para a avaliação
de cada dimensão. Esse material será a base para
identificação da disponibilidade e busca dos dados necessários na empresa, e definição de um
plano de acesso a informações de terceiros.
O documento aqui sugerido deverá relacionar, para cada fator de exposição a risco, as informações que precisarão estar disponíveis para análise. É interessante que ele parta da disponibilidade
de informações internas da empresa e oriente a
estratégia para obtenção dos dados adicionais necessários. Um exemplo de estrutura para esse documento está indicado ao lado na figura 10.
20

1.

Mapa de informações
necessárias

2.

Sistematização de
informações disponíveis

3.

Estratégia de levantamentos

Esse plano poderá considerar a obtenção
de novas informações, de acordo com a capacidade da empresa, conciliando a necessidade de
análise com a disponibilidade de recursos e a realidade da organização.
Por exemplo, a empresa pode optar por
passar a solicitar informações de porte no cadastro de novos fornecedores e nas atualizações cadastrais de fornecedores existentes.
Vale ressaltar que, assim como nas outras
etapas do processo de construção da matriz, após
o mapeamento inicial das informações disponíveis
e do equacionamento de um plano para levantamento das informações adicionais necessárias,
pode ser oportuno rever as definições das etapas
anteriores buscando oportunidades de ajuste e
aperfeiçoamento da ferramenta.
Depois de mapeadas, as informações devem ser sistematizadas e disponibilizadas para
análise e construção da matriz.
.

Fatores externos

Disponibilidade

Necessidade

Grau de concentração da categoria

Quantidade de
fornecedores por
categoria

Perfil do mercado
por categoria

Presença de micro e pequenas empresas

Porte dos fornecedores
por categoria

Perfil do mercado por
categoria

Figura 10: Exemplo de estrutura de documento síntese/mapa das informações necessárias para avaliação
ISCV 2015
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6.

Construção da matriz

Essa etapa tem por objetivo avaliar cada
uma das categorias de fornecimento
e apresentar de forma gráfica, por meio da matriz
construída, o resultado da avaliação realizada.
A construção da matriz de risco se dará a

partir da avaliação das categorias de fornecimento
em cada um dos fatores de exposição a risco definidos nas etapas anteriores. A partir das métricas
definidas, a cada categoria serão atribuídos pontos
em cada uma das dimensões da matriz que representarão o somatório das avaliações em cada fator
de exposição a risco ponderado por seu respectivo
peso, como exemplifica o esquema abaixo.

Depois de avaliadas, todas as macro categorias deverão ser plotadas na matriz usando
como coordenadas os resultados das avaliações
em cada uma das dimensões. A coordenada (x,y)
de cada ponto que representará uma macro categoria na matriz será dada por seu resultado (dimensão interna, dimensão externa).
O resultado da avaliação apresentada na
matriz, como exemplifica a imagem abaixo, possibilita uma série de leituras, avaliações e encaminhamentos que serão discutidos nas etapas a seguir.

Etapa 6 - Construção da matriz

• Avaliação de cada
categoria por dimensão

2.

Escalas de avaliação por fator
de exposição a risco

3.

Informações sistamatizadas

Matriz preenchida com macro
categorias plotadas

• Sistematização
de resultados
• Apresentação gráfica

Transporte rodoviário

Dimensão / fator

Peso

Avaliação

Fatores Externos

Resultado

Dimensão Interna

Químicos
Peso

Avaliação

2,6

Resultado

1

Grau de concentração da categoria

60%

3

1,8

60%

1

0,6

Presença de micro e pequenas empresas

40%

2

0,8

40%

1

0,4

Fatores Internos

2,35

Figura 12: Resultado da avaliação das categorias
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Matriz definida

Dimensão Externa

1.

2,7

Spend

50%

2

1

50%

3

1,5

Dependência do recurso

35%

3

1,05

35%

3

1,05

Qualidade do relacionamento

15%

2

0,3

15%

1

0,15

Figura 11: Exemplo de avaliação de categorias para construção da matriz
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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mais críticas, como orientado a seguir.

O resultado obtido até aqui possibilita um
olhar integrado da posição absoluta e relativa de cada macro categoria plotada na matriz. A
matriz pode ser dividida em quadrantes ou faixas,
conforme Figura 13 ao lado, para criar níveis de risco.

É possível, ainda, definir uma nota de corte
objetiva para cada dimensão, a partir da qual as
categorias serão priorizadas e/ou selecionadas e
destacadas nos quadrantes que indicam maior exposição a riscos.

A partir de um processo de agrupamento e
priorização, a definição de diferentes conjuntos de
macro categorias de fornecimento podem ser olhados e geridos pela empresa com abordagens variadas. Dependendo da expectativa e da estratégia
definida pela empresa para utilização da matriz, os
resultados obtidos nessa etapa podem representar
o limite da análise que será realizada, utilizando-a a
partir daqui para o desenho de ações e encaminhamentos (etapa 8 desse protocolo), que podem ser
definidos nos diferentes processos de compras.

Dessa forma, seleciona-se como mais crítico
o conjunto de categorias posicionadas nas margens
direita e superior da matriz, como mostram os esquemas abaixo, estando os limites e a abrangência
das categorias priorizadas a critério de cada empresa. Recomenda-se que, na opção de aprofundamento de análise para algumas categorias, a empresa
defina esses limites já considerando o número de
categorias que serão priorizadas para que o esforço
de aprofundamento da análise esteja condizente (i)
com os recursos a serem investidos nesse processo
e (ii) com o retorno dele esperado.

Entretanto, em alguns casos pode ser interessante um aprofundamento da análise, enfocando mais objetiva e detalhadamente nos riscos a que
estão expostas algumas categorias de fornecimento
da empresa. Nesses casos, sugere-se a continuidade
da avaliação a partir da priorização das categorias

as intermediárias pela cor amarela e as mais críticas
pela cor vermelha. O segundo modelo aponta que
uma situação de maior impacto é a sua posição mais
próxima à margem direita e superior da matriz.

Dimensão Externa

7.

Priorização de categorias na matriz

Ao lado apresentamos dois exemplos de
como as categorias priorizadas podem ser plotadas
na matriz. No primeiro gráfico, a criticidade das categorias é indicada por meio de cores, ou seja, as categorias menos críticas estão indicadas pela cor verde,

Dimensão Interna

1.

Matriz preenchida

2.

Estratégia de utilização de
matriz de risco

• Definição de parâmetros
para priorização
• Identicação de
categorias críticas

Categorias de fornecimento
priorizadas / críticas

Dimensão Externa

Etapa 7 - Priorização de categorias na matriz

Dimensão Interna

Figura 13: Exemplos de plotagem das categorias priorizadas
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8.

Definição de encaminhamentos

Na Etapa 1 deste protocolo, chamada
de “Preparação e análise de contexto”,
sugere-se que a empresa identifique, a priori, para
quais finalidades a matriz será construída.
Neste estágio, a matriz já está construída e
deve, então, ser integrada aos processos de compras e gestão de fornecedores. Além disso, a própria elaboração, monitoramento e atualização da
matriz se torna um processo da área de suprimentos. Normalmente, será uma atribuição das áreas
ou dos responsáveis pela estratégia e inteligência
em suprimentos.
Os achados e informações provenientes da
matriz devem auxiliar as áreas de suprimentos em
diversas atividades e aplicações.
A seguir, encontram-se alguns exemplos
de aplicações e utilização das informações provenientes da matriz. Os exemplos estão divididos
em cinco categorias, de acordo com a estrutura
do Framework de Compras Sustentáveis desenvolvido no âmbito do GT de Gestão de Fornecedores de ISCV4:
•

Fundamentos: definição de fornecedores
críticos; revisão ou elaboração de políticas
de suprimentos para fornecedores críticos;
elaboração de código de conduta para fornecedores;

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

•

Processos: incorporação de atributos de
sustentabilidade nos processos de gestão
de fornecedores de maior risco, por exemplo: cadastramento, metas contratuais, requisitos específicos, plano de auditorias,
planos de monitoramento e avaliação de
fornecedores;

•

Facilitadores: capacitação de compradores
que interagem com categorias críticas; direcionamento de orçamento para mitigação de riscos com fornecedores críticos;

•

Cadeia de Suprimentos: criação de programas de desenvolvimento de fornecedores
considerando graus de criticidade; desenvolvimento de novos fornecedores considerando mitigação de risco;

•

Liderança para o Desenvolvimento Sustentável: desenvolvimento ou participação em
programas conjuntos de desenvolvimento
de fornecedores, regionais e/ou setoriais;
utilização de plataformas colaborativas
para monitoramento de fornecedores.

•

Mudanças significativas nas estratégias de
suprimentos e/ou de sustentabilidade da
empresa; e

•

Impactos significativos na estabilidade da cadeia causados por mudanças e/ou acidentes
naturais, como exemplo a crise hídrica.

É importante ressaltar, ainda, que o processo
de definição da matriz de risco aqui proposto não
deve desconsiderar os outros processos de análise
de risco eventualmente existentes na organização.
Em muitos casos, os processos e ferramentas já
utilizados pela empresa podem ser complementares à matriz e a composição desses instrumentos pode resultar na estruturação de um processo
mais robusto e interessante para a empresa.
Seja associando a ferramenta aqui proposta aos processos existentes, de forma coerente e
integrada, seja utilizando parte das etapas aqui
propostas para a complementação dos aspectos
já considerados em um instrumento similar utilizado pela empresa, é possível desenhar soluções
específicas que sejam mais adequadas à realidade
de cada organização.

As possíveis aplicações dos resultados da
matriz devem ser analisadas caso a caso pelas
empresas. Quanto maior o risco, maior a demanda por uma gestão próxima àquela categoria ou
fornecedor.

PROTOCOLO

A leitura dos resultados da matriz é um ponto
de partida para a definição da revisão de políticas
e processos de compras. Por exemplo: a empresa
pode decidir que incluirá cláusulas contratuais mais
rígidas para 100% das macro categorias (verde,
amarelo e vermelho); além disso, incluirá um sistema
de avaliação de desempenho para as macro categorias de médio e alto risco (amarelo e vermelho);
adicionalmente, incluirá processos de auditoria para
as macro categorias de alto risco (vermelho).

A matriz é uma fotografia da cadeia de fornecedores e reflete uma situação no tempo. Assim sendo, deve ser monitorada e eventualmente
atualizada. Uma revisão e atualização da matriz
pode ser motivada por fatores como:
•

Mudança significativa do portfólio de produtos ou serviços da empresa e consequente agregação de novas categorias de
fornecedores;

•

Mudança significativa na legislação que possa impactar a forma dos fornecedores atuarem e que aumentem a corresponsabilidade
da empresa pela atuação de sua cadeia;

O Framework de Compras Sustentáveis pode
ser encontrado na publicação do ciclo 2014, disponível no link: http://mediadrawer.gvces.com.
br/publicacoes/original/iscv_ciclo_14_final.pdf

4
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO PROTOCOLO

P

ara ilustrar a elaboração de uma Matriz de
Risco da Cadeia de Fornecedores a partir
do protocolo apresentado nessa publicação,
o GVces desenvolveu um caso fictício, que
será apresentado abaixo. Esperamos com esse caso
oferecer às empresas um exemplo de como colocar
em prática as atividades propostas no protocolo.

Descrição do caso

U

ma empresa brasileira de grande porte
do setor de cosméticos está iniciando a
implementação de uma estratégia de internacionalização, procurando levar algumas linhas de produtos para o mercado europeu.
Esta estratégia de internacionalização desencadeou na empresa um processo de revisão de
determinadas políticas e procedimentos, de forma
a atender requisitos de seus mercados-alvo.
Neste processo, potenciais clientes questionaram a empresa em relação às medidas de
monitoramento de aspectos de sustentabilidade
em sua cadeia de fornecedores. Para auxiliar a
área de suprimentos a definir a estratégia de gestão da cadeia do ponto de vista da sustentabilidade e para responder a esses potenciais clientes, a
empresa resolveu elaborar uma matriz de risco de
sustentabilidade.
Com um portfólio de produtos bastante variado, a empresa possui uma base de fornecedores
que combina diversas categorias de fornecimento
de matérias primas, que vão desde grandes empresas do setor químico até pequenos produtores
de insumos da biodiversidade brasileira.
Para iniciar o processo de construção da
matriz, a empresa percebeu que seria importante realizar um diagnóstico inicial, analisando seu
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contexto interno a fim de identificar os processos
e a governança existentes para as compras, bem
como o nível de integração de aspectos de sustentabilidade nos processos já existentes (Etapa 1).
Assim, a equipe de compras foi em busca
de informações sobre políticas e processos que
envolvessem o tema da sustentabilidade na cadeia de fornecimento, bem como sobre as categorias e características de seus fornecedores. Após
uma pesquisa e encontros com representantes de
diversas áreas, concluiu-se que:

forçado ou análogo ao escravo e destinação adequada de resíduos, mas ainda de
forma incipiente.
3. Existem ferramentas e/ou processos para a
realização de análise de risco na empresa
(por exemplo, riscos operacionais e estratégicos), mas não existem ferramentas e/
ou processos para a realização de análise
de risco na cadeia de fornecedores.

1. A forma como as compras são realizadas
(centralizada ou descentralizada) é determinada pelo montante despendido.

4. A empresa possui um total aproximado de
100 categorias de fornecimento, incluindo
produtos e serviços que vão desde insumos
de produção até materiais e serviços de
apoio, incluindo também infraestrutura.

2. São observados alguns critérios de sustentabilidade nos processos de compra, como
a inserção de cláusulas contratuais de não
utilização de mão de obra infantil, trabalho

Com isto, a empresa definiu 10 macrocategorias para a classificação e agrupamento das categorias de fornecedores (Etapa 2), chegando ao
seguinte resultado:

MACROCATEGORIAS

CATEGORIAS QUE FAZEM PARTE (exemplos)

1 - Matéria prima sintética

Óleos, massas, proteínas, produtos
químicos em geral

2 - Insumos da biodiversidade

Óleos naturais, extratos de plantas, manteigas

3 - Equipamentos de fabricação

Separadores, moedores, reatores

4 - Equipamentos de Laboratório

Agitador, balança, homogeneizador

5 - Utilidades

Água, energia, ar comprimido

6 - Embalagens plásticas

Tampas, garrafas, frascos, sacolas

7 - Embalagens de papel/papelão

Caixas, papelão ondulado, embalagens especiais

8 - Manutenção de equipamentos

Manutenção elétrica, manutenção mecânica

9 - Transporte de produtos

Transporte rodoviário, serviços de entrega

10 - Serviços de apoio

Segurança, alimentação, vigilância,
transporte de funcionários
Tabela 1: Definição de macrocategorias
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JUSTIFICATIVA

Spend

É uma premissa da área de suprimentos a importância de mitigar o risco das categorias onde a empresa gasta mais.

Grau de
dependência

A área de suprimentos deseja estudar melhor as macrocategorias, onde sua produção depende de poucos fornecedores,
seja pela ausência de concorrentes no mercado, seja pela dependência de soluções técnicas proprietárias ou outros fatores.

Criticidade
no processo

A empresa segue uma orientação corporativa de dar prioridade à análise de fornecimentos que possam impactar diretamente suas metas de produção.

Uso intensivo
de mão de obra

A empresa possui um portfólio de produtos bastante variado
e tem preocupações com as condições de trabalho de determinados fornecedores, para os quais ela ainda não realiza nenhum tipo de monitoramento, apesar de ter conhecimento de
problemas já ocorridos na concorrência.

Uso intensivo
de recursos da
biodiversidade

Por se tratar de uma empresa cujo diferencial são os cosméticos a base de produtos naturais, a estratégia de sustentabilidade aponta o uso de recursos da biodiversidade como um
tema material para o negócio.

Presença
expressiva
de PMEs

Pelo histórico de relacionamento da empresa com seus fornecedores, normalmente as rupturas de fornecimento ocorrem
em empresas menores e devido a fragilidades de gestão.
Tabela 2: Definição de fatores de exposição a risco

Levou-se em consideração também a viabilidade da empresa em levantar informações sobre
estes fatores para as macrocategorias criadas.
Tendo definido quais os fatores de risco que
a empresa irá utilizar para analisar as macrocategorias, o passo seguinte foi definir como os fatores
de cada dimensão (interna e externa) devem ser
ponderados de forma a melhor expressar as características do negócio da empresa (Etapa 4).
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

FATORES

PESO
(%)

por ONGs e órgãos públicos que atuam em temas
relacionados aos fatores externos selecionados.
O resultado da ponderação de todas estas
informações resultou na definição de pesos apresentada na Tabela 3 abaixo, bem como na definição da escala a ser utilizada para avaliar cada
macro categoria.
Uma vez definida a escala e os pesos, a empresa obteve os elementos para compor a estrutura da matriz e pôde partir para o levantamento
destas informações (Etapas 5 e 6).

JUSTIFICATIVA

50%

1 - Baixo - até R$5 milhões/ano
2 - Médio - entre R$5 e 10milhões/ano
3 - Alto - acima de R$10milhõesl/ano

Grau de
dependência

20%

1 - Baixo - facilidade de substituição (ex.: commodity)
2 - Médio - substituição possível (pela busca e
desenvolvimento de novos fornecedores)
3 - Alto - substituição complexa ou nula
(ex.: fornecedor tem monopólio)

Criticidade
no processo

30%

1 - Baixa - produto ou serviço de apoio
2 - Média - produto ou serviço pode comprometer a produção
3 - Alta - produto ou serviço que param a produção

Uso intensivo
de mão de obra

40%

1 - Baixo - produção automatizada
2 - Médio - produção combina automação e trabalho humano
3 - Alto - serviço ou produção manual

Uso intensivo
de recursos da
biodiversidade

40%

1 - Baixo - não utiliza
2 - Médio - utiliza em parte
3 - Alto - utiliza predominantemente

Presença
expressiva
de PMEs

20%

1 - Baixa - predominam empresas grandes
2 - Média - presença de empresas de todos os portes
3 - Alta - maioria são PMEs

Spend

EXEMPLO

Fatores Externos

Fatores Internos

FATORES

Para a definição de
pesos dos fatores externos,
a empresa contou com a

Fatores Internos

Após algumas reuniões entre as áreas de
suprimentos e sustentabilidade e o levantamento
de informações sobre as macrocategorias, chegou-se ao seguinte resultado:

A definição do peso para os fatores internos foi feita analisando diversas informações, tais
como: o histórico de relacionamento da empresa com seus fornecedores; relatórios de paradas
da fábrica por falta de matérias primas; dados
da área de recebimento de materiais sobre nãoconformidades, devoluções e atrasos na entrega;
controle de spend por categoria; metas de redução de custos na área de suprimentos.

Fatores Externos

Uma vez definidas as 10 macrocategorias, o
próximo passo (Etapa 3) é identificar quais fatores de risco serão levados em consideração para
analisá-las.

ajuda das áreas de
sustentabilidade
e
de relações públicas,
Tabela 3: Definição de pesos, escalas e pontuações para os fatores
levantando um histórico simplificado dos
A partir de uma combinação de dados já disprincipais problemas sociais e ambientais que se
poníveis na área de compras e de um levantamento
tem notícia relacionados às cadeias de fornecimento
complementar com as áreas de cadastro, financeira
da empresa. Foram consultados, por exemplo, relae, em alguns casos, diretamente com fornecedores,
tórios de sustentabilidade de empresas concorrena equipe de compras elaborou as tabelas a seguir:
tes, relatórios publicados pelo sindicato patronal e
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FATORES INTERNOS

FATORES EXTERNOS

Spend
(R$ Milhões/ano)

Grau de
dependência

Criticidade para o
processo

Uso intensivo de
mão de obra

Uso intensivo
de recursos
da biodiversidade

Presença expressiva
de PMEs

1 - Matéria prima sintética

12,1

Média

Alta

Não

Não

Não

2 - Insumos da biodiversidade

8,2

Alta

Alta

Sim

Sim

Sim

3 - Equipamentos de fabricação

6,0

Alta

Alta

Médio

Não

Não

4 - Equipamentos de Laboratório

1,0

Média

Média

Não

Não

Não

5 - Utilidades

2,5

Alta

Alta

Não

Não

Não

6 - Embalagens plásticas

3,5

Baixa

Média

Não

Não

Médio

7 - Embalagens de papel/papelão

2,5

Baixa

Média

Médio

Sim

Não

8 - Manutenção de equipamentos

1,2

Baixa

Média

Sim

Não

Médio

9 - Transporte de produtos

1,8

Média

Alta

Sim

Médio

Não

10 - Serviços de apoio

2,0

Baixa

Baixa

Sim

Médio

Não

Macrocategorias

Tabela 4: Levantamento de informações

FATORES INTERNOS - Eixo X

FATORES EXTERNOS - Eixo Y

Spend
(50%)

Dependência
(20%)

Criticidade
(30%)

TOTAL
(ponderado)

Uso mão
de obra
(40%)

Uso
biodiversidade
(40%)

Presença PMEs
(20%)

TOTAL
(ponderado)

1 - Matéria prima sintética

3

2

3

2,8

1

1

1

1

2 - Insumos da biodiversidade

2

3

3

2,5

3

3

3

3

3 - Equipamentos de fabricação

1

3

3

2

2

1

1

1,4

Macrocategorias

4 - Equipamentos de laboratório

1

2

2

1,5

1

1

1

1

5 - Utilidades

1

3

3

2

1

1

1

1

6 - Embalagens plásticas

1

1

2

1,3

1

1

2

1,2

7 - Embalagens de papel/papelão

1

1

2

1,3

2

3

1

2,2

8 - Manutenção de equipamentos

1

1

2

1,3

3

1

2

2

9 - Transporte de produtos

2

2

3

2,3

3

2

2

2,4

10 - Serviços de apoio

1

1

1

1

3

2

1

2,2

Tabela 5: Ponderação de fatores internos e externos
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A partir da análise dos resultados da matriz,
a empresa concluiu que as categorias localizadas
no quadrante superior direito (insumos da biodiversidade e transporte de produtos) deveriam
ser priorizadas (Etapa 7), enxergando-as como
as mais críticas para a organização (alto risco e

Matriz de Risco da Cadeia de Fornecedores

Ação

3.5
Insumos
biodiversidade

Dimensão Externa

3
Embalagens
papel/pepelão

2.5

Transporte
de produtos

Serviços de apoio
2

Manutenção de
equipamentos

1.5

Equipamentos
fabricação

Embalagens
plásticas

1

Equipamentos
laboratório

0.5

Utilidades

Matéria prima
sintética

0
0

0.5

1

1.5

Dimensão Interna

2

2.5

relevância). As categorias embalagens de papel/
papelão, serviços de apoio, manutenção de equipamentos, equipamentos de fabricação e utilidades foram consideradas de médio risco, enquanto
as demais foram classificadas como baixo risco.
Entretanto, entendendo ser importante o monitoramento de todas as categorias para o aprimoramento de seus processos de compras, optou por
definir ações para as 10 categorias, da seguinte
forma (Etapa 8):

3

RISCO
Baixo

Médio

Alto

Revisão das cláusulas contratuais

X

X

X

Aplicação de
código de conduta

X

X

X

Capacitação de
compradores

X

X

X

Avaliação de
desempenho

X

X

Desenvolvimento
de novos
fornecedores

X

X

Desenvolvimento e
aplicação de processo de auditoria

X

Revisão e
direcionamento
de orçamento
para mitigação
de riscos

X

Tabela 6: Definição de encaminhamentos

EXEMPLO

Por meio das informações das tabelas foi
possível, então, elaborar a matriz de risco da cadeia de fornecedores, conforme gráfico abaixo:

Por fim, a empresa definiu um processo de
monitoramento e atualização das informações, a
fim de que os resultados da matriz possam refletir
mudanças significativas ocorridas na cadeia, nas
estratégias de suprimentos e de sustentabilidade e
na legislação. Definiu, também, que a matriz deverá ser usada como uma ferramenta de capacitação
dos compradores, uma vez que oferece informações
muito úteis para o dia a dia desses profissionais.
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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GLOSSÁRIO

Análise de materialidade: processo de priorização de temas
relevantes para o negócio por meio de consulta a stakeholders.
Análise de risco: processo global de identificação, análise e
avaliação de riscos.
Aspectos materiais: aspectos que refletem os impactos
econômicos, ambientais e sociais significativos da organização ou influenciam substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders.
Cadeia de suprimentos: sequência de atividades ou partes
que fornece bens ou serviços para a organização.
Cadeia de valor: toda sequência de atividades ou partes que
fornecem ou recebem valor na forma de produtos ou serviços.
Compra sustentável: aquisição que entrega benefícios ambientais, sociais e econômicos de longo prazo, considerando
aspectos de sustentabilidade relacionados a produtos, serviços e aos fornecedores ao longo da cadeia de suprimentos.
Ainda, a compra sustentável contribui para o alcance dos objetivos e das metas de sustentabilidade de uma organização.
Gestão de compras (ou gestão de suprimentos): segmento
da administração de materiais que tem por finalidade suprir
as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativa e qualitativamente, verificar o recebimento do que foi
comprado, dispor e dispensar adequadamente os produtos.
Gestão de risco: habilidade de uma empresa em compreender e gerenciar riscos econômicos, ambientais e sociais.
Iteratividade: processo que se repete diversas vezes para
se chegar a um resultado.
Matriz de risco: neste protocolo, define-se matriz de risco
como a análise e cruzamento de riscos internos (associados
ao negócio) e riscos externos (riscos de sustentabilidade
associados à cadeia) que em função de sua classificação
nos eixos implica em classificação específica de macrocategorias de fornecimento.
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