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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) e Tendências em Serviços Ecossistêmicos
(TeSE) 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
e cadeia de valor.

As Iniciativas Empresariais do GVces em 2014:

Elaboração de agendas empresariais em
Adaptação às Mudanças Climáticas, com cocriação de um framework e uma ferramenta de apoio
para sua implementação; operação do Sistema de
Comércio de Emissões (SCE EPC), um simulado
de mercado de carbono; e atuação junto às Iniciativas Empresariais em Clima (IEC) no contexto de
negociações internacionais.

Trabalho conjunto com IDLocal sobre Inovação em Desenvolvimento Local. Construção de
referências e instrumentos para apoiar as empresas na integração de sustentabilidade na gestão
e relacionamento com fornecedores.

Trabalho conjunto com ISCV sobre Inovação
em Desenvolvimento Local. Aplicação das Diretrizes
Empresariais (BSC) de Proteção Integral de Crianças
e Adolescentes no contexto de grandes empreendimentos, criadas pela iniciativa em 2013.

Construção de Diretrizes Empresariais para
Valoração de Serviços Ecossistêmicos e Relato de
Externalidades; aplicação dos métodos nas empresas
através de projetos-piloto e ferramenta de cálculo.
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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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),
projeto apoiado pelo Citi e patrocinado pela Citi
Foundation, que tem por objetivo promover inovação para a sustentabilidade a partir de pequenos e médios empreendimentos no contexto da
cadeia de valor das grandes empresas.
Como forma de incentivar a inovação, produzir e disseminar conhecimento e promover a criação
de um espaço de articulação e troca de experiências
entre grandes empresas e pequenos e médios negócios que atuam em suas cadeias de valor, ISCV
tem realizado ciclos anuais temáticos nos quais diferentes assuntos são trabalhados junto ao grupo de
empresas-membro, e chamadas de casos são promovidas buscando iniciativas inovadoras relativas
ao tema tratado em cada ciclo do projeto, protagonizadas por pequenas e médias empresas da cadeia
de valor de grandes empresas.
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, decidiu-se, junto
às empresas-membro da iniciativa, por constituir
um grupo de trabalho (GT), que passou a ter uma
agenda própria, intercalada às oficinas realizadas
em cada um dos ciclos de ISCV.

Desde então, o GT tem se dedicado à construção coletiva de referências e ferramentas que apoiem
a integração de sustentabilidade à gestão da cadeia
de suprimentos das empresas e se configurado como
um espaço para troca de experiências e discussão de
assuntos relevantes sobre gestão e relacionamento
com fornecedores e integração de sustentabilidade
às práticas de compras institucionais.
Buscando ampliar o alcance da reflexão
que tem sido realizada até agora nos limites do
GT, este documento contextualiza a atuação do
grupo e apresenta suas principais realizações até
este momento.
O conteúdo descrito a seguir estabelece referências importantes para a compreensão das diferentes dimensões e aspectos que precisam ser
trabalhados para integração de sustentabilidade
na gestão de fornecedores, apresentando oportunidades para atuação e inovação. Esse cenário
aponta para um trabalho de longo prazo – com
diversas avenidas a serem abertas e trilhadas – ao
qual o GVces continuará a se dedicar, ao lado das
empresas que têm atuado na construção desse
importante ambiente de troca e colaboração para
questões de sustentabilidade.
Esperamos, assim, oferecer contribuições
relevantes para a construção de argumentos e referências que reforcem a percepção do valor do
tema nas empresas e que apoiem a integração de
sustentabilidade aos processos de compras e à
gestão 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
Histórico e motivadores
da iniciativa

L

ançada em dezembro de 2011, a iniciativa
Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de
Valor (ISCV), coordenada pelo Programa
Inovação na Criação de Valor (ICV) do
GVces, chega ao seu quarto ciclo em 2015.
Ao longo desses anos de atuação, a proposta de ISCV mostrou-se bastante pertinente em
relação ao cenário empresarial nacional e à crescente necessidade de relacionamento entre empresas de diferentes portes, estruturas e culturas.
A grande aderência do objetivo do projeto a esse
contexto se dá em diferentes perspectivas, que se
complementam e reforçam mutuamente. De um
lado, micro, pequenos e médios empreendimentos
– que representam a grande maioria do universo
empresarial no País, gerando um grande número
de postos de trabalho – encontram uma série de
desafios para acessar grandes mercados, corresponder às exigências do mercado, relacionadas a produtos e práticas de gestão, e
inserir produtos e serviços inovadores,
com atributos de sustentabilidade,
nas cadeias e processos de grandes empresas. De outro lado, as
grandes empresas enfrentam
desafios cada vez maior e
para lidar com as transformações na sociedade, no mercado e no ambiente de negócios,
podendo ter na operação mais
flexível das pequenas empresas,
relevantes facilitadores de inovação e criação de valor integrando
atributos de sustentabilidade.

A inovação é elemento essencial para que as empresas possam lidar com a necessidade de integração de sustentabilidade aos seus negócios,
e a construção dos caminhos para essa empreitada, por meio da interação entre PMEs e grandes
empresas em diferentes cadeias de valor, é o que
ISCV se propõe a apoiar. Como grandes desafios
não costumam ser transpostos individual ou isoladamente, a busca por inovação deve exigir grande
articulação entre diferentes atores, sejam empre8

sas ou outras organizações. Nesse sentido, promover a inovação é articular, unir, relacionar, criar e
fortalecer um ecossistema que apoie a criação, o
surgimento e a realização de ideias inovadoras.
Os chamados ecossistemas de inovação são
compostos por redes de instituições interconectadas e organizadas em torno de uma instituição focal (também chamada de plataforma), que realiza
transações econômicas e parcerias institucionais
com fornecedores de produtos e serviços, distribuidores, terceirizados, financiadores, instituições
de ensino e pesquisa, dentre outros atores, para
juntos criarem valor por meio da inovação.
A organização e o método de trabalho de
ISCV estão, portanto, amplamente ancorados em
articulações, relacionamentos e inovações, contribuindo para o alcance dos objetivos específicos
da iniciativa que envolvem:
i) Produzir e disseminar conhecimento sobre
práticas inovadoras de sustentabilidade na
cadeia de valor;
ii) Reconhecer e incentivar a inovação para
a sustentabilidade em pequenos e médios
empreendimentos que atuem na cadeia de
valor de grandes empresas;
iii) Mobilizar grandes empresas para a elaboração de estratégias inovadoras de sustentabilidade para suas cadeias produtivas; e
iv) Criar espaços para troca de experiências e
formação de rede, articulando atores sociais em torno de temas como inovação e
sustentabilidade na cadeia de valor.

ISCV 2014

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE VALOR
Os ciclos de ISCV

A

s atividades junto às empresas-membro
têm sido desenvolvidas em ciclos anuais
temáticos, definidos a partir de um planejamento que considera questões relevântes para agenda de sustentabilidade nas empresas, em cada um dos diferentes elos de suas
cadeias de valor.

que surgem a partir da integração da sustentabilidade à estratégia de atuação das empresas nos territórios em que estão inseridas. Esse ciclo abordou
questões como o desenvolvimento de fornecedores
locais, capacitação de mão de obra local e participação das empresas no esforço de desenvolvimento
sustentável das regiões em que atuam.

Promover inovação para a sustentabilidade a partir de pequenas e médias empresas
no contexto da cadeia de valor das grandes empresas
2012

2013

2014

Gestão de
Fornecedores

Pós-consumo

Desenvolvimento
Local

riscos e
oportunidades na
cadeia de valor,
sustentabilidade no
relacionamento
com fornecedores

gestão de resíduos,
logística reversa,
ecologia industrial,
instrumentos
econômicos e
inclusão social

atuação e
relacionamento de
grandes empresas
e suas cadeias de
valor nos territórios
em que se inserem

Em 2012, o primeiro ciclo de ISCV colocou
foco nas questões que estavam a montante das
empresas em sua cadeia de valor, trabalhando o
tema gestão de fornecedores.
O ciclo seguinte, realizado ao longo de 2013,
teve como tema central resíduos e pós-consumo, e
abordou assuntos ligados a processos que estão a jusante das empresas nas cadeias de valor, como gestão de resíduos, logística reversa e ecologia industrial.
No último ano, 2014, ISCV uniu-se à outra
iniciativa empresarial do GVces, IDLocal – que tem o
propósito de articular o setor empresarial para reflexão, troca de experiências e construção de propostas e diretrizes empresariais para desenvolvimento
local no contexto dos grandes empreendimentos –,
para pensar questões ligadas ao desenvolvimento
local, atentando para os desafios e as oportunidades
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

A descrição detalhada e os resultados do
trabalho realizado em cada um dos ciclos de ISCV
foram contemplados em publicações específicas
que estão disponíveis no website da iniciativa
(http://www.fgv.br/ces/inova).
Ao longo de seus três últimos ciclos, a iniciativa ISCV já realizou 20 oficinas e reuniões de
grupo de trabalho, contando com 31 diferentes
empresas-membro. A partir das chamadas de
casos realizadas, foram recebidas 88 indicações
de iniciativas inovadoras relacionadas aos temas
abordados nos diferentes ciclos do projeto, dos
quais 28 casos foram selecionados e integrados
aos encontros da iniciativa em cada um dos ciclos.
São números expressivos que indicam e reforçam
a relevância do assunto na comunidade empresarial e mostram o grande caminho que a iniciativa
ainda tem para trilhar ao longo dos próximos anos.

ISCV

Figura 1 - Ciclos de ISCV
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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE VALOR
O GT de
Gestão de Fornecedores
no contexto de ISCV

C

riado ao final do ciclo de 2012 de ISCV,
a partir da constatação de que a gestão
de fornecedores, tema daquele ciclo, tinha grande relevância para os negócios
e aglutinava expressivo interesse das empresasmembro, o grupo de trabalho em gestão de fornecedores tem se reunido periodicamente desde
então, com uma agenda de trabalho própria, que
acontece em paralelo às oficinas temáticas e à
chamada de casos da iniciativa.
O grupo se configurou como um espaço de
troca de experiências, reflexão e coformação em
assuntos ligados 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.

Esta publicação tem o intuito de cumprir
com um dos objetivos do GT, divulgando o trabalho desenvolvido ao longo de 2013 e 2014 de
forma a contribuir para o avanço do tema no
mercado e na sociedade em geral. Ela traz dois
grandes blocos de conteúdo: o primeiro deles,
sobre Compras Sustentáveis, compartilha com o
leitor o estado da arte do tema, apresentando um
panorama que considera compras institucionais
(públicas e privadas) no cenário nacional e internacional. O segundo sistematiza e compartilha os
resultados do trabalho do GT ao longo dos últimos dois anos, contribuindo para a construção de
conhecimento sobre o tema.

São objetivos específicos do grupo de trabalho:
•

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 de sustentabilidade
em compras;

•

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

•

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

A crescente mobilização de instituições
nacionais e internacionais em torno do tema de
Compras Sustentáveis tem enriquecido as discussões e tornado as atividades deste GT cada vez
mais relevantes e aplicáveis à realidade das empresas participantes.
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COMPRAS SUSTENTÁVEIS

O

conceito de compras sustentáveis apresenta diversas definições que variam
conforme os valores e necessidades da
organização que se propõe a trabalhar
com o tema, gerando uma vasta gama de nomenclaturas para tratar deste novo atributo a ser internalizado nos processos e políticas de compras.
Antes de ingressar em um conceito para
essa prática, é importante mencionar que falar em
sustentabilidade no consumo é trabalhar, inicialmente, com mudanças no comportamento por
meio da redução no consumo de bens e serviços.
Assim após a análise da real necessidade daquela
compra é que se deve abordar o novo papel que
o processo de compras pode assumir dentro das
organizações ao integrar diferentes aspectos de
sustentabilidade.
Do ponto de vista conceitual, para os fins
dessa publicação nos inspiraremos no que foi proposto em 2006 pelo Grupo do Marrakech Task
Force do Reino Unido. Por compras sustentáveis
entendemos a aquisição que leva em consideração
aspectos ambientais, sociais e econômicos, bem
como dá importância à sustentabilidade na cadeia
de suprimentos. Portanto, as compras sustentáveis
são o processo em que as organizações, visando
atender às suas necessidades de bens, serviços e
obras, por meio de suas contratações, deve valorar os custos efetivos de suas aquisições, buscando
gerar benefícios não apenas para a organização,
mas para a sociedade e a economia, minimizando
os danos ao meio ambiente.

Adicionalmente, no documento texto Procuring the Future, criado pelo governo do Reino
Unido para tratar de compras públicas sustentáveis,
o conceito também abrange a cadeia de suprimentos, apontando que as compras sustentáveis devem
considerar as consequências ambientais, sociais e
econômicas advindas do design do produto; da utilização de materiais não renováveis, da fabricação
e dos métodos de produção; do sistema de logística; de serviços de entrega; do uso; operação; manutenção; reúso; opções de reciclagem; descarte e
a capacidade dos fornecedores endereçarem essas
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

questões junto à sua cadeia de suprimentos, conceito que também se adequa ao que se espera de uma
aquisição empresarial.
Outro conceito que pode ser encontrado em
um estudo elaborado pelas empresas EcoVadis e
PwC, em parceria com a Insead, e que procura retratar o conceito aplicado às empresas, sustenta que
para uma compra ser considerada sustentável ela
deve levar em conta impactos econômicos, ambientais e sociais nas escolhas. Isso inclui otimizar preço,
qualidade e disponibilidade, mas também atentar
para os impactos ambientais decorrentes do ciclo
de vida da aquisição, bem como impactos sociais
vinculados com a origem dos produtos e serviços.
Entende-se, assim, que o objetivo final de um
processo de compras que integre sustentabilidade
vem a ser a utilização das aquisições de produtos e
serviços para fomentar benefícios sociais, econômicos e ambientais de longo prazo, não apenas para a
organização que compra, mas para toda a sua cadeia, fugindo do tradicional “menor preço” para alcançar o “melhor preço”, que se perfaz por meio de
um olhar sobre todos os elos que compõe o ciclo de
vida daquele bem a ser adquirido, numa análise de
“custo total de propriedade”.
O custo total de propriedade abarca o custo
total de aquisição do produto, serviço ou obra, num
olhar de proposta economicamente mais vantajosa
que, de acordo com a orientação da União Europeia
para compras com aspectos sociais, irá incluir a qualidade, o preço, o mérito técnico, as características
estéticas e funcionais, as características sociais e
ambientais, os custos de funcionamento, a rentabilidade, o serviço pós-venda, a assistência técnica, a
data de entrega, o período de entrega e o tempo
para a conclusão.
Ao iniciar o aprofundamento neste tema com
o início do projeto ISCV, o GVces cita na publicação
elaborada em seu primeiro ciclo, voltada ao tema da
Gestão de Fornecedores, que as empresas que se
beneficiam da visão integrada da sustentabilidade
na cadeia de valor desenvolvem melhores vínculos
comerciais, constroem relações mais justas e dura-

COMPRAS SUSTENTÁVEIS

O que é?
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douras e desenvolvem, com isso, uma importante
vantagem competitiva para a sustentabilidade.

de sustentabilidade da organização a fim de
que possa ter a permeabilidade necessária.

Buscando fomentar a integração dos três
pilares que dão suporte ao conceito de desenvolvimento sustentável (econômico, ambiental e
social), é possível refletir sobre alternativas a serem levadas em consideração pelas organizações
a fim de internalizar a temática, movimento que
deverá também passar pela gestão de compras/
suprimentos, partindo de algumas perguntas:

Para a promoção dessas questões via compras e contratações, alguns caminhos podem ser
seguidos dependendo do contexto de cada organização, seja ela pública, seja privada:

ii) Focando no bem a ser adquirido, seja produto ou serviço, onde quem compra poderá
definir algumas prioridades para se iniciar
a inserção de atributos de sustentabilidade
em suas aquisições conforme, por exemplo,
o volume de compras de um determinado produto ou serviço; seu impacto sobre
o meio ambiente ou a sociedade; seu grau
de dependência para aquele insumo, alto
potencial de redução de custos, entre outros. O momento em que a demanda pelo
preenchimento de atributos de sustentabilidade será feita também varia conforme a
aquisição a ser feita. Podem ser exigidas na
especificação técnica do bem a ser contratado; nos requisitos de habilitação do fornecedor e/ou nas obrigações contratuais
e pós-contratuais. Independentemente de
onde essa demanda seja disposta, a maioria
das categorias de critérios socioambientais
tem sido nas esferas: ambientais; diversidade; segurança; direitos humanos, ética, compras de pequenas empresas e de preferência próximo ao local de consumo, tanto para
fomentar o desenvolvimento local, quanto
para reduzir impacto em emissão de gases
de efeito estufa decorrente da distribuição.

i) Focando na organização, em especial no
envolvimento da alta gestão e nas decisões
estratégicas, momento em que deverão ser
enfatizados os ganhos econômicos ao mudar o foco de preço para custo da aquisição,
baseado no conceito de ciclo de vida. Esse
recorte fomenta oportunidade de investir
em inovação; ganhos reputacionais ao aderir à agenda da sustentabilidade nas organizações, sejam públicas, sejam privadas; mitigação de riscos das mais diversas ordens;
proteção da marca; e liderança pelo exemplo ao seguir as principais normas de regulação e práticas de autorregulação que tem
trabalhado as compras sustentáveis, tema
que deve estar alinhado com as estratégias

iii) Focando no comprador, no responsável
pela especificação da compra ou no gestor do contrato, há necessidade tanto de
introduzir a temática, como uma diretriz a
ser seguida, no setor de suprimentos e nas
diferentes áreas de negócio que demandam
produtos e serviços, quanto de capacitar os
responsáveis pelas diferentes etapas dos
processos de compras e suprimentos da
organização (gestor ou demandante) para
a demanda que passará a ser feita, dando a
eles suporte técnico e jurídico, para que possa bem desempenhar essa nova atribuição
que as compras passam a ter.
iv) Focando no fornecedor, pode-se argumentar que a gestão da base de fornecedores é

P Quão importante é a questão da sustentabilidade dentro da instituição?
P Em que medida é possível a integração da
sustentabilidade aos processos de compras?
P Em quais aspectos há espaço para melhorias?
P Quais os principais riscos e oportunidades na
cadeia do ponto de vista da sustentabilidade?
P O mercado está preparado para responder a
demanda por atributos de sustentabilidade?
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uma atividade que gera grande valor para
a organização, bem como permite chegar
em soluções inovadoras para os destinatários das compras sustentáveis, em especial quando o fornecedor, por operar em
lugares remotos ou com um insumo muito
específico, pode colocar em risco a cadeia
produtiva inteira. Há uma grande sinergia,
quando se trata de gestão de fornecedores, entre o pilar econômico e social, em especial junto a setores com uma cadeia de
suprimentos estendida, sendo estratégico
que as organizações trabalhem com auditoria para verificar o cumprimento de critérios relativos à ética e direitos humanos.
Do ponto de vista das compras empresariais, promover a sustentabilidade na cadeia de
fornecimento envolve um conjunto de iniciativas, combinando ações internas na empresa, relacionadas à estratégia e políticas de gestão de
fornecedores, e também ações de intervenção e
melhorias na cadeia. As ações internas envolvem,
por exemplo, revisões de processos de qualificação, seleção, contratação e avaliação de fornecedores para inclusão de critérios e indicadores de
sustentabilidade (triple bottom line), ações como
capacitação de compradores em sustentabilidade ou elaboração de um código de conduta para
fornecedores. As ações de intervenção na cadeia
podem incluir, por exemplo, iniciativas de capacitação de fornecedores em gestão ou uma revisão
da configuração da cadeia.
O desenho e a definição das iniciativas que
serão empreendidas por cada empresa para cada
tipo ou perfil de fornecedor dependerão de uma
série de aspectos e variáveis. É certo que um mesmo conjunto de ações não será igualmente aplicável em qualquer cenário e para fornecedores
muito distintos. É importante que as ações desenvolvidas por qualquer empresa considerem essas
especificidades e atentem para as condições de
implementação das ações propostas por seus fornecedores. Seus planos devem prever que empresas de diferentes portes e perfis podem ter capacidades muito distintas para responder a essas
ISCV 2014
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Alguns aspectos
normativos e de
autorregulação para as
compras sustentáveis

O

tema das compras sustentáveis tem,
cada vez mais, sido compartilhado entre
compradores públicos e empresariais, o
que chamamos de compras institucionais sustentáveis.
Quando se trata das compras públicas, além
do incentivo financeiro para olhar essa temática –
estima-se, segundo o IBGE, que 21,5% do PIB nacional seja gasto em compras e contratações públicas –, há uma miríade de normas a serem respeitadas e que dão respaldo à inserção de atributos
de sustentabilidade nas compras. Essas normas
partem desde a Constituição Federal (especialmente os artigos 170, VI e 225), passando pelas
mais diversas normas de cunho ambiental e social, e encontrando regramento específico na Lei
nº 8.666/93, a Lei de Licitações e Contratos, a fim
de garantir princípios como o da legalidade, isonomia entre licitantes, eficiência e transparência,
destinados a assegurar a correta utilização do erário público e fomentar as práticas anticorrupção.
Se, até o ano de 2009, o que tínhamos eram
exemplos localizados no tema das compras públicas sustentáveis, em especial partindo de esforços normativos de governos subnacionais, foi
possível, a partir dessa data, assistir à frequente
elaboração de normas específicas no tema em nível federal, especialmente quando da publicação
da Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei
nº 12.187/2009), seguida da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº Lei 12.305/2010), que
expressamente apontaram as compras públicas
como ferramentas para a concretização de seus
objetivos, culminando, no encerrar do ano de
2010, com a alteração do artigo 3º da já mencionada Lei 8.666/93. Essa alteração é emblemática, pois incluiu, dentre os objetivos das compras
públicas, o desenvolvimento nacional sustentável,
fazendo com que a temática ingressasse na agenda pública, desta vez de forma mandatória.
No que diz respeito ao setor empresarial, se,
por um lado, não existem normas jurídicas definindo
princípios mínimos a serem seguidos como publicidade, igualdade entre licitantes, impessoalidade;
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demandas e precisem ser abordadas de maneiras
diferentes para que as ações empreendidas tragam resultados efetivos para as situações sobre
as quais se deseja atuar. Esse cuidado pode ser
determinante para impedir que o esforço de integração de sustentabilidade a compras e à gestão
de fornecedores gere exclusão e/ou acabe por representar apenas mais um checklist de documentos sem resultado efetivo sobre questões que são
críticas para a cadeia do ponto de vista econômico, social e ambiental.
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modelos de contratos; prazos e responsabilidades;
por outro, as organizações têm sido pressionadas
pelo mercado e pela sociedade a, no mínimo, cumprir com todas as normas ambientais, sociais e éticas, cada vez mais restritivas, já tendo uma evolução
em temas como redução da informalidade, limites à
terceirização e rastreabilidade, bem como a aderir
a sistemas de autorregulação, que, por vezes, precedem a existência dos instrumentos de regulação,
podendo em muitos casos ser um catalisador para
o surgimento de regramentos obrigatórios, a fim de
demonstrarem seu comprometimento com as melhores práticas de compras, sem deixar de cumprir
com metas internas de economia (savings), trazendo um grande desafio para as áreas de suprimentos.
Exemplo desse movimento é a demanda
pelas empresas por produtos que tenham sistemas de certificação de processo e produtos. Esses são avaliados com base em critérios múltiplos
de sustentabilidade previamente definidos, de
forma a atender às preferências dos consumidores, tanto nacionais quanto internacionais, cada
vez mais exigentes, e que estão dispostos a pagar
um prêmio pela aquisição de produtos e serviços
com atributos ambientais e sociais de sustentabilidade. Importante mencionar que há espaço para
produtos e serviços que, ainda que não aderentes
a sistemas atrelados a certificação, seguem princípios e práticas de responsabilidade ambiental e/
ou social, e conseguem minimamente comprovar
seu compromisso com a inserção de atributos de
sustentabilidade. Além disso, vale ressaltar que
as características da empresa fornecedora podem ser tão importantes quanto os atributos ligados diretamente a seus produtos ou serviços.
O comportamento empresarial e as práticas de
gestão dos fornecedores têm papel fundamental
na avaliação dos aspectos de sustentabilidade no
processo de compras. Afinal, não seria possível a
existência de produtos ou serviços com atributos
consistentes de sustentabilidade sem que as empresas responsáveis por sua produção e distribuição assumissem condutas éticas e responsáveis.
Outro movimento, em âmbito internacional
que evidencia o contínuo engajamento das ins14

tituições, públicas ou privadas, com o tema das
compras sustentáveis, é o debate da futura norma
ISO 20.400 sobre compras sustentáveis que, dentre outros itens, apresenta algumas ferramentas
técnicas de suporte (facilitadores) ao tomador de
decisão, a fim de se afastar do subjetivismo nas escolhas. A norma, em elaboração desde 2013, com
previsão de lançamento para o ano de 2016, vem
sendo trabalhada num processo multistakeholder,
liderado pelo Brasil, via ABNT, e pela França, via
Afnor, sendo que o GVces (Centro de Estudos em
Sustentabilidade da FGV-EAESP) tem assento na
Comissão Especial de Estudo da ABNT sobre Compras Sustentáveis (CEE 277), tendo levado a contribuição das empresas participantes do GT de fornecedores para enriquecer o processo. Dentre os
avanços do debate está a estrutura que sustenta
a elaboração da norma, inspirada na norma britânica BS8903, que sugere às organizações orientações práticas para integração do desenvolvimento
sustentável nas compras por meio das áreas de (i)
política e estratégia; (ii) gestão de risco e liderança;
(iii) sistemas de métricas e (iv) processo de aquisição em si. Essa estrutura foi uma das principais
referências para a elaboração do Framework de
Compras Sustentáveis do GT, que procura contemplar esse escopo e ir além, considerando também a atuação e influência da organização em sua
cadeia e principais stakeholders.

ses relacionados ao entendimento e avaliação dos
impactos de produtos e serviços ao longo de seus
ciclos de vida, somam-se também desafios políticos e relacionais, como o equacionamento dos
diferentes interesses e visões que circundam os
processos de compras das organizações.
Outra tendência que vem surgindo é o caminhar para a chamada economia funcional, onde se
pretende identificar a função que se quer obter com
o bem a ser adquirido, e em vez de realizar a atividade de comprar, o que tem sido feito é a contratação
de prestação de serviço (servicizing). O que ocorre
nesse modelo não é a venda do produto em si, mas
a venda do uso, ou seja, o comprador recebe um resultado ou solução e não algo físico. Paga-se pela
utilização e funcionalidade e não pela aquisição, redimindo-se, portanto, dos riscos, responsabilidades
e custos tradicionais associados à posse, já que esta
não é mais dele, e sim da empresa que oferece o
serviço. Mas essa tendência demanda novos modelos de negócios, tendo em vista a possível redução
na outra ponta da equação econômica, qual seja, no
lado da produção/oferta.

Essas ferramentas técnicas são estratégicas
para que seja possível a transposição de alguns
desafios por que passam compradores públicos e
empresariais no momento de elaboração e inclusão de atributos de sustentabilidade nas compras
e contratações. Dentre eles, é possível apontar a
necessidade de uma abordagem sistêmica para o
ciclo de vida do produto (bem ou serviço), o chamado conceito de ciclo de vida, que abarca tanto
um aspecto quantitativo, expresso na ferramenta
da avaliação do ciclo de vida (ACV), quanto um
aspecto qualitativo – o pensamento de ciclo de
vida, que tem o potencial de expandir o olhar do
tomador de decisão quando não for possível obter dados aritméticos de impactos ambiental ou
social decorrente de uma compra ou contratação.
Aos desafios de natureza mais técnica, como esISCV 2014
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A

inda que social e ambientalmente desejável, é possível identificar alguns entraves
para as compras sustentáveis, tanto no
setor público quanto no setor empresarial.

Se muito já se avançou nessa temática, como
na elaboração de normas jurídicas, na construção
de ferramentas de autorregulação como políticas
empresariais e códigos de conduta fomentando a
inserção de atributos ambientais e sociais de sustentabilidade nas compras, por outro lado, há uma
falta de controle de sua efetiva implementação
pela área de compras e suprimentos, bem como o
monitoramento das que foram realizadas seguindo tais preceitos, sendo necessário o investimento
em indicadores-chave de desempenho.
Se é possível identificar e mapear uma infinidade de ganhos ambientais e sociais com a implementação das compras sustentáveis, por outro
lado, não se conseguiu chegar a justificativas financeiras para muitas tomadas de decisão, estando o convencimento baseado mais em ganhos intangíveis que em ganhos tangíveis e precificáveis,
demandando o desenvolvimento de ferramentas
de medição de custo do ciclo de vida do produto
ou serviço a ser adquirido. Essa ferramenta daria
maior robustez na busca pelo “melhor preço total de aquisição”, fomentando um maior conhecimento e consequente possibilidade de gestão da
cadeia de valor da organização.
Se há vontade genuína de muitas instituições
em realizar as compras com atributos de sustentabilidade, há também poucos recursos dispostos
para a sua implementação, que exige a capacitação tanto do comprador quanto do fornecedor
para adequar-se às novas demandas. Tal situação
demonstra um abismo político entre a vontade e a
prática, além de haver a necessidade de se desenvolver ferramentas para a sua aplicabilidade, como
guias jurídicos-normativos e técnicos.

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

Diferentes caminhos para
a atuação empresarial

N

esse contexto há, portanto, uma nova
percepção do setor empresarial sobre
seu poder de influenciar modelos de produção e consumo por meio de compras e
contratações que integrem diferentes elementos
de sustentabilidade. A percepção de que esses
processos são, ao mesmo tempo, grandes geradores de impactos socioambientais e fonte de
inúmeras oportunidades ao longo das cadeias de
valor, tem feito com que temas como “compras”
e “relacionamento com fornecedores” apareçam
cada vez com mais força nas estratégias de sustentabilidade de diferentes empresas e outras organizações públicas e privadas.

Muitos aspectos, como o ramo de atividade
e os impactos a ele associados, o porte e a região
de atuação influenciam fortemente o caminho a ser
traçado por uma empresa ao estruturar uma estratégia de sustentabilidade em compras. A definição
de uma estratégia e a escolha do ponto de partida
para essa empreitada podem, porém, basear-se em
um referencial comum. Atribuindo maior ou menor
importância a cada um dos aspectos e ações que
podem compor o esforço de integração de sustentabilidade aos processos de compras, empresas
diferentes encontrarão maneiras distintas de fazer isso, mas muito provavelmente atuarão sobre
um universo de ações e preocupações que mantém significativas correlações. Em linhas gerais, as
ações das empresas nesse sentido não poderão
prescindir de iniciativas que atuem em diferentes
frentes, alinhando processos de gestão, iniciativas
de mobilização e sensibilização de gestores e equipes e os posicionamentos das diferentes interfaces
da empresa com seus fornecedores.
Compreender e apresentar lado a lado as
diferentes frentes de atuação e as ações que podem compor estratégias para integração de sustentabilidade às atividades de compras e gestão
de fornecedores foi um dos objetivos por detrás
do Framework de Compras Sustentáveis desenvolvido no GT, um dos resultados do trabalho do
grupo apresentados a seguir.

COMPRAS SUSTENTÁVEIS

Entraves e facilitadores
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O GT DE GESTÃO DE FORNECEDORES

O

GT 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 trabalhados.
O início dos trabalhos do GT, em 2013, foi
pautado pelas demandas identificadas pelo grupo
no final do primeiro ciclo de ISCV (2012). Seguindo essas demandas, ao longo de 2013, o foco do
GT foi iniciar um trabalho visando à integração da
sustentabilidade nas práticas de relacionamento
e gestão de fornecedores por meio da seleção de
temas relevantes para o grupo e criação de um
conjunto de indicadores de compras sustentáveis
para estes temas.
Para cumprir esta tarefa, o trabalho teve início na realização de uma extensa pesquisa em fontes de referência para a identificação das principais
questões de sustentabilidade que os mecanismos
de mercado utilizam para avaliar o grau de avanço
de uma empresa/organização na incorporação da
sustentabilidade em sua gestão de fornecedores.
Essa pesquisa foi utilizada como a base de uma
produção coletiva de indicadores que gerou um
instrumento de diagnóstico, aplicado nas empresas em 2014 e descrito no próximo capítulo.
Conforme o grupo avançou com a elaboração deste diagnóstico, o GVces, por fazer parte de grupos de estudos e pesquisas desse tema, identificou a oportunidade
de levar para o âmbito do GT a discussão de
um importante instrumento internacional de
autorregulação em construção: a futura norma
ISO 20400 de Compras Sustentáveis. A norma
será discutida mais a frente nesta publicação.
A participação ativa na discussão desta norma e também o entendimento de que o tema é amplo e merece uma abordagem estruturada e didática, que transmita aos interessados um entendimento
claro de qual a sua abrangência, levou o GT a criar
um framework para representar e explicar a que se
refere o termo Compras Sustentáveis, que já teve
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seus contornos conceituais explicitados no capítulo
anterior, e vai além da Gestão de Fornecedores. Esse
framework tem se mostrado um importante produto
do GT e está descrito no próximo capítulo.
Por fim, para complementar as iniciativas
de desenvolvimento do diagnóstico e do framework, o GT identificou a oportunidade de aplicar
estes conhecimentos no desenvolvimento de instrumentos e ferramentas para apoiar as empresas
na gestão da cadeia de suprimentos levando em
conta aspectos de sustentabilidade.
Considerando o framework como ponto de
partida e necessidades comuns elencadas pelas
empresas representadas nos GTs, o grupo decidiu
dar início ao desenvolvimento de protocolos aplicáveis nas empresas. Entendendo um protocolo
como um documento que explica e orienta uma organização na implementação de uma ferramenta,
espera-se que esses protocolos auxiliem as empre-

2012

2013

sas do GT 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.
Em 2014 o GT deu início à elaboração de um protocolo de Matriz de Risco para Avaliação da Cadeia
de Suprimentos.
Esse e outros protocolos que serão desenvolvidos pelo GT servirão de guia para a integração de sustentabilidade nos processos de
compras, devendo ser genéricos o suficiente para
serem aplicados por diferentes tipos de organizações. Desenvolver tais protocolos no âmbito do
GT nos dá a oportunidade de testá-los e validá-los
durante o desenvolvimento.
A Figura 2 apresenta os principais tópicos que nortearam os trabalhos do GT em 2013 e
2014, e uma visão dos temas que serão trabalhados em 2015.

2014

2015

GT Gestão de Fornecedores
Construção e priorização
de conjunto de critérios
e indicadores para
autoavaliação e
diagnóstico de aspectos
de sustentabilidade
nas práticas de
gestão de fornecedores
das empresas

Desenvolvimento de
framework para integração
de sustentabilidade na
gestão e no relacionamento
com fornecedores

Desenvolvimento de
modelo/referência para
análise de riscos na cadeia
de suprimentos integrando
aspectos de sustentabilidade

Aplicação do questionário
de autoavalização e
mensuração nos
critérios priorizados

Construção de protocolos
para orientar a implantação
de práticas de gestão,
sua mensuração e relatos

Análise de diagnóstico

Aprofundamento da abordagem
aos fornecedores de distribuição e logística, alinhando-se ao
tema tratado nas oficinas

Perspectivas para relato

Figura 2 - Atuação do GT de gestão de fornecedores em cada um dos ciclos de ISCV.
ISCV 2014

RESULTADOS DO GT
Framework da
Compra Sustentável

O Framework inclui as diferentes dimensões em que o tema está presente no âmbito de
uma organização compradora. Foi criado a várias
mãos, tendo como pano de fundo a experiência
do GT e as tendências internacionais neste tema.

Cadeia de
suprimentos

Relacionamentos / inﬂuência na
cadeia de suprimentos

Processos

Gestão e
relacionamento
com fornecedores

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

Relacionamentos / inﬂuência
no ambiente de negócios

Figura 3 - Framework para integração de sustentabilidade
na gestão de fornecedores
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

O

Framework é um produto do Grupo de
Trabalho de Gestão de Fornecedores
do projeto ISCV, que tem como objetivo delinear a abrangência e o escopo
da integração de sustentabilidade ao processo de
compras. Com ele o grupo espera contribuir para
o entendimento e implementação deste tema nas
organizações.

O Framework é composto por cinco dimensões. As três primeiras dimensões refletem a estrutura da norma britânica BSI8903, importante
referência internacional no tema, e também é a
estrutura utilizada na futura norma ISO 20400. As
demais tiveram como inspiração um framework
bastante reconhecido, desenvolvido por Simon
Zadek para representar níveis de maturidade em
responsabilidade social corporativa.
As três primeiras dimensões – Fundamentos, Processos e Facilitadores – contemplam as
questões que se aplicam ao ambiente interno da
organização, enquanto as outras duas – Cadeia de
Suprimentos e Liderança para o Desenvolvimento
Sustentável – se referem a ações da organização
voltadas predominantemente ao ambiente externo do qual ela faz parte:
1. Fundamentos: representa o nível mais alto
de políticas e estratégias organizacionais e
de aquisições que fornecem o contexto estratégico para apoiar práticas de compras
sustentáveis;
2. Processos: inclui as etapas que compõem a
função de compras com destaque para as
questões de sustentabilidade que devem ser
tratadas nas várias etapas deste processo;

RESULTADOS DO GT

O

texto a seguir traz um relato dos principais resultados alcançados pelo grupo
de trabalho até o final do ciclo de 2014.
Mais do que entregas ou produtos finalizados, cada um desses resultados deve ser entendido como uma etapa de um processo maior de
estudo e proposição de abordagens e ferramentas
que apoiem a integração de sustentabilidade aos
processos de compras e gestão de fornecedores.
Esse conjunto de resultados – ou etapas –, que
contempla o framework de compras sustentáveis,
a metodologia e os resultados do diagnóstico realizado junto ao grupo de empresas-membros da
iniciativa deverá inspirar e orientar a continuidade
das atividades do grupo de trabalho nos próximos
ciclos do projeto.

3. Facilitadores: reúne as formas indiretas de
trabalho, competências, práticas e técnicas
17
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que a organização precisa ter para apoiar a
atividade de compras sustentáveis;
4. Cadeia de Suprimentos: apresenta as ações
que a organização pode implementar para
intervir em sua cadeia na promoção da sustentabilidade; e

5. Liderança para o Desenvolvimento Sustentável: representa as ações que a organização pode realizar para influenciar os atores
presentes em seu ambiente de negócios e
assim liderar a mudança rumo à sustentabilidade nas aquisições.

A Figura 3 é a representação visual do Framework, que pode ser representado como o conjunto das cinco dimensões ou também como um
framework “explodido” (Figura 4), que mostra o
tipo de procedimento ou prática que pode ser desenvolvido para se avançar em cada dimensão.

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 4 - Detalhamento de cada
uma das dimensões do framework
ISCV 2014
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Em Processos estão sugeridas diversas
práticas que representam as etapas do processo
de compras, desde a especificação técnica até a
contratação, gestão e avaliação do fornecedor.
Inclui práticas presentes na operação diária do
comprador e também aquelas que devem orientar a área contratante na gestão do fornecedor já
contratado. Esta é uma questão importante pois
a gestão de fornecedores não é feita apenas pela
área de compras: interagem com o fornecedor as
áreas contratantes e áreas administrativas da empresa, entre outras.
Facilitadores contém os procedimentos
que auxiliam as estratégias a saírem do papel, ou
seja, que tornam o ambiente organizacional propício para a incorporação da sustentabilidade em
compras. Assim sendo, inclui diversas atividades
de apoio voltadas, por exemplo, a governança,
capacitação e engajamento.
Na dimensão de Cadeia de Suprimentos
encontram-se ações a serem desenvolvidas diretamente com fornecedores, ou seja, envolvendo a cadeia em si. Vale ressaltar que o Framework auxilia no
entendimento de que incorporar a sustentabilidade
na gestão de fornecedores inclui uma série de muSustentabilidade na Gestão de Fornecedores

danças e aprimoramentos na empresa compradora
e não apenas o desenvolvimento da cadeia de fornecedores. Esta última é uma parte importante, mas
não pode ser feita de forma isolada.
Por fim, Liderança para o Desenvolvimento Sustentável contém ações sugeridas para as
organizações que desejam liderar a mudança no
seu contexto de atuação. As práticas listadas em
cada dimensão não esgotam necessariamente a
dimensão e também não são estanques, ou seja,
algumas delas, se implementadas, estarão contribuindo para mais de uma dimensão.
Analisando esse Framework, pode-se ressaltar que:
•

implementar uma estratégia de sustentabilidade em compras e na gestão de fornecedores não é um projeto com/para fornecedores apenas, mas envolve diversas áreas e
decisões na própria organização sobre como
se dá sua interface com os fornecedores e
implica na revisão de processos internos;

•

implementar uma estratégia de sustentabilidade em compras e na gestão de fornecedores inclui todos os processos de compras,
desde a especificação técnica até a gestão
dos contratos, o que implica no envolvimento de diversos departamentos além de sustentabilidade e suprimentos, por exemplo:
departamento jurídico, contas a pagar, áreas
operacionais etc;

•

implementar uma estratégia de sustentabilidade em compras e na gestão de fornecedores é uma decisão estratégica, que trará
resultados para a empresa como um todo,
e não apenas na gestão da cadeia.

O Framework reflete, portanto, a abrangência de ações que compõem o desenvolvimento e
implementação de uma estratégia de compras
sustentáveis. Esse Framework acaba por representar um grande mapa de ações que servirá de
base e direcionador para o trabalho que continua-

rá a ser desenvolvido no GT e abordará cada um
dos elementos nele destacados. A construção, em
um ambiente de colaboração entre empresas e a
academia, de protocolos orientados ao desenvolvimento e implementação de cada uma das ações
inseridas no Framework busca oferecer a diferentes organizações o apoio necessário para que
possam consolidar a consideração de aspectos de
sustentabilidade em seus processos de gestão da
cadeia de suprimentos. Ao orientar como fazer e
implementar cada uma das ações que compõem
o Framework, o GT buscará contribuir com uma
visão integrada de sustentabilidade nos diferentes processos e etapas que envolvem as compras
institucionais e a gestão e o relacionamento com
os fornecedores, oferecendo referências aderentes e relevantes para organizações de diferentes
naturezas e setores.
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Em Fundamentos encontram-se práticas
para a incorporação da sustentabilidade no contexto estratégico das compras e aquisições. São
sugeridas práticas para apoiar a tomada de decisão pela alta liderança sobre o posicionamento
da empresa em relação ao tema e para o engajamento das pessoas envolvidas em sua implementação. Para definir e implementar uma estratégia
de sustentabilidade nas compras e na gestão de
fornecedores, a empresa deve definir em que
grau de intervenção deseja atuar: por exemplo, se
atuará em gestão de riscos e compliance ao longo
da cadeia ou se deseja estimular inovação e parcerias de longo prazo. Este posicionamento será o
ponto de partida para as definições estratégicas,
revisão e/ou criação de políticas e códigos, interação com outras áreas e iniciativas da empresa
e revisão de procedimentos para implementação
da nova estratégia.
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Metodologia
para diagnóstico

C

omo forma de entender o contexto e mapear as principais políticas e práticas de
gestão das empresas-membro da iniciativa no que diz respeito à integração de
sustentabilidade na gestão e relacionamento com
fornecedores, foi desenvolvido no GT, em conjunto
com as empresas participantes, um instrumento de
diagnóstico votado a diferentes aspectos de sustentabilidade no processo de compras.
Para a realização de um diagnóstico consis-

tente com as práticas de mercado e com as questões que normalmente são avaliadas nas organizações sobre este tema, a construção de indicadores
partiu de um levantamento e consulta de referências
reconhecidas publicamente.
A lista de referências consultadas que serviu como ponto de partida para a elaboração do
diagnóstico inclui fontes de regulação (legislação) e auto regulação (indução de boas práticas),
como mostra a Tabela 1:

Fontes consultadas para construção dos indicadores
Regulação

Autorregulação

Constituição Federal

ISE – Índice BM&FBovespa de Sustentabilidade Empresarial

Código de Defesa do Consumidor

Guia Exame de Sustentabilidade Empresarial

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

Diretrizes para relatório de sustentabilidade – Global
Reporting Initiative (GRI)

Lei da Propriedade Industrial

Indicadores Ethos de Negócios
Sustentáveis e Responsáveis

Política Nacional do Meio Ambiente

Manual de Critérios Essenciais de Responsabilidade Social
Empresarial Instituto Ethos

Lei de Crimes Ambientais

Dow Jones Sustainability Index

Política Nacional de conservação e uso racional de energia

FNQ - Critérios de Excelência

Política Nacional de Mudanças Climáticas

ISO 26000 Responsabilidade Social

Política Nacional de Resíduos Sólidos

SA8000 Responsabilidade Social

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica

ISO 14000 Gestão Ambiental

Lei sobre alimentação escolar

OHSAS 18001 Sistemas de gestão da saúde e
da segurança no trabalho

Lei de Licitações e Contratos - Lei 8.666/93

NBR 16001 Responsabilidade Social

Lei do Regime Diferenciado de contratações Públicas (RDC)

ISO 20400 - Compras Sustentáveis (em construção)

Instrução Normativa n. 1 de 2010 (MPOG)
Decreto n. 7.746, de 5 de junho de 2012
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A equipe do GVces analisou estas referências e compilou todas as ocorrências de temas e
questões relacionadas a gestão de compras e de
fornecedores. O resultado foi uma lista de questões das mais diversas, envolvendo diferentes temas de sustentabilidade aplicados à gestão das
compras e da cadeia, tais como apresentados na
Tabela 2:
Exemplos de questões pesquisadas para
elaboração do instrumento de diagnóstico
A empresa:
• Utiliza critérios sociais e ambientais para qualificação, seleção e monitoramento de seus
fornecedores de bens e serviços?
• Esses critérios são divulgados previamente e de
forma transparente nos processos de seleção?

• Mantém um sistema de gestão de seus fornecedores que viabiliza a identificação e controle de fornecedores críticos, do ponto de
vista da sustentabilidade?
• Adota critérios de compra que consideram
a garantia de origem, para evitar a aquisição
de produtos piratas, falsificados ou frutos de
roubo de carga?
• Apoia as micro e pequenas empresas, provendo assistência e conscientizando-as sobre
temas de gestão socioambiental?
• Possui compromisso com ecoeficiência, tecnologias e práticas ambientalmente corretas
em sua cadeia de fornecedores?

RESULTADOS DO GT

• Inclui as políticas e critérios para o relacionamento com os fornecedores em seu código de
conduta e/ou em sua declaração de valores?

• Possui uma política ambiental que se aplica à
sua cadeia de fornecedores?
• Possui uma política de eficiência energética
que se aplica à sua cadeia de fornecedores?
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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Após este levantamento nas fontes, a equipe
do GVces organizou as ocorrências em função dos
temas tratados, chegando a 19 critérios, agrupados
em quatro dimensões. A partir dos 19 possíveis critérios, os participantes do GT selecionaram sete
para a realização do diagnóstico. A Figura 5 resume
este processo e apresenta a lista de critérios

O resultado deste quadro significa que:

DIAGNÓSTICO
- GESTÃO DE FORNECEDORES
Temas
a seremCritérios
contemplados
selecionados para o diagnóstico

•

As principais referências de mercado, tanto
nacionais como internacionais, de regulação
ou autorregulação, analisam as empresas
quanto ao seu desempenho nestes 19 critérios em relação à sua cadeia de fornecimento;

•

O diagnóstico realizado com as empresas indica em que medida possuem boas práticas
relacionadas aos sete critérios selecionados,
e isso reflete diretamente a medida em que
seu desempenho corresponde ao que as referências ditam;

•

Atuar em relação aos critérios tratados no
diagnóstico fará com que o desempenho
da empresa em avaliações de sustentabilidade (tais como ISE, GRI ou DJSI) melhore
na dimensão de cadeia de suprimentos; e

•

A metodologia aqui apresentada e criada
no GT para diagnóstico nos sete critérios
selecionados pelo grupo pode ser replicada
para os demais 12 critérios (19 no total).

Temas de sustentabilidade que devem ser contemplados
em uma estratégia de sustentabilidade em compras

Referências

Pré-seleção de 19 critérios
Relações de
trabalho

Priorização: 7 critérios

Saúde e segurança

Saúde e segurança

Combate ao trabalho análogo ao escravo

Combate ao trabalho análogo ao escravo

Trabalho infantil
Inclusão social

Relacionamento
com stakeholders

Corresponsabilidade na cadeia produtiva

Corresponsabilidade na cadeia produtiva

Informação e educação de cliente e consumidor
Segurança de produtos e serviços

Legislação
nacional
(15 fontes)
Autorregulação
(padrões,
normas,
referências
ou diretrizes)
(13 fontes)

Concorrência leal
Promoção da diversidade

Ética e
integridade

Combate à corrupção

Combate à corrupção

Transparência e prestação de contas

Transparência e prestação de contas

Preços justos
Gestão de resíduos

Gestão de resíduos

Gestão de emissões e Gases de Efeito Estufa
Gestão de recursos naturais (solo, subsolo)

Gestão
ambiental

Uso responsável de água
Alocação eficiente de recursos energéticos

Alocação eficiente de recursos energéticos

Gestão de emissões de poluentes atmosféricos
Gestão dos impactos ambientais

Figura 5 - Priorização de critérios para o diagnóstico
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Analisando o conjunto de 19 critérios, pode-se dizer que estes são os principais aspectos
a partir dos quais uma empresa ou organização é
avaliada sob a ótica de sustentabilidade em relação à sua atuação na cadeia. É nesses temas que o
mercado se apoia por meio de de questões e indicadores para avaliar o desempenho de uma organização. Além disso, é possível também constatar
quais temas estão sendo tratados nas referências
de legislação.
Após a seleção dos sete critérios a serem explorados no diagnóstico, a equipe do GVces voltou
às fontes selecionadas para consultar o conteúdo
das ocorrências e criar as questões para compor o
diagnóstico a ser aplicado nas empresas.
Por fim, com o objetivo de complementar o
diagnóstico desses critérios com questões voltadas à identificação do estágio de implementação
de uma estratégia de compras sustentáveis, foram
ISCV 2014
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incorporadas ao questionário questões provenientes de duas outras fontes: uma pesquisa da HEC e
EcoVadis; pesquisa ISCV primeiro ciclo (2012).
A pesquisa realizada pela HEC Paris e pela
Ecovadis, Sustainable Procurement Barometer, é
realizada a cada dois anos e já está em sua 6ª edição. Funciona como um barômetro do tema, acompanhando a performance de grandes empresas e
os desafios vividos. Foi utilizada no diagnóstico do
GT como referência e inspiração para a elaboração
de questões estratégicas sobre o tema. A pesquisa

realizada no primeiro ciclo do ISCV e apresentada na publicação do ciclo também foi considerada, de forma a repetirmos algumas questões para
acompanhamento da evolução das empresas.
Os resultados dessas duas pesquisas também foram considerados na análise dos resultados
consolidados do grupo, que serão apresentados a
seguir. Além de receber, analisar e discutir o resultado consolidado, cada empresa do GT recebeu
também um documento individualizado com o resultado de seu diagnóstico.

DIAGNÓSTICO - GESTÃO DE FORNECEDORES
PESQUISA DE
REFERÊNCIAS

PRIORIZAÇÃO
DE TEMAS

PRIORIZAÇÃO
DE TEMAS

PRIORIZAÇÃO
DE TEMAS

RESULTADOS
CONSOLIDADOS

RESULTADOS
INDIVIDUALIZADOS

2013

2013

2013/2014- GT1

GT1-GT2

GT2

GT2-GT3

Legislação Nacional

Pesquisa:
19 critérios

Perfil e contexto

11 empresas

Análise comparativa

Critérios priorizados
- Politicas
- Práticas e processos
- Quantitativos

82% com compras
acima de R$ 1 bi

Exercício de
pontuação, com
pesos equiparados
entre 7 critérios

Autorregulação
(28 fontes diferentes)

Priorização:
7 critérios

Mais de 115 mil
fornecedores

RESULTADOS DO GT

Visão geral do processo

Figura 6- Processo do diagnóstico.
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores
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Resultados do
diagnóstico com
empresas-membros

U

ma vez finalizado o instrumento de diagnóstico pelo GT, as empresas-membros
da iniciativa foram convidadas a aplicar o
processo em suas operações, levantando
os dados e informações solicitados no questionário desenvolvido.
As respostas de cada uma das empresas
foram então consolidadas, integrando uma base
de dados, que foram analisados, apresentados e
discutidos em conjunto com os participantes do
GT. Essa base consolidada serviu ainda como fonte para análise comparativa individualizada das
respostas de cada uma das empresas frente aos
resultados do grupo como um todo. A análise
comparativa foi encaminhada isoladamente, para
cada uma das empresas participantes do diagnóstico, possibilitando que cada uma delas avaliasse
suas práticas, identificasse fragilidades e oportunidades de atuação, a partir das quais pudessem
ser definidas ações para melhoria nos diferentes
aspectos avaliados.
Além da discussão em grupo dos resultados consolidados e da disponibilização de referências para avaliação interna e desenvolvimento
de planos de ação pertinentes à realidade de cada
empresa, foi ainda realizado no GT, após a avaliação por cada empresa de seu relatório comparativo, uma roda de conversa sobre as possibilidades
de utilização das informações sistematizadas pelo
diagnóstico, como forma de refletir coletivamente
sobre as alternativas de utilização do instrumento
para influenciar a gestão das empresas.
Para consolidação e análise das informações levantadas, as diversas questões foram segmentadas em três grandes blocos que orientaram
a sistematização das informações e principais evidências do diagnóstico:
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•

Perfil das empresas participantes;

•

Contexto da integração de sustentabilidade
em compras; e

•

Sustentabilidade na gestão de fornecedores.
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Perfil das
empresas participantes

P

articiparam do processo de diagnóstico 11
empresas, de diferentes setores e áreas de
atuação. Apesar de pequeno, o grupo de
respondentes é constituído por grandes empresas que são responsáveis por volume significativo de compras e contratações, além de comporem
uma amostra de empresas bastante envolvidas na
avaliação dos aspectos de sustentabilidade em suas
cadeias de valor e em seus processos de compras.
Essas características tornam a análise dos dados
deste diagnóstico, ao mesmo tempo, desafiadora e
interessante. Por um lado, a amostra reduzida impossibilita extrapolações
por sua baixa representatividade no universo de empresas,
Setor de atividade das empresas
seja no cenário nacional,
Agricultura,
seja regionalmente. Por
Transporte,
pecuária e
outro lado, a granarmazenagem e produção florestal
de expressividade
logística
8%
Fabricação de
das
empresas
alimentos e bebidas
15%
que participaram
7%
deste primeiro
Atividades e
ciclo da pesCelulose e papel
serviços financeiros
quisa – tanto
7%
7%
em termos de
porte e voluFabricação de
produtos
Materiais basicos
me de comfarmacêuticos e
de construção
pras, quanto
cosméticos
7%
em relação à
7%
importância
dessas orgaServiços Postuários
Siderurgia
e Concessão
nizações para
7%
de Rodovias
a
economia
7%
nacional – torna
Informação e
Saúde humana e
a análise dos recomunicação
serviços sociais
sultados, mesmo
7%
7%
que circunscritos
Educação
Telecomunicações
ao grupo de em7%
7%
presas participantes,
* - Há empresas que atuam em mais de um setor.
relevante no sentido de
representar um exemplo
de como os diferentes aspectos avaliados no diagnóstico têm
sido endereçados por esse grupo de
empresas que se destaca ao tratar a integração
de sustentabilidade à sua cadeia como um elemento
estratégico significativo.
Gráfico 1

Setor de atividade das empresas
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O primeiro bloco resume o perfil das empresas participantes do processo de diagnóstico, incluindo algumas informações a respeito da
estrutura das áreas de compras e do perfil das
compras realizadas pelas empresas. O segundo
bloco consolida informações sobre o contexto
que envolve a integração de sustentabilidade
nos processos de compras das empresas, abordando aspectos como os fatores que impulsionam as práticas de sustentabilidade em compras,
os principais desafios vivenciados e os benefícios
identificados pelas empresas nesse processo. O
último bloco refere-se ao conjunto de critérios
priorizados pelo GT no processo de desenvolvimento do questionário, apresentando informações sobre a integração de sustentabilidade
na gestão de fornecedores das empresas participantes, especificamente em relação à saúde
e segurança, combate ao trabalho análogo ao
escravo, transparência, combate à corrupção,
corresponsabilidade na cadeia produtiva, gestão
de resíduos e eficiência energética. Vale lembrar
que esses sete critérios foram profundamente
analisados nesse diagnóstico, mas não o esgotam, uma vez que a metodologia identificou 19
possíveis critérios aplicáveis à gestão de fornecedores conforme descrito anteriormente.
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A maior parte das empresas da amostra
declarou montantes significativos de gastos com
fornecedores: em 82% delas, o valor total das
compras supera R$ 1 bilhão ao ano.
Este grande volume de recursos é destinado a compras de uma extensa relação de produtos e serviços e as empresas, nesse processo,
relacionam-se com fornecedores de diferentes
tamanhos, adquirindo produtos de micro, pequenas, médias, até grandes empresas.
A análise do perfil dos fornecedores pelo
tipo de produtos e serviços adquiridos mostra que
há um conjunto de produtos e serviços adquiridos –
que inclui telecomunicações, serviços financeiros,
eletricidade, gás e outras utilidades e máquinas e
equipamentos – para os quais predominam fornecedores de grande porte. No outro conjunto –
que inclui manutenção e instalação de máquinas
e equipamentos, serviços de limpeza, vigilância e
construção, educação, produtos de madeira, borracha e plástico, por exemplo –, predominam fornecedores de micro a médio porte.
Essa evidência reforça a necessidade de segmentação da abordagem e das ações que podem
ser desenvolvidas junto a grupos de fornecedores
Gastos anuais com compras (em R$)

Gráfico 2
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Contudo, vale aqui a ressalva de que não é só
em pequenas que existe oportunidade de inovação.
O ponto é que, em categorias com presença mais
expressiva de pequenas empresas, os riscos podem
ser maiores, a corresponsabilidade da grande em-

presa é maior e o poder de influência também.
Ao todo, o grupo de empresas que participou do diagnóstico relaciona-se com mais de 115
mil fornecedores, o que representa uma média de
10,5 mil fornecedores por empresa analisada. Esse
número médio é influenciado por algumas empresas
com grande número de fornecedores em sua base,
sendo que a maioria (64%) das empresas tem até
6 mil fornecedores ativos cadastrados. Esses números dão mais clareza sobre o potencial impacto de
ações que visam à integração de sustentabilidade
em compras e na gestão de fornecedores, ao atuar
diretamente sobre uma base geralmente grande de
fornecedores e prestadores de serviço.
Quase a totalidade das empresas participantes (91%) possui estrutura centralizada de compras.

Compras
segundotipo
tipo de
por por
porteporte
do fornecedor
Compras
segundo
deproduto,
produtos,
do fornecedor
Telecomunicações

Manutenção e instalação de
máquinas e equipamentos

Atividades e
serviços financeiros

Ferro e aço

Eletricidade, gás e
outras utilidades

Serviços de limpeza

Equipamentos de informática,
eletrônicos e ópticos

Serviços de construção

Máquinas e equipamentos

Produtos da mineração

Saúde humana e
serviços sociais

Educação

Água, esgoto e atividades
de gestão de resíduos

Seleção, agenciamento e
locação de mã de obra

Veículos automotores

Serviços de vigilância
e segurança

Combustível e produtos
derivados de petróleo e gás

Produtos farmacêuticos
e cosméticos

Papel e outros derivados
de celulose

Produtos da agricultura,
pecuária e produção florestal

Serviços de informação
e comunicação

Produtos de madeira

Materiais elétricos

Produtos de borracha
e de plástico

Produtos de informação
e comunicação

Móveis

Alimentos e bebidas

Vestuário, calçados
e acessórios

Transporte, armazenagem
e logística

Artes, cultura, esporte
e recreação

Hotelaria, alimentação
e turismo

Produtos florestais
não madeireiros

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Grandes empresas
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100%

Médias empresas

A caracterização das compras e aquisições
realizadas pelas empresas respondentes evidenciou aspectos relevantes para o desenvolvimento de
ações que integrem sustentabilidade aos processos
de compras e relacionamento com fornecedores.
Em um percentual significativo das empresas (27%) mais de 76% das compras são realizadas por meio de contratos de longo prazo com
os fornecedores. Essa característica destaca o
potencial que há para avançar no estabelecimento de parcerias duradouras entre empresas e fornecedores. Essas parcerias representam oportunidades para inovação, gestão compartilhada de
impactos ao longo da cadeia e outras ações que
tragam benefícios para ambas as empresas e possivelmente para a cadeia a montante.
Número total de fornecedores
Número
total de fornecedores
18%
36%

46%

Produtos têxteis

Produtos químicos
0%

Apenas uma das empresas respondentes possui
estrutura mista. Este padrão de compras centralizadas, muitas vezes apoiado na busca por sinergias,
escala e maior eficiência nos processos de compras,
gera reflexos também importantes no processo de
integração de sustentabilidade à gestão da cadeia
de suprimentos. Ao mesmo tempo em que as estratégias e ações corporativas podem ser mais facilmente implementadas e disseminadas por toda a
organização, esse tipo de estrutura tem a tendência
de privilegiar a contratação de grandes fornecedores, concentrando grandes volumes de compras em
poucas organizações, podendo dificultar o relacionamento e a contratação de pequenas empresas e
de fornecedores locais, podendo afetar também a
possibilidade de atendimento rápido e ágil de demandas localizadas das empresas.

0%

Micro e pequenas empresas

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Não compra / montante pouco significativo

90%

Até 3.000

100%
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com diferentes perfis. Certamente, uma abordagem sensível às características dos fornecedores
por parte da empresa compradora interessada em
avaliar e fomentar a incorporação de sustentabilidade nos produtos e processos de seus fornecedores pode trazer resultados mais significativos.
Adicionalmente, a análise dessas respostas pode
auxiliar as empresas na identificação dos segmentos que concentram a maior parte das PMEs em
suas cadeias, sinalizando oportunidades de inovação para a sustentabilidade a partir do relacionamento com estas empresas.

de 3.000 a 6.000

acima de 6.000
Gráfico 4
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Apesar do grande número de fornecedores, entre os quais há expressiva participação de
PMEs (como mostrado mais adiante), o volume de
compras junto aos pequenos e médios é relativamente pequeno (em 45% das empresas menos de
25% das compras são realizadas de pequenos e
médios fornecedores). Essa constatação sugere
que pode haver espaço para o aumento das transações entre grandes empresas participantes do
diagnóstico e PMEs em suas cadeias de valor.
Outra característica evidenciada pelo diagnóstico é o reduzido percentual de compras que
consideram critérios socioambientais: em mais de
55% das empresas respondentes, menos de 25%
do total de aquisições consideram critérios sociais
e ambientais. Esse resultado nos mostra quanto
ainda há de espaço de melhoria, mesmo para empresas já engajadas no tema.
A dificuldade de gerir riscos dispersos em
diferentes contratos com pequenas empresas e a
tendência de ampliação da corresponsabilização
das empresas por diferentes processos e impactos ao longo de suas cadeias acaba por influenciar
uma diminuição das compras feitas de PMEs. No
entanto, ao evitar esse tipo de negociação as grandes empresas acabam abrindo mão de uma série
de benefícios decorrentes desse relacionamento.
Para que isso não ocorra, um bom caminho seria
que a empresa compradora analisasse as categorias de fornecimento para avaliar o custo x benefício da compra de PMEs. Certamente encontrará
muitas oportunidades com baixo risco e grande
potencial de contribuição ao desenvolvimento de
fornecedores, fortalecimento da economia local,
inovação e criação de valor considerando aspectos de sustentabilidade. Ou seja, é possível combinar estratégias de desenvolvimento de pequenos
fornecedores e/ou fornecedores locais com estratégias de concentração da base de fornecedores,
sendo essas decisões apoiadas por uma criteriosa
análise de riscos das categorias.
O diagnóstico também levantou algumas
informações sobre as práticas das empresas para
mapear e segmentar seus fornecedores. As ques28

tões avaliaram se as empresas realizam mapeamento de seus fornecedores por porte e se têm
processos para selecionar os fornecedores críticos da organização.
A maior parte (75%) das empresas respondentes não tem processos estabelecidos para mapeamento do porte de seus fornecedores. Apesar
de ser um mapeamento ainda pouco formalizado
na gestão dessas empresas, os dados disponíveis
mostram a grande presença das PMEs nas cadeias
de suprimentos. A maior parte das empresas que
realizam esse mapeamento, a participação das
pequenas e médias empresas no total de fornecedores é muito expressiva (em 67% delas as PMEs
representam mais de 50% dos fornecedores).
Ao contrário do que ocorre com o mapeamento dos fornecedores por porte, a classificação
dos fornecedores críticos é prática realizada pela
maior parte das empresas do grupo. Mais de 80%
das empresas respondentes possui formas de avaliar e segmentar um grupo de fornecedores considerados críticos para suas operações. Na maior parte
(58%) das empresas, essa segmentação resulta na
classificação de um grupo de fornecedores críticos
que inclui até 5% do total de fornecedores.

Entre os critérios mais utilizados pelas
empresas para classificação de seus fornecedores críticos, estão: i) fornecedores que sejam estratégicos para garantir o sucesso dos negócios
da companhia no longo prazo; ii) fornecedores
cujos processos diretamente ligados à prestação
de serviços ou à oferta de produtos à companhia
possam provocar impactos ambientais e/ou riscos sociais significativos; iii) fornecedores que
tenham grande representatividade no volume/
montante de compras da companhia. Em alguns
casos, são também considerados outros aspectos
como a contratação de serviços dedicados/exclusivos, a atuação em circunstâncias específicas que
impliquem regulação ou normalização específica
ou em regiões e atividades com riscos socioambientais significativos.
O mapeamento dos fornecedores críticos é
um dos pontos fundamentais para a inclusão de
atributos de sustentabilidade na gestão de fornecedores. Esse processo, a partir de um entendimento detalhado das categorias de fornecimento,
representa o ponto de partida para que se estabeleçam critérios que ajudem a definir o que é mais
crítico no contexto de cada empresa e a equalizar
as ações mais adequadas em cada caso.

Caracterização das compras/aquisições das empresas

Caracterização das compras/aquisições das empresas
90%

pouco (0% - 24%)
menos da metade (25% - 50%)
mais da metade (51% - 75%)
muito (76% - 100%)
não sei

82%

80%
70%

55%

60%

45%

50%

36%

40%
30%

27%

27% 27%

36%
27%

27%
18%

18%

20%

9%
10%

0%

18%
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9% 9%
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0%
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Outra questão incluída no diagnóstico levantou aspectos críticos com potencial impacto
das cadeias de suprimentos sobre as empresas
respondentes. Ao avaliar os temas nos quais suas
cadeias de suprimentos impactam ou têm potencial de impactar significativamente o desempenho de seus negócios, a maior parte das empresas participantes destacaram saúde e segurança
no trabalho, gestão de resíduos, diálogo com stakeholders, emissões de GEE, regularização e combate à informalidade, trabalho infantil e/ou análo-

Faz mapeamento dos fornecedores por porte

Percentual de PMEs no total de fornecedores

3

33%

go ao escravo e direitos humanos.
Validando o processo de construção do
instrumento de diagnóstico feito pelo GT, a maior
parte dos aspectos indicados como mais relevantes na relação das empresas com suas cadeias
de suprimentos está entre os itens priorizados e
incluídos no diagnóstico. A consolidação das informações levantadas sobre a atuação das empresas em cada um destes aspectos será apresentada mais adiante.

Temas nos quais as cadeias de suprimentos

Temas
nos quais
cadeiapara
de suprimentos
impactam
ou têmas
potencial
impactar
impactam
ou
têm
potencial
impactar
significativamente o desempenhopara
das empresas
significativamente o desempenho das empresas
Saúde e segurança
do trabalho
Gestão de resíduos

0%

67%
SIM

Até 30%

NÃO

Faz mapeamento dos fornecedores críticos

2

de 30% a 50%

Acima de 50%

Percentual de fornecedores críticos no total

22%

22%

Geração de
emprego e renda
Eficiência energética

Biodiversidade
Rastreabilidade e origem
de matérias-primas
Diversidade

9
NÃO

Desenvolvimento local

Ética e integridade
Governança e
transparência

56%

SIM

Emissão de GEE
Regularização e combate
à informalidade
Trabalho infantil e/ou
análogo ao escravo
Direitos humanos

Água

Até 5%

de 5% a 10%

Mais de 10%

Novos materiais
Novos modelos
de distribuição
Desenvolvimento de
produtos verdes
Outros
SIM
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Contexto para integração
de sustentabilidade em
compras nas empresas

O

conjunto de questões desenvolvido para
este bloco do diagnóstico, que caracteriza o atual momento das empresas, especialmente das áreas de suprimentos,
em relação à integração de sustentabilidade nas
práticas de compras, foi desenvolvido baseado
em algumas questões da Sustainable Procurement
Barometer, pesquisa realizada pela HEC e EcoVadis cujos resultados de sua sexta edição, em 2013,
consideraram informações de 133 grandes empresas multinacionais em mais de 24 países. Alguns
dados dessa pesquisa são apresentados a seguir
ao lado dos resultados obtidos no diagnóstico do
grupo de empresas participantes do GT.
Objetivos das áreas de suprimentos

A

incorporação de sustentabilidade nas
práticas de compras é destacada como
um dos principais objetivos das áreas de
compras por 55% das empresas participantes do diagnóstico. O número de empresas que
consideram sustentabilidade como objetivo de suprimentos é equivalente ao das que têm entre seus
objetivos a melhoria do fluxo de caixa, mas bastante inferior às que objetivam a redução de custos e
a minimização de riscos na cadeia de suprimentos.

Quando comparado aos resultados da pesquisa internacional, vê-se que as empresas dessa amostra já mostram maior comprometimento
com a integração de sustentabilidade às práticas
de compras, sendo este um dos cinco principais
objetivos das áreas de suprimentos para 93% das
empresas pesquisadas.

Quais são os principais objetivos de sua área de
suprimentos para esse ano?
(HEC / EcoVadis 2013 - 6th Sustainable
Pesquisa
HEC
Procurement
Barometer)
Savings e redução de custos

99%

Reduzir os riscos da
cadeia de suprimentos

95%

Atendimento a aspectos regulatórios
(compliance) da cadeia

93%

Incorporar sustentabilidade
nas práticas de compras

93%

Melhoria de fluxo de caixa

84%

Contribuir para o desenvolvimento de
produtos / serviços inovadores

80%
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da cadeia
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Melhoria de fluxo de caixa

55%

Incorporar sustentabilidade
nas práticas de compras

55%

Contribuir para o
desenvolvimento de produtos/
serviços inovadores
Outros

45%
27%
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Fatores que impulsionam a
integração de sustentabilidade nas práticas de compras

P

ara a maior parte das empresas participantes do diagnóstico, a incorporação
de sustentabilidade nas práticas de compras parece ser impulsionada por fatores
relacionados à gestão de risco e atendimento à
regulamentação ou por fatores internos, como a
garantia de continuidade de abastecimento e o
alinhamento com direcionadores organizacionais.

Assim como as empresas da América do
Norte consultadas pela pesquisa da HEC/EcoVadis, os participantes do diagnóstico indicam a
garantia de conformidade como o principal impulsionador para integração de sustentabilidade
às práticas de compras. Assim como no contexto
internacional, as empresas provavelmente estão
atentas a novas leis e regulamentos que têm definido responsabilidades das organizações por impactos ao longo de suas cadeias, como a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e a lei de responsabilização administrativa, civil e penal de empresas
envolvidas com corrupção.
Esse resultado reflete um contexto de mercado no qual a integração de sustentabilidade em

Principais
fatores
que fatores
impulsionam
a incorporação
dede
sustentabilidade
Quais são
os principais
que impulsionam
a incorporação
sustentabilidade das
práticasde
decompras
compras dadas
sua empresa?
nas práticas
empresas

compras se justifica como estratégia de gestão de
risco. No entanto, o trabalho do GT vem apoiando as empresas a irem além, inovando na relação
com seus fornecedores por meio de oportunidades conjuntas de criação de valor na cadeia.
Chama atenção também, na comparação
com os resultados da pesquisa internacional, que
entre os resultados do diagnóstico realizado, nenhum motivador externo aparece entre os cinco
principais impulsionadores, diferentemente do
que ocorre com as empresas norte-americanas e
europeias. Contudo, considerando o movimento
de sustentabilidade como um todo no Brasil, não
apenas para compras, podemos dizer que estamos indo nessa direção.
Cinco principais fatores que impulsionam a incorporação de sustentabilidade em compras
(HEC / EcoVadis 2013 - 6th Sustainable Procurement Barometer)

Evitar risco de marca / imagem por associação com más
práticas sociais / ambientais dos fornecedores

82%
73%

Evitar a ruptura da cadeia de suprimentos (desabastecimento)
Expressar coerência com nosso compromisso
em relação ao desenvolvimento sustentável

64%
45%

Minimizar os impactos de produtos e serviços em toda a cadeia
Atender as expectativas de nossos clientes

36%

Desenvolver vantagem competitiva em relação à concorrência

36%

Garantir preços e condições contratuais
justas promovendo a equidade na cadeia
Minimizar a demanda por recursos (reduzir aquisições,
buscar aquisições com uso mais eficiente de recursos)

27%
27%

Oferecer oportunidades a pequenos e médios empreendimentos

27%

Reduzir os custos de serviços / produtos adquiridos
(ou seja, maximizar a reutilização, otimizar as aquisições)
Desenvolver produtos com atributos de sustentabilidade
através da inovação em colaboração com os fornecedores
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80%
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18%
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36%
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em países de baixo custo de mão de obra
Responder à expectativa ou pressão
de ONGs e meios de comunicação
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91%

Garantir conformidade com novas regulamentações

18%
9%

Gestão de risco / compliance

9%

Fatores internos

9%

Gráfico 11 externos
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Principais desafios
para incorporação de
sustentabilidade nas
práticas de compras

N

o topo da lista dos principais desafios enfrentados pelas empresas para integrar
sustentabilidade às práticas de compras
está a existência de objetivos contraditórios, explicitados pela contínua pressão por savings no curto prazo em contraposição ao desejo
de se obter melhores resultados em outros aspectos além do custo.

Diferentemente do que mostram os resultados da pesquisa internacional, entretanto, entre as
empresas participantes do diagnóstico do GT um
fator externo – a resistência dos fornecedores –
aparece como o segundo desafio mais citado pelas empresas. Outra diferença marcante entre os
resultados do diagnóstico do GT e da pesquisa
internacional diz respeito à falta de apoio da alta
direção, que aparece como o principal desafio (citado por 84% das empresas) na pesquisa da HEC/
Principais desafios para as empresa
Principais desafios para as empresas
implementarem
sustentabilidade em Compras EcoVadis e não apresenta a mesma relevância enimplementarem sustentabilidade em Compras
tre as empresas do GT (menos de 20%). Essa difeObjetivos contraditórios
rença pode estar relacionada ao perfil da amostra
(savings no curto prazo versus
64%
de empresas-membros da iniciativa ISCV, cujas
resultados qualitativos ou longo prazo)
Quais
principais
desafios
para sua
empresas
já são
sãoos
em
sua maioria
significativamenResistência de fornecedores (custo, falta
sustentabilidade em
empresa implementar
te sensibilizadas
para o tema.
45%
de experiência em sustentabilidade, etc.)

compras ?
(HEC / EcoVadis 2013 - 6th Sustainable

Falta de alinhamento entre as áreas de
empresa em relação à aplicação de
critérios de sustentabilidade nas compras

45%

Falta de métricas (KPI) para medir e
monitorar o progresso

45%

(HEC / EcoVadis 2013 - 6th Sustainable Procurement Barometer)

Falta de orçamento específico

27%

Outros

27%

Falta de apoio da alta direção
Falta de clareza das
responsabilidades (ownership)

Quais são os principais
desafios
para sua empresa
Procurement
Barometer)
implementar sustentabilidade em compras?

84%

Objetivos contraditórios
(savings no curto prazo
versus resultados
qualitativos ou longo prazo)

82%

18%

18%

Falta de conhecimento interno
sobre temas de sustentabilidade

9%

Falta de informação sobre práticas
de RSE de fornecedores

9%
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Entre os principais desafios indicados pelas empresas, figuram em maior número aspectos ligados a fatores internos, como a falta de
alinhamento entre as áreas da empresa e de métricas para medir e monitorar o progresso da integração de sustentabilidade em compras, além
do conflito de objetivos já citado. Os objetivos
contraditórios são uma constante em toda a integração da sustentabilidade nas empresas, não
apenas nas compras.
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Falta de apoio da alta direção

Falta de métricas (KPI) para
medir e monitorar o progresso

71%

Falta de informação
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RSE de fornecedores

71%

Resistência de fornecedores
(custo, falta de experiência
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Falta de orçamento específico

Falta de conhecimento
interno sobre temas de
sustentabilidade
Falta de clareza das
responsabilidades (ownership)

69%

64%

57%

47%
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Identificação e
quantificação de
benefícios da integração
de sustentabilidade
em compras

A

identificação, mensuração e quantificação dos benefícios gerados pela incorporação de sustentabilidade às práticas
de compras foram muito debatidas no
grupo de trabalho ao longo do ano de 2014. O
tema é especialmente relevante para as empresas, pois pode ajudar a justificar internamente iniciativas de integração de sustentabilidade às práticas de compras.

de riscos, se misturam a resultados intangíveis, mais
difíceis de serem quantificados, como a qualidade
do diálogo e do relacionamento com os fornecedores e a credibilidade das áreas de compras.

Entre os benefícios citados pela maior parte
das empresas, estão: i) a minimização de riscos de
diversas naturezas (imagem, reputação, operacional, suprimentos, etc.); ii) a melhoria da qualidade do
diálogo com os fornecedores; e iii) a redução de custos. Nessas respostas das empresas, benefícios mais
tangíveis, como a redução de custos e minimização

Apesar de já ter uma série de benefícios
amplamente reconhecidos, a quantificação desses
resultados ainda é pouco usual entre as empresas
participantes do diagnóstico. Na maior parte das
situações, quando realizada, a quantificação é feita apenas em circunstâncias localizadas, ou estudos de casos controlados pelas empresas.

A lista de benefícios que compõem o quadro
pode auxiliar o leitor a identificar pontos que se
aplicam à sua realidade ao avaliar em que medida
a empresa está preparada para incorporar o tema.

Benefícios identificados pelas empresas ao implementar uma
estratégia
deaosustentabilidade
em
Benefícios identificados
pelas empresas
implementar uma estratégia
de Compras
sustentabilidade em Compras
Riscos minimizados associados a certos produtos /
fornecedores (reputação, compliance, etc.)
Melhor qualidade de diálogo com fornecedor
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Redução de custos (ex.: energia ou
redução de embalagem)
Melhoria da credibilidade da área de Compras
Aumento do valor da marca
Benefícios ambientais (redução de
emissões de CO2, resíduos ou água)
Inovações para a sustentabilidade identificadas
a partir dos fornecedores
Feedback positivo de clientes ou
vantagens comerciais
Melhoria dos relacionamentos da
empresa com outros públicos
Licença social para operar
Melhoria dos relacionamentos da empresa com o
poder público (prefeituras e órgãos públicos locais)
Prêmios recebidos em Compras
Sustentáveis ou Sustentabilidade
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Como as empresas quantificam
Como as empresas quantificam os
obtidos
os benefícios
benefícios obtidos
Benefícios são quantificados
apenas em alguns estudos
de casos concretos

45%

Não quantifica

36%

Não há necessidade pois,
independente da
quantificação, esta é uma
prioridade estratégica

18%

Temos um painel geral
(dashboard) para medir os
benefícios desta estratégia

9%

Quantificamos os
benefícios em termos
de impacto financeiro

9%

Outros

A quantificação de resultados é um ponto
crucial para o avanço das iniciativas de integração de sustentabilidade em compras e representa uma oportunidade para empresas que já têm
certo nívelMétricas
de maturidade
no tema pelas
avançarem e
utilizadas
tornarem-seempresas
referência, influenciando
sua
para medir
a cadeia
e mesmo empresas de outros setores.

0%

0%

10%

20%

30%

Gráfico
15
40%
50%

Essa realidade não é diferente entre as empresas da pesquisa internacional, como mostram os
dados consolidados pela HEC/EcoVadis.
Como as empresas quantificam os benefícios
obtidos
Como
as empresas
quantificam
(HEC
/ EcoVadis
2013
- 6th Sustainable
os
benefícios obtidos
Barometer)
Procurement
(HEC / EcoVadis 2013 - 6th Sustainable Procurement Barometer)

45%

Não quantifica
Benefícios são quantificados
apenas em alguns estudos
de casos concretos
Não há necessidade pois,
independente da
quantificação, esta é uma
prioridade estratégica
Temos um painel geral
(dashboard) para medir os
benefícios desta estratégia
Quantificamos os
benefícios em termos
de impacto financeiro

implementação da

Métricas utilizadas pelas empresas para medir a
em Compras
sustentabilidade
implementação
da sustentabilidade
em Compras
% de fornecedores que
assinam documentos formais
sobre sustentabilidade

55%

% de fornecedores
avaliados / auditados

36%

% de fornecedores locais em
relação ao total de compras

36%

Outros

27%

Emissões de CO2
(de seus fornecedores)
Resultados da avaliação dos
fornecedores (no desempenho
em sustentabilidade /RSE)
% de fornecedores certificados em
programa de desenvolvimento
de fornecedores

30%

25%

18%

16%

% dos compradores
capacitados

A definição de métodos e processos para
acompanhar e quantificar esses resultados passará pela criação de um conjunto de indicadores representativos dos resultados que se queira medir e
adequados à realidade de cada empresa. A quantificação desses benefícios e resultados está além
do monitoramento do status de implementação de
sustentabilidade em compras, que já tem sido realizado com maior intensidade pelas empresas.
Com o intuito de acompanhar o grau de
implementação de suas ações para integração de
sustentabilidade em suas práticas de compras, as
empresas têm usado, em sua maior parte, indicadores como o percentual de fornecedores que firmam
compromissos formais junto à empresa ou que passam por processos de avaliação e auditoria.
O mercado das chamadas auditorias sociais,
que procuram avaliar in loco em que medida as
empresas fornecedoras minimamente cumprem
com sua responsabilidade legal e ética, cresce
no Brasil e no mundo. No entanto, as auditorias,
para efetivamente contribuírem para o desenvolvimento de cadeias mais estáveis e sustentáveis,
devem: ser direcionadas a categorias críticas do
ponto de vista de sustentabilidade; fazer parte de
uma estratégia maior de compras sustentáveis e
gestão sustentável da cadeia (auditoria sozinha
não resolve o problema); e por fim, ter um caráter
ao mesmo tempo de avaliação e de formação, auxiliando os fornecedores a desenvolverem planos
de ação de melhoria.
A seguir, este diagnóstico passa a apresentar os resultados obtidos para os sete temas específicos identificados e priorizados para análise
nas empresas.

18%
18%
18%

Sem métrica formal
9%

% dos gastos com fornecedores
0%
considerados “sustentáveis”

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Os diálogos com as empresas participantes
do grupo de trabalho mostraram claramente que
a relevância dada à quantificação dos resultados
alcançados pelas práticas de sustentabilidade em
compras tem crescido dentro das empresas. Encontrar formas de mostrar o impacto e os benefícios dessas iniciativas para o negócio, em suas
diferentes dimensões, tem começado a se tornar
uma demanda recorrente nas áreas de compras,
como forma de justificar as ações e investimentos
junto à organização e legitimar posicionamentos
e orientações para as diferentes áreas de negócio.
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E

ste bloco do diagnóstico consolida a resposta das empresas para questões relativas ao conjunto de critérios priorizados
pelo GT no processo de desenvolvimento
do questionário. O conjunto de questões desenvolvido aborda cada um dos diferentes critérios
priorizado (listados no quadro abaixo) em três diferentes perspectivas:
(i) aspectos relativos a políticas ou diretrizes formais da organização em relação ao tema;
(ii) aspectos relacionados a processos e práticas
para encaminhamento de cada um dos critérios no contexto da gestão das empresas; e
(iii) alguns indicadores quantitativos para monitoramento do resultado de ações empreendidas ou do impacto das ações da empresa
em relação a cada critério.
O conjunto de sete critérios priorizados e
considerados no desenvolvimento do questionário foram agrupados em quatro dimensões (relações de trabalho, ética e integridade, relacionamento com stakeholders e gestão ambiental),
como mostra a Figura 7.

Critérios priorizados para o diagnóstico

Ética e integridade
3. Transparência

Quantitativos

2. Combate ao trabalho análogo ao escravo

Processos e práticas

1. Saúde e segurança

Políticas

4 dimensões 7 critérios
Relações de trabalho

4. Combate à corrupção

Relacionamento com stakeholders
5. Corresponsabilidade na cadeia produtiva

Gestão ambiental
6. Gestão de resíduos
7. Eficiência energética
Figura 7 - Critérios priorizados para o diagnóstico
Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

1.

Relações de trabalho – Saúde e segurança

O atendimento da legislação relativa à saúde e segurança por parte dos fornecedores
é aspecto já observado por todas as empresas avaliadas no diagnóstico. Em todas elas, esse é um dos
aspectos considerados nos processos de seleção e
avaliação de fornecedores. Em uma parte significativa (73%) das empresas respondentes, esse aspecto
é também contemplado em sua política ou programa específico da empresa para seus fornecedores.
Esse resultado reflete o entendimento das empresas
sobre sua corresponsabilidade pelas práticas mantidas por seus fornecedores.
Relações de trabalho - Saúde e Segurança - Políticas

Políticas

Possui normas declaradas de seleção
e avaliação de fornecedores que
contemplam critérios relacionados ao
cumprimento da legislação relacionada
à saúde e segurança do trabalho?
Possui política explícita ou programa
específico de saúde e segurança para
a cadeia de fornecedores?
0%

SIM

20%

40%

60%

80%

100%

NÃO
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Do ponto de vista dos processos e práticas
relativos à saúde e segurança, percebe-se que há
um conjunto de iniciativas de gestão mais relacionados a exigências feitas aos fornecedores – sobretudo no sentido de atendimento à legislação – que
é praticado pela totalidade das empresas respondentes. Há outro conjunto de iniciativas ligadas ao
monitoramento e comunicação com fornecedores
que é realizado continuamente por mais de 80%
das empresas consultadas. As práticas mantidas
por um grupo menor de empresas (entre 35% e
55% das respondentes) incluem iniciativas diversificadas no sentido de criar soluções de gestão
compartilhadas com fornecedores, como a busca
de maior equidade entre empregados e trabalhadores terceirizados (no que diz respeito aos benefícios e outras condições de trabalho) e o apoio
ao desenvolvimento dos fornecedores no cuidado
com a saúde e segurança de seus empregados.

RESULTADOS DO GT

Sustentabilidade na
gestão de fornecedores
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2.

Relações de trabalho - Saúde
e Segurança
- Processos e Práticas
Processos
e Práticas

Relações de trabalho – Combate ao
trabalho análogo ao escravo

Exige de seus fornecedores o cumprimento das condições
de saúde e segurança previstas para lei aos funcionários?

Outro aspecto das relações de trabalho
avaliado no diagnóstico foi o esforço das empresas
no combate ao trabalho análogo ao escravo. A resposta das empresas indica que o tema já é tratado,
ao menos do ponto de vista de posicionamento e comunicação para diferentes públicos, em todas elas.

Mantém registros e evidências do comprometimento de
fornecedores/subcontratados (e, quando apropriado,
subfornecedores) para com a saúde e segurança?
A empresa coleta periodicamente evidências de que seus fornecedores
cumprem com suas exigências quanto à saúde e segurança, tomando
medidas de correção ou descadastramento, quando necessárias?
Monitora periodicamente o cumprimento dessas práticas, exigindo que
sejam feitos ajustes que garantam o correto cumprimento da legislação
relacionada à saúde e segurança dos trabalhadores terceirizados?
Mantém canal consolidado de diálogo com o
trabalhador terceirizado ou parcial?

Relações de trabalho
Políticas - Combate ao
Trabalho Análogo ao Escravo - Políticas

Possui outros mecanismos de gestão que não o descadastramento
para apoio a fornecedores envolvidos em descumprimentos
relacionados à Saúde e Segurança no Trabalho?
Possui práticas que visam garantir aos trabalhadores terceirizados
tratamento equivalente ao oferecido aos funcionários diretos?

Possui política corporativa formalizada
e divulgada em relação à erradicação
do trabalho forçado ou compulsório
em sua cadeia de suprimentos?

Oferece ao trabalhador terceirizado ou parcial condições de capacitação
em práticas de saúde e segurança e desenvolvimento profissionais?
Estimula e coleta evidências de seus fornecedores quanto à reprodução
de suas exigências relativas à saúde e segurança para seus respectivos
fornecedores e quanto ao monitoramento periódico desses critérios?

Essa política é divulgada de forma
explícita para fornecedores?

Busca aumentar o acesso a benefícios básicos como
transporte, alimentação, creche, ambulatório, etc.,
ao trabalhador terceirizado ou parcial?
0%

SIM

A análise dos indicadores quantitativos ressalta que na maior parte das empresas avaliadas a
abordagem a um número maior de fornecedores
se dá por meio de orientações, mas já incluem, em
várias situações visitas de inspeção e verificação
de conformidade com os padrões estabelecidos e
exigidos. Em alguns casos, as evidências apontam
a existência de não conformidades relacionadas à
saúde e segurança que precisam ser solucionadas
na relação entre compradores e fornecedores.
Isso ressalta a importância do envolvimento dos gestores de contrato e das áreas demandantes no monitoramento, avaliação e desenvolvimento de fornecedores. As áreas de compras
não devem – e provavelmente não teriam como –
arcar com a totalidade das ações relacionadas à
gestão de fornecedores.
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Relações de trabalho - Saúde e
- Quantitativos
Segurança
Quantitativos

Essa política estabelece diretrizes
para a gestão e direcionamento
para práticas ilegais junto à sua
cadeia de suprimentos?
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20%

SIM
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60%

80%

100%

NÃO
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Percentual de fornecedores que
receberam orientações quanto a
práticas de saúde e segurança:

Percentual de fornecedores que
receberam visita de inspeção de
práticas de saúde e segurança:

Percentual de fornecedores em
não conformidade com as
práticas de saúde e segurança:
0%

20%

40%

60%

0%

Menos de 25%

Aproximadamente 25%

Menos de 75%

75% ou mais

Não sei

80%

100%

Gráfico 20

A abordagem à questão e as iniciativas de
gestão relacionadas variam bastante entre as diferentes empresas, indo da inserção de cláusulas
relativas ao tema nos contratos com fornecedores
(presentes em mais de 90% das respondentes) e
do descadastramento de empresas envolvidas com
trabalho forçado (realizado por mais de 80% das
respondentes) ao desenvolvimento de outros mecanismos que apoiem a correção do problema identificado nos fornecedores, sem que estes precisem ser
imediatamente inabilitados ou suspensos.
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Relações de trabalho - Saúde e Segurança -Processos e PráticasRelações de trabalho - Saúde e Segurança Processos e Práticas
Processos e Práticas
Inclui a proibição do trabalho forçado
como cláusula específica em seus
contratos com fornecedores?

Realiza programa de conscientização
dos fornecedores sobre o risco de
envolvimento ativo ou passivo com o
trabalho forçado ou compulsório?

Descadastra o(s) fornecedor(es)
comprovadamente envolvido(s) com o
trabalho forçado ou compulsório?

Possui outros mecanismos de gestão,
que não o descadastramento, para
apoio a fornecedores envolvidos
em trabalho forçado?

Confere periodicamente o cumprimento
da lei e verifica o cumprimento
dessa cláusula através do monitoramento
dos fornecedores e seu envolvimento com
o trabalho forçado ou compulsório?
Confere periodicamente o site do
MTE que possui atualizado o cadastro de
empresas e pessoas autuadas por exploração
do trabalho análogo ao escravo?
Apura denúncias públicas de situações
envolvendo trabalho forçado ou
compulsório nos seus fornecedores (por
exemplo. lista suja do trabalho escravo)?

A empresa possui algum sistema de auditoria
para fiscalização preventiva/reparatória em
sua cadeia de suprimentos?

Realiza campanhas de conscientização
para todos os fornecedores, assumindo
publicamente uma postura de
repúdio ao trabalho forçado?

Desenvolve programa junto ao
fornecedor para erradicação dessa forma
de trabalho em suas operações?
SIM

NÃO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SIM

NÃO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A empresa recebeu, nos últimos 3 anos,
alguma medida corretiva decorrente de
autuação ou advertência por órgão público
envolvendo trabalho forçado ou compulsório
em sua cadeia de suprimentos?
A empresa controlou Termos de Ajuste de
Conduta e elaborou um plano de ação para
suas correções junto aos fornecedores ou
parceiros comerciais que os originaram?
Possui processos judiciais movidos por órgão
fiscalizador, agente público ou correlato em
tramitação decorrentes de práticas
envolvendo trabalho forçado ou compulsório
em sua cadeia de suprimentos?

RESULTADOS DO GT

Disponibiliza um canal de denúncias
e um processo de apuração e respostas
a essas denúncias envolvendo este tipo
de trabalho no fornecedor e na
sua cadeia de suprimentos?

Possui processos administrativos em
tramitação decorrentes de práticas
envolvendo trabalho forçado ou compulsório
em sua cadeia de suprimentos?

A empresa recebeu, nos últimos 3 anos,
alguma sentença com condenação/decisão
irrecorrível envolvendo trabalho forçado ou
compulsório em sua cadeia de suprimentos?

A empresa sofreu, nos últimos 3 anos,
reclamações fundamentadas decorrentes de
práticas envolvendo trabalho forçado ou
compulsório em sua cadeia de suprimentos?
SIM

NÃO
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Os resultados dos indicadores quantitativos indicam ainda a inexistência de monitoramento mais efetivo ou a indisponibilidade de dados
apurados sobre denúncias e casos comprovados
de envolvimento de fornecedores em situações
de trabalho análogo ao escravo.
O número significativo de empresas que
não possuíam ou disponibilizaram dados sobre
o monitoramento das autuações e termos de
ajustamento de conduta relacionados ao uso de
trabalho análogo ao escravo, firmados por seus
fornecedores, mostra ainda uma atuação pouco
incisiva ou explícita nesse sentido por parte das
empresas. Essa mesma consideração pode ser feita a partir do baixo percentual de fornecedores
treinados nas políticas e processos das empresas
voltados à erradicação do trabalho análogo ao escravo em suas cadeias.
Este é um dos temas mais sensíveis deste diagnóstico, no qual é fundamental avanço e
combate de forma sistemática e estruturada por
parte das empresas. A responsabilidade das empresas certamente não se esgota com o descadastramento de fornecedores que apresentem
algum tipo de não conformidade.

Relações de trabalho - Combate ao Trabalho Análogo ao
- Quantitativos
EscravoQuantitativos

Quantitativos
Relações de trabalho
- Combate ao Trabalho Análogo
ao Escravo - Quantitativos

Total de autuações da empresa por uso de mão de obra
forçada na cadeia produtiva nos últimos 3 anos:

Percentual dos fornecedores
que recebeu treinamento formal
para as políticas da organização
ou procedimentos específicos
relativos à erradicação do
trabalho forçado

Total do valor das autuações sofridas pela empresa por uso
de mão de obra forçada na cadeia produtiva nos últimos 3
Total de Termos de Ajuste de Conduta (TACs)
assinados pela empresa nos últimos 3 anos:

0%

Total do valor previsto em indenização pelos
TACs nos últimos 3 anos pela empresa:
0%
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A busca por um relacionamento mais
próximo e transparente com os fornecedores foi avaliada pelo diagnóstico, tanto do
ponto de vista da comunicação de posicionamentos e diretrizes, quanto do estabelecimento e manutenção de canais e instrumentos que viabilizem
a comunicação das empresas com seus fornecedores de diferentes portes.
As respostas mostram que o estabelecimento
de regras e padrões para orientar o relacionamento
e explicitar princípios éticos na relação com forneceÉtica
e Integridade
dores é comum
a todas
as empresas do-grupo.

Transparência - Políticas
Políticas

Mesmo estando presentes em todas as empresas consultadas, apenas em 45% delas a existência de regras é apoiada por um canal formal
e monitorado de relacionamento com fornecedores. Adicionalmente, apenas 27% das empresas
respondentes monitoram periodicamente o resultado de suas ações de relacionamento, avaliando,
por exemplo, a diminuição das reclamações feitas
por seus fornecedores.

Garante a comunicação sem
represálias aos fornecedores que
queiram reclamar?

Essas regras são divulgadas
ao mercado?

Faz uso da ouvidoria para exercer
o diálogo com fornecedores,
mantendo esse canal aberto para
reclamações, sugestões e queixas?
Utiliza o resultado do diálogo com
fornecedores como insumo
para melhoria do relacionamento
e para o planejamento
estratégico da organização?

SIM

NÃO

0%

Percentual de soluções
para as queixas prestadas
pelos fornecedores
0%

Divulga resultados econômicos,
sociais e ambientais das operações,
para seus fornecedores?

40%

60%

80% 100%

Essas regras – que buscam, entre outras
coisas, garantir a livre manifestação dos fornecedores sem que haja represálias e, ao mesmo
tempo, lhes informar de fatos relevantes das operações da empresa, significativos para a relação
entre as duas organizações –, apesar de já formalizadas nas organizações, ainda carecem de maior
publicidade e, sobretudo, monitoramento.

40%

60%

80%

Menos de 25%

Aproximadamente 25%

Menos de 75%

75% ou mais

Não sei

100%

Aqui reside uma oportunidade importante
para estreitar o relacionamento com fornecedores,
trabalhando essa interface de forma estratégica.
Muitas empresas no mercado acionam fornecedores
apenas para tratar questões práticas relacionadas
a contratos, pedidos, entregas, e deixam passar a
oportunidade de construir vínculos de confiança.

Realiza fóruns e reuniões com
fornecedores estratégicos?

20%

20%

0%

Gráfico 27

Possui mecanismo formal
de solução de controvérsias
com fornecedores?

Gráfico 25

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

Percentual de respostas
dadas pela empresa a
queixas dos fornecedores

Estabelece, difunde e estimula,
formalmente, a adoção de valores
e princípios éticos, assegurando o
diálogo com fornecedores?
Divulga princípios éticos para
seus fornecedores?

Essas regras preveem formas
de solução de conflitos?

Transparência Quantitativos
Quantitativos

Ética e Integridade
- Transparência
- Processos e práticas
Processos
e práticas

Possui regras formais para
transações com fornecedores?

Essas regras exigem a
divulgação completa dos
detalhes das operações
realizadas com fornecedores?

O baixo nível de monitoramento dos canais
de relacionamento com fornecedores reflete-se na
também baixa disponibilidade de dados que buscam qualificar, de alguma forma, as respostas e a
comunicação das empresas com seus fornecedores. Mais de 50% das empresas respondentes apontaram nãoÉtica
dispor de
sobre o número
e dados
Integridade
- de respostas e soluções às queixas de fornecedores.

Envolve seus fornecedores no
processo de elaboração do relatório
de sustentabilidade, caso o possua?
Possui um canal formal de
relacionamento com fornecedores,
monitorando periodicamente
a eficiência desse canal?

RESULTADOS DO GT

3.

Ética e integridade – Transparência

Monitora periodicamente a
melhoria do relacionamento com
com fornecedores, como
a diminuição de queixas?
SIM

NÃO
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4.

Ética e integridade – Combate à corrupção

As políticas e práticas de combate à
corrupção estão já consolidadas na
maior parte das empresas participantes do diagnóstico. Recentemente, as empresas foram estimuladas a dar maior atenção ao tema também
por conta da nova legislação de responsabilização administrativa e civil de empresas envolvidas
com corrupção.

Com processos de averiguação, controle e
resposta já implementados para apurar denúncias de
corrupção em suas operações, parte das empresas
do grupo (64%) indicam atuar também como disseminadores de boas práticas, estimulando o estabelecimento e uso de processos e ferramentas para combate à corrupção em seus relacionamentos.
Ética e Integridade - Combate à Corrupção - Processos e
práticas

Processos e Práticas

Apesar de já formalizada em políticas e orientada por meio de processos e práticas de rotina, a
atuação no combate à corrupção nas empresas carece, ainda, de maior monitoramento. Como mostra
o Gráfico 30, mais de 60% das empresas participantes do diagnóstico não monitoram ou disponibilizam
dados indicativos desse monitoramento.
Ética e Integridade - Combate à Corrupção Quantitativos
Quantitativos

A empresa possui:

A empresa possui:

A maior parte das empresas, como mostram
os resultados da pesquisa indicados no Gráfico 28
a seguir, mantém canais específicos para denúncias
e processos para encaminhamento, averiguação e
resposta aos casos denunciados.

Processos e procedimentos
implementados que permitem o
gerenciamento de situações
envolvendo qualquer forma de
corrupção e/ou conflitos
de interesses no relacionamento
com fornecedores?

Percentual de apuração e
solução de denúncias
Percentual de
fornecedores treinados e
engajados nas ações de
combate à corrupção

Medidas para prevenir
retaliação a fornecedores
denunciantes, como, por exemplo,
um canal confidencial para o
recebimento de denúncias?

Ética e Integridade - Combate à Corrupção - Políticas

Políticas

A empresa possui um compromisso com o combate a todas

formas
de corrupçãocom
que: o combate a
A empresa possuiasum
compromisso
todas as formas de corrupção que:

Percentual de
fornecedores que possuem
mecanismos próprios de
combate à corrupção

Apuração e resposta a
denúncias de fornecedores?

Prevê canal de denúncia e
resposta para o denunciante?

Desenvolve documentos
específicos para a divulgação
deste compromisso entre
seus fornecedores?

Engajamento de seus
fornecedores na prevenção e
no combate a todas as
formas de corrupção?

Orienta o encaminhamento
de ações para promover o
engajamento da cadeia
de fornecedores?

0%

Menos de 25%

Aproximadamente 25%

Menos de 75%

75% ou mais

Não sei

Número de ocorrências
de utilização do
canal de denúncia
pelos fornecedores

Verificação de terceira parte das
práticas antiéticas que oriente o
encaminhamento de denúncias?
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Monitoramento e divulgação do
andamento e tratamento das
denúncias, reclamações, críticas
ou sugestões recebidas, de forma
que o autor da denúncia possa
acompanhar o andamento
do processo?

Indica a necessidade de
monitoramento e fiscalização
de seu cumprimento na
cadeia de fornecedores,
apontando os meios
necessários para isto?

SIM

NÃO

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Ética e Integridade - Combate à Corrupção Quantitativos
Quantitativos

Desenvolvimento de iniciativas de
combate à corrupção e à propina,
disseminando o tema, ensinando
sobre a utilização de ferramentas
correlatas, entre outras?

Prevê medidas disciplinares
e/ou legais para situações de
descumprimento ocorridas
cadeia de fornecedores?

NÃO

0%

Exigências para que seus
fornecedores adotem
compromissos antipropina
e anticorrupção?

Explicita medidas de prevenção
sobre o envolvimento
ativo ou passivo em situações
que caracterizam alguma
forma de corrupção
na cadeia de fornecedores?

SIM

Percentual de
fornecedores envolvidos
em denúncias
públicas de corrupção

Um sistema de verificação
das práticas antiéticas
que oriente o encaminhamento
de denúncias?
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Informou ocorrências
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O estabelecimento de condições para
uma atuação mais próxima aos fornecedores,
respondendo a um entendimento de corresponsabilidade por impactos gerados ao longo da cadeia, tem se dado nas empresas – do ponto de
vista formal – por meio de políticas e critérios que
divulgam e promovem valores prezados no relacionamento com fornecedores e estabelecem ou
ampliam o conjunto de critérios (incluindo aspectos socioambientais) utilizados na avaliação, seleção, contratação e gestão dessas empresas.

Políticas
Relacionamento
com Stakeholders Corresponsabilidade na Cad. Prod. - Políticas
Inclui as políticas e critérios
para o relacionamento com os
fornecedores em seu código
de conduta e/ou em sua
declaração de valores?

0%

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

Possui processos e procedimentos
implementados quanto à aplicação
de critérios socioambientais
para gestão de fornecedores?

Atividades promovidas pela
empresa, voltadas à
sensibilização para questões
relativas à sustentabilidade,
compartilhamento de
visões e compromissos

Adota critérios de compra que
consideram a garantia de origem,
para evitar a aquisição de
produtos piratas, falsificados ou
furtos de roubo de carga?

Percentual de fornecedores
que receberam visita de
inspeção de práticas de
gestão com responsabilidade
social nos últimos 3 anos
Apoio ao desenvolvimento
de práticas produtivas
e gerenciais voltadas
à sustentabilidade
Fornecedores elegíveis ao
reconhecimento por meio
de prêmios ou campanhas
de comunicação que
valorizam a adoção de
práticas socioambientais

Estabelece, juntamente com seus
fornecedores, plano de ação para que
estes entrem em conformidade
com seus critérios?

0%

Estimula que seus fornecedores
reproduzam suas exigências quanto à
gestão com responsabilidade social
para seus respectivos fornecedores?
Apoia as micro e pequenas empresas,
provendo assistência e
conscientizando-as sobre temas de
gestão socioambiental?
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SIM

NÃO

0%

Quantitativos

Processos de gestão
(homologação, seleção etc.)
que diferenciam fornecedores
pelo atendimento a
critérios socioambientais

Possui processos estruturados
de desenvolvimento de
fornecedores considerando
os aspectos socioambientais?

A empresa possui um sistema
de reconhecimento de boas
práticas socioambientais
de fornecedores?

Ética e Integridade - Corresponsabilidade na Cad.
Prod. - Quantitativos

em cada uma das atividades indicadas:

Exige, na homologação dos
fornecedores, que estes atendam aos
requisitos legais (conformidade com a
legislação ambiental aplicável,
normas e regulamentos)?

Estabelece, juntamente com seus
fornecedores, prazo formal para que
estes entrem em conformidade
com seus critérios?

Esses critérios são
divulgados previamente e
de forma transparente nos
processos de seleção?

NÃO

Relacionamento com
Stakeholders
Corresponsabilidade na Cad.
Processos
e-Práticas
Prod. - Processos e práticas

Exige dos fornecedores certificações
que garantam procedimentos
padronizados em relação a algum
processo/gestão ou à rastreabilidade
e manejo sustentável de produtos e
insumos críticos?
Mantém um sistema de gestão de
seus fornecedores que viabiliza a
identificação e controle de
fornecedores críticos, do ponto
de vista da sustentabilidade?

Engaja e busca alinhamento
de outras áreas da empresa
com as políticas e critérios de
gestão e relacionamento com
fornecedores?

A maior parte das empresas respondentes
costuma engajar uma parcela significativa de seus
fornecedores em iniciativas que consideram aspectos de sustentabilidade na cadeia, mas ainda
não apoiam a integração de sustentabilidade nos
processos de gestão dos fornecedores.

Tendo como base o total de fornecedores, assinalar
Tendocorrespondente
como base o total
de fornecedores,
percentual
aos que
foram incluídos em
assinalar percentual
correspondente
que foram incluídos
cada uma
das atividadesaos
indicadas:

Promove os valores e compromissos
da empresa em busca de alinhamento
com os dos fornecedores?

Utiliza critérios
socioambientais para
qualificação, seleção e
monitoramento de seus
fornecedores de
bens e serviços?

SIM

Se por um lado a definição de critérios e a
experimentação de novos processos de seleção e
gestão de fornecedores parecem ter caminhado
bastante nas organizações consultadas, por outro
ainda parecem ser tímidos os processos de identificação de fragilidades na cadeia e desenvolvimento de planos conjuntos com fornecedores
para atuação e solução das questões decorrentes
da atuação conjunta e do relacionamento das empresas ao longo das cadeias de valor.
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Relacionamento com stakeholders –
Corresponsabilidade na cadeia produtiva

100%
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6.

Gestão ambiental – Gestão de resíduos

Em relação à gestão ambiental, um dos
aspectos avaliados pelo diagnóstico foi a
gestão de resíduos. Mais de 90% das empresas respondentes afirmam formalizar o compromisso com
a adequada gestão dos resíduos em diferentes documentos que acompanham e orientam as relações
de compra de insumos e materiais. Uma parte ainda
significativa das empresas do grupo (82%) procura
estender esse compromisso a sua cadeia, estimulando fornecedores a adotá-los, de diferentes formas.

Tema do 2º ciclo de ISCV, em 2013, a gestão de resíduos assumiu definitivamente um lugar
de destaque na operação das empresas, desde a
entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Seja pela relevância dos impactos gerados por seus resíduos, seja pela importância econômica dos subprodutos gerados nos processos
produtivos, ou ainda pela oportunidade de transformação de resíduos em novos subprodutos com
valor agregado e possibilidade de geração de renda e emprego ao longo dessa cadeia, as empresas
têm dado grande atenção ao tema.
Gestão Ambiental - Gestão de Resíduos - Políticas

Políticas

Gestão Ambiental
- Gestão
Resíduos - Processos e
Processos
e de
Práticas
práticas

Explicita seu compromisso
por meio de documentos
administrativos, tais como editais,
contratos e propostas comerciais?

Adota procedimentos específicos
para a gestão de resíduos perigosos
em sua cadeia de fornecedores?
Promove ações que integrem
organizações de catadores de
materiais recicláveis formalmente
na gestão de resíduos sólidos
pós-consumo e/ou no fornecimento
de material reciclado?
Busca desenvolver novos processos
de criação e produção para diminuir
a geração de resíduos em toda
sua cadeia de valor?

SIM
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NÃO

0%

Divulga seu compromisso em seu
website e/ou por meio de informes
impressos e/ou eletrônicos?

Seu compromisso aborda o
desenvolvimento de produtos e
serviços que considere a
redução do uso de recursos e
da geração de resíduos?

Gestão Ambiental - Gestão de
- Quantitativos
Resíduos
Quantitativos

Seu compromisso considera a
responsabilidade da empresa com
impactos advindos dos
subprodutos e/ou da etapa de
pós-consumo de seus produtos?

Qual o percentual desses
resíduos contemplados
por sistemas de logística
reversa frente à geração
total de resíduos?

Possui programa estruturado de
divulgação, mobilização e
capacitação dos diferentes, públicos
externos incluindo fornecedores,
em relação à gestão de resíduos?
SIM
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NÃO

0%

Um importante instrumento, estabelecido
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos são os
sistemas de logística reversa. Eles devem incluir
ações, procedimentos e meios para viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, visando seu reaproveitamento ou
destinação final ambientalmente adequada.
As empresas participantes do diagnóstico
aqui apresentado afirmam já ter uma série de resíduos contemplados por esses processos, como
agrotóxicos, aparelhos eletrônicos, baterias e pilhas, cartuchos de impressora e outros materiais
de escritório, embalagens, lâmpadas, materiais
gráficos diversos, pneus, resíduos de construção
e demolição, resíduos de serviço de saúde animal,
sucata metálica, entre outros. Esses sistemas de
logística reversa, porém, ainda não contemplam a
maior parte dos resíduos gerados na maioria das
empresas consultadas.

Estende seu compromisso
com a gestão de resíduos, para a
cadeia de fornecedores, por meio
de políticas, normas, plano de
gerenciamento, guia de orientação,
participação em programas
específicos, dentre outros?

Apoia ou desenvolve projetos
específicos para a coleta e reúso
dos resíduos gerados por
demanda de seus produtos
na cadeia de fornecedores?
Possui sistema de monitoramento
com metas específicas para a
quantidade e gestão de resíduos
perigosos, nos Termos da Convenção
da Basileia , transportados, utilizados,
exportados ou tratados por entidades
em sua cadeia de fornecedores?
Possui programa de desenvolvimento,
gerenciamento e/ou minimização
de impactos socioambientais
para os resíduos pós-consumo
junto aos fornecedores?
Faz inventário e monitora a geração
de resíduos pré e pós-consumo
para os processos sobre
os quais tem controle da
sua cadeia de fornecedores?
Inclui as etapas de uso e descarte
pós-consumo na avaliação dos
impactos sociais e ambientais
de seus produtos e/ou serviços,
abrangendo também sua
cadeia de valor?
Possui metas de redução de geração
de resíduos para os processos
sobre os quais tem controle na
sua cadeia de fornecedores?

Observa-se, entretanto, que assim como
em outros aspectos deste diagnóstico, do ponto
de vista do estabelecimento de processos com
metas objetivas e rotinas de acompanhamento e
verificação de resultados, as empresas ainda têm
muito espaço para avançar, como mostram os resultados apresentados no Gráfico 36.
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Ao contrário do que já ocorre em relação
à gestão de resíduos, os aspectos relativos à eficiência energética na cadeia ainda não
estão formalizados em políticas ou compromissos
firmados pela maior parte das empresas participantes do diagnóstico.

Gestão Ambiental
Políticas - Eficiência
Energética - Políticas

0%

Analisa e identifica o tipo e a
quantidade de combustíveis
usados em sua cadeia?

Transporte
Aparelhos e equipamentos
eletrônicos
Processos de produção
Prestação de serviços
Outros

Identifica fornecedores
prioritários para trabalhar
com aspectos de
eficiência energética?
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40%

60%

80%

100%
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Uma parte significativa das empresas respondentes (36%), entretanto, mantém programas
de eficiência energética em sua cadeia de valor,
que visam, sobretudo, reduzir a demanda por
energia em edificações, nos serviços de transporte e em outros equipamentos ligados à suas operações. Vê-se aqui a possibilidade de que essas
iniciativas estejam amparadas por outros direcionadores que não especificamente o compromisso
com a eficiência energética, como a redução de
emissões de gases do efeito estufa, ou mesmo a
redução de custos e uso de recursos.

Sustentabilidade na Gestão de Fornecedores

Edificações

Monitora com indicadores
específicos a gestão
dos recursos energéticos da
sua cadeia de valor?

Possui compromisso com
eficiência energética em sua
cadeia de fornecedores, expresso
por meio de políticas, normas,
guia de orientação, participação
em programas específicos,
dentre outros?
NÃO

Implementa em sua cadeia de valor programas de eficiência
Implementa
em para
sua cadeia
programas
de eficiência
energética
reduzirde
a valor
demanda
de energia
em:
energética para reduzir a demanda de energia em:

Prioriza produtos com
certificados de eficiência
energética, como o selo
Procel e a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (Ence)?

Valoriza iniciativas para uso de
fontes de energia renováveis
em seus fornecedores?

Possui uma política ambiental ou
outro documento formal,
direcionada a sua cadeia de
fornecedores que aborde aspectos
de eficiência energética?

SIM

Gestão Ambiental - Eficiência
Processos
e Práticas
- Processos
e práticas
Energética

Gestão Ambiental
- Eficiência e
Energética
Processos
Práticas- Processos e
práticas

SIM

Percentual de fornecedores que
possuem projetos de redução de
consumo e/ou revisão
da matriz energética

Possui programa estruturado
com metas, recursos e
responsáveis definidos para
desenvolver a gestão
dos recursos energéticos da
sua cadeia de valor?

Percentual de fornecedores que
alcançaram redução efetiva de
consumo de energia

Incentiva em sua cadeia
de valor programas
de eficiência energética?
0%

20% 40% 60% 80% 100%

Percentual de fornecedores
engajados com a política ambiental
no que tange a práticas de
eficiência energética

Prioriza fornecedores que
possuem a norma ISO 50001
referente à gestão de energia?

NÃO

0%

Quantitativos

Mensura quanto o consumo de
energia de seus fornecedores
influencia no preço
do seu produto/serviço?

SIM

NÃO

Gestão Ambiental - Eficiência
Gráfico 40
Energética - Quantitativos
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Assim como em relação aos outros critérios avaliados no diagnóstico, também para as
iniciativas relacionadas à eficiência energética, as
empresas ainda detêm poucos dados de acompanhamento e monitoramento de resultados. Como
mostra o Gráfico 41 com a consolidação das respostas aos indicadores quantitativos inseridos
no questionário do diagnóstico, mais de 60% das
empresas não dispunham de dados para os indicadores monitorados.

Percentual de fornecedores que
realizaram alguma substituição de
fontes de energia não renováveis
por fontes renováveis
em seus processos
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Este diagnóstico foi extensamente discutido com e entre as empresas e serviu de apoio
para que as empresas-membros pudessem avançar internamente no tema, engajar outras áreas e
apresentar a elas pontos bastante concretos do
que significa sustentabilidade no dia a dia da relação da empresa com seus fornecedores.
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7.

Gestão ambiental – Eficiência energética
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerações finais e a
continuidade deste trabalho

O

s caminhos percorridos pelas empresas
na incorporação de sustentabilidade em
suas estratégias podem ser bem variadosna incorporação de atributos de sustentabilidade em suas estratégias podem ser bem
variados. No entanto, um aspecto que certamente
surgirá na agenda de sustentabilidade da grande
maioria das empresas é a importância de avaliar
e gerir a corresponsabilidade por determinadas
questões e ocorrências em suas cadeias de valor.
As empresas que se dedicam a integrar
sustentabilidade na cadeia de valor constroem
melhores vínculos comerciais e relações mais
justas e duradouras, que podem ser fonte de vantagens competitivas significativas. Beneficiam-se das oportunidades de inovação, de acesso a novos
mercados, da busca de soluções
em conjunto com parceiros e, ao
mesmo tempo, minimizam os riscos
para seu negócio.
Para as pequenas empresas que fazem ou desejam fazer parte da cadeia de grandes
empresas, o primeiro recado
é que vejam esses movimentos das grandes empresas
como oportunidades
de crescimento, e
não como mais uma
demanda de clientes
que desejam impor sua
vontade ou transferir
seus problemas. Várias
grandes empresas têm
apoiado seus fornecedores
nesse processo de desenvolvimento.
E esse fortalecimento da pequena empre-
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sa é bom não apenas para atender ou conquistar
um grande cliente, mas para que ela consiga aumentar sua competitividade de forma mais ampla
e perene, aproveitando a oportunidade para se
posicionar melhor no mercado.
As organizações que procuram incorporar
a sustentabilidade na gestão de suas cadeias de
fornecimento precisarão romper paradigmas da
relação convencional cliente-fornecedor. Aquela
que conseguir olhar para o relacionamento com
fornecedores, além das atividades transacionais
com foco exclusivo em qualidade, preço e prazo,
enxergará um enorme campo de oportunidades
para inovação e desenvolvimento de soluções
mais competitivas e sustentáveis.
Ajudar as empresas a explorar essas oportunidades, apoiando a estruturação de cadeias
produtivas, ao mesmo tempo, mais competitivas
e com melhores condições de gerir seus impactos
e externalidades econômicas, sociais e ambientais
é um dos principais propósitos do GT de gestão
de fornecedores, que se alinha aos objetivos dada
Iniciativa ISCV e à missão do GVces.
A continuidade do trabalho deste grupo
possibilitará a exploração de um grande espectro
de assuntos relacionados às compras institucionais e o desenvolvimento de uma série de instrumentos e ferramentas destinados a apoiar as empresas na integração de sustentabilidade a este
processo. As ações propostas no Framework desenvolvido pelo GT servirão de guia e orientarão o
trabalho que será desenvolvido, sempre apoiado
nos princípios de construção coletiva e inovação
para a produção e disseminação de conhecimentos relevantes no sentido de fortalecer maneiras
de fazer negócio que inspirem a concretização de
uma nova economia.
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