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RESUMO 

 

O pilar social da sustentabilidade encontra-se sub representado no contexto da SSCM. O 

presente estudo endereça esse pilar social e a lacuna relacionada aos mecanismos de governança 

no âmbito da SSCM e aborda a seguinte questão de pesquisa: como empresas focais adotam a 

sustentabilidade social e quais mecanismos de governança são usados para implementá-la na 

cadeia de suprimentos? O trabalho propõe uma investigação empírica por meio de um estudo 

de casos múltiplos, composto por seis casos. A pesquisa identificou nos casos os antecedentes 

de sustentabilidade, isto é, os elementos que os direcionam, facilitam e dificultam na adoção da 

sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos. Uma lista de mecanismos foi elaborada e 

classificada quanto ao seu tipo e quanto a sua atuação, se mais direta (hands-on) ou mais indireta 

(hands-off). Ademais, as questões sociais foram classificadas quanto a sua incidência nos casos 

e, para cada mecanismo de governança, três tipos foram estabelecidos: questões sociais centrais, 

questões sociais periféricas e questões sociais remotas. Considerando a relação entre os tipos 

de questões sociais implementadas e a intensidade de mecanismos de governança que as 

endereça, três perfis de gestão da sustentabilidade social no contexto da SSCM são delineados 

e descritos: elementar, seletivo e extensivo. Cada perfil foi analisado à luz de diferentes teorias: 

a Teoria dos Stakeholders, a Teoria de Contingência e a Teoria Comportamental. Um ponto de 

destaque na primeira lente teórica relaciona-se a saliência do fornecedor nos diferentes perfis: 

no perfil seletivo, um grupo forte de fornecedores atua como stakeholders perigosos, enquanto 

nos perfis seletivos e extensivos, fornecedores atuam, de modo geral, como reivindicadores. Os 

diferentes papéis dos fornecedores indicam que a maior ou menor incidência de poder do 

fornecedor influencia a extensão que a empresa focal consegue endereçar questões sociais em 

sua cadeia, se mais limitadas a questões centrais ou se alcançam questões periféricas e remotas. 

Sob a lente da Teoria de Contingência, o presente estudo indica que iniciativas sociais 

relacionam-se a fatores como (des)equilíbrio de poder e dependência na relação com 

fornecedor. Ademais, para gestão de questões sociais, aproximar-se de fornecedores não implica 

na redução de mecanismos de governança, principalmente, em cadeias de maior criticidade. Em 

relação a Teoria Comportamental, os resultados do estudo representam como conceitos dessa 

lente teórica manifestam-se no âmbito da sustentabilidade e da sustentabilidade social na SCM. 

Reconhecer tais contextos constitui um passo em direção a superação de comportamentos 

tendenciosos no processo de tomada de decisão na SSCM, como: reconhecer a gama de 

questões sociais possíveis de endereçar e priorizar aquelas mais alinhadas ao seu negócio e não 

as mais simples de endereçar, atuando de modo mais assertivo e não segundo o mais simples; 

estimular o reconhecimento mais ágil da necessidade de critérios mais complexos para definir 

o grupo de fornecedores a ser avaliado socioambientalmente em programas de gestão. 

 

Palavras Chave: Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável; Sustentabilidade Social; 

Mecanismos de Governança; Teoria do Stakeholder; Teoria da Contingência; Teoria 

Comportamental 
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ABSTRACT 

 

The social pillar of sustainability is under-represented in the context of SSCM. The present 

study addresses this social pillar and the gap related to governance mechanisms within the 

SSCM and addresses the following research question: how focal firms adopt social 

sustainability and what governance mechanisms are used to implement it throughout their 

supply chain? The paper proposes an empirical investigation through a multiple case study, 

composed of six cases. The research identified in the cases the antecedents of sustainability, 

that is, the elements that drive, enable and barriers the adoption of sustainability along the 

supply chain. A list of mechanisms has been elaborated and classified according to its type and 

its implementation, whether it is more direct (hands-on) or more indirect (hands-off). In 

addition, social issues were classified as to their incidence in cases and, for each governance 

mechanism, three types were established: central social issues, peripheral social issues and 

remote social issues. Considering the relationship between the types of social issues 

implemented and the intensity of governance mechanisms that address them, three profiles of 

social sustainability management in the context of SSCM are outlined and described: 

elementary, selective and extensive. Each profile was analyzed in the light of different theories: 

Stakeholders Theory, Contingency Theory and Behavioral Theory. A prominent point in the 

first theoretical lens relates to the salience of the supplier in the different profiles: in the 

selective profile, a strong group of suppliers acts as dangerous stakeholders, while in the 

selective and extensive profiles, suppliers generally act as claimants. The different roles of 

suppliers indicate that the supplier's greater or lesser incidence of power influences the extent 

to which the focal company can address social issues in its chain, whether it is more limited to 

central issues, or whether peripheral and remote issues are reached. Under the lens of the 

Contingency Theory, the present study indicates that social initiatives are related to factors such 

as (un)balance of power and dependence in the relationship with supplier. In addition, for 

management of social issues, approaching suppliers does not imply the reduction of governance 

mechanisms, especially in chains of greater criticality. In relation to Behavioral Theory, the 

results of the study represent concepts of this theoretical lens manifested in the scope of 

sustainability and social sustainability in SCM. Recognizing such contexts is a step towards 

overcoming biased behaviors in the SSCM decision-making process, such as: recognizing the 

range of possible social issues to address and prioritize those more aligned to the business rather 

than the simplest to address, acting more assertively and not according to the simplest; stimulate 

a more agile recognition of the need for more complex criteria to define the group of suppliers 

to be evaluated socio-environmentally in management programs. 

 

Keywords: Sustainable Supply Chain Management; Social sustainability; Governance 

Mechanisms; Stakeholder Theory; Contingency Theory; Behavioral Theory 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Algumas obras literárias registraram a evolução da percepção humana quanto às 

problemáticas socioambientais. A Primavera Silenciosa e Pálido Ponto Azul são duas delas. A 

primeira representa um marco de repercussão mundial sobre a influência das ações humanas no 

meio ambiente. Em seu livro, Rachel Carson descreve como uma cidade norte-americana, antes 

abundante em sua fauna e flora, definhou pelo uso indiscriminado de pesticidas. Já a segunda, 

discute a finitude dos recursos naturais e a adoção de uma perspectiva global para lidar com as 

necessidades do homem. Em sua narrativa, Carl Sagan relata como a NASA fotografou o 

Sistema Solar e identificou a Terra: um entre os 640 mil pixels que constituíam o retrato. 

Batizada de “Pálido Ponto Azul”, a fotografia guia o texto de Sagan, que argumenta: “a imagem 

de nosso mundo minúsculo sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais 

bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar 

que conhecemos” (SAGAN, 1994, p. 10). Essa responsabilidade mencionada por Sagan pode 

ser entendida como o pano de fundo do que se denomina Desenvolvimento Sustentável.  

O Relatório Brundtland, também chamado de Relatório Nosso Futuro Comum, fornece a 

definição amplamente disseminada de Desenvolvimento Sustentável: “o desenvolvimento que 

atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem suas próprias necessidades” (WCED, 1987, p. 8). A partir desse conceito, 

subentende-se que a promoção do desenvolvimento deve ser acompanhada por uma 

responsabilidade, de curto e longo prazo, tanto em relação ao suprimento das necessidades 

humanas, quanto ao modo em que se utilizam os recursos naturais para tal.  

As organizações encontram-se no centro dessa problemática e são, cada vez mais, 

pressionadas a alinhar sua gestão às responsabilidades vinculadas ao Desenvolvimento 

Sustentável. Apesar de historicamente recente, a perspectiva da gestão alinhada a esse 

desenvolvimento, muitas vezes denominada gestão socioambiental, vem ganhando espaço e se 

estabelece em meio às disciplinas mais tradicionais da administração. Na área de Operações, 

um corpo crescente da literatura passou a se concentrar na incorporação das questões sociais e 

ambientais à gestão da cadeia de suprimentos evidenciando a Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Sustentável (Sustainable Supply Chain Management, daqui em diante SSCM).  

O interesse no tema manifesta-se nos praticantes e na academia (HASSINI; SURTI; 

SEARCY, 2012) acompanhando o aumento da globalização entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, do comércio internacional e dos fluxos de informação sobre desempenho 



14 

 

econômico, social e ambiental (BURRITT; SCHALTEGGER, 2014). O avanço tecnológico 

aplicado aos meios de comunicação também foi crucial. Na medida em que informações locais 

e globais passaram a ser veiculadas com a mesma agilidade, uma conexão entre os 

acontecimentos ao redor do mundo foi estabelecida e as ações das empresas e de seus 

fornecedores ficaram mais expostas. O que costumava ser escondido atrás longas distâncias e 

diferenças de linguagem, tornou-se visível por meio de notícias e vídeos capturados por 

celulares e disponíveis online (AWAYSHEH; KLASSEN, 2010).  

A tendência é que as empresas sejam responsabilizadas pelo comportamento das que 

contratam (LUZZINI et al., 2015; SEURING, 2008a) e, assim, a competição sai do nível 

empresas vs. empresas para o nível cadeias de suprimento vs. cadeias de suprimento (COOPER; 

LAMBERT; PAGH, 1997; ZHU et al., 2008). Desse modo, uma empresa não será considerada 

mais sustentável do que o elo mais fraco de sua base de fornecedores (KRAUSE; VACHON; 

KLASSEN, 2009), ou seja, mesmo um alto nível de desempenho socioambiental alcançado por 

uma empresa poderá ser drasticamente comprometido pela má gestão socioambiental de 

membros de sua cadeia de suprimento.  

Esses fenômenos são investigados em pesquisas de SSCM, que crescem 

exponencialmente nas últimas décadas (TOUBOULIC; WALKER, 2015). A revisão de Seuring 

e Müller (2008) é um dos trabalhos seminais do campo. Os autores propõem o conceito de 

SSCM mais disseminado, descrevendo-a como  

 

“a gestão dos fluxos de capital, materiais e informações, bem como a cooperação entre empresas ao 

longo da cadeia de suprimentos, buscando alcançar metas para as três dimensões: econômica, 

ambiental e social, que são requeridas por consumidores e demais partes interessadas” (SEURING; 

MÜLLER, 2008, p. 1700).   

 

As três dimensões referidas na definção resgatam os Três Pilares da Sustentabilidade 

(Triple Bottom Line – TBL), conceito cunhado por Elkington (1997), crucial para 

operacionalizar no âmbito gerencial a definição de Desenvolvimento Sustentável do Relatório 

Brundtland. Apesar da expectativa de esses pilares tenham a mesma importância para a gestão, 

o que se observa é a predominância dos pilares econômico e social, como será mostrado 

oportuamente. Diante desse fato, Seuring e Müller (2008) fizeram um chamado à comunidade 

acadêmica, que perdura até hoje, por mais pesquisas que desenvolvam o pilar social da SSCM. 

Essa necessidade robusta de aprofundamento dos aspectos sociais na SSCM manifesta-se ao 

lado de outra tendência: o desenvolvimento de estudos empíricos com maior suporte teórico 
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(MARQUES; COUSINS, 2009; CARTER; EASTON, 2011; TOUBOULIC; WALKER, 2015a; 

MARKMAN; KRAUSE, 2016).  

Quanto a primeira tendência, mesmo com os escândalos de trabalho infantil e escravo em 

cadeias de suprimentos noticiados pela mídia internacional, pouca atenção foi dada para 

melhorar a gestão da dimensão social (SCHALTEGGER; BURRITT, 2014). Mesmo empresas 

inovadoras e sofisticadas continuam a lutar com o modo de definir, compreender e gerir 

questões sociais na cadeia de suprimentos (KLASSEN; VEREECKE, 2012). A segunda 

tendência diz respeito a fragilidade das bases teóricas em que grande parte da pesquisa em 

SSCM foi conduzida até então e a necessidade de direcionar esforços para desenvolver novas 

perspectivas (FORMENTINI; TATICCHI 2016; MARKMAN; KRAUSE, 2016). Até 2010, 

mais da metade dos artigos empíricos em SSCM não usam fundamentações em lentes teóricas 

(CARTER; EASTON, 2011) e este cenário não evoluiu até 2015 (TOUBOULIC; WALKER, 

2015a). A adoção de múltiplas lentes teóricas e a combinação de diferentes perspectivas em um 

mesmo estudo são apontadas como um meio de buscar explicações para fenômenos complexos, 

como a SSCM (CARTER; EASTON, 2011; DUBEY et al., 2016). Formentini e Taticchi (2016) 

apoiam essa tendência e indicam outros três benefícios para usar diferentes lentes teóricas: (1) 

capturar a riqueza de dados na área, (2) facilitar o desenvolvimento de discussões e (3) 

identificar implicações práticas mais claramente. Assim, considerando as lacunas e tendências 

apresentadas, a problemática e a questão de pesquisa serão desenvolvidos e apresentados a 

seguir. 

 

1.1. Formulação do Problema de Pesquisa 

 

Ponderando o histórico de predominância das questões ambientais dentro do contexto da 

sustentabilidade, as questões sociais encontram-se sub representadas. Esse diagnóstico também 

se aplica para a perspectiva da SSCM. Mesmo com sua definição consideravelmente esclarecida 

quanto a inclusão do Triple Bottom Line (TBL), pesquisas da área avançam ainda 

desproporcionalmente nas dimensões ambientais e econômicas, frente à dimensão social 

(CARTER; EASTON, 2011; ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012; TAJBAKHSH; 

HASSINI, 2015; TOUBOULIC; WALKER, 2015; YAWAR; SEURING, 2015).  

A escassez de avanços na dimensão social da SSCM representa uma situação 

problemática. Se, por um lado, pode significar que empresas consideram muito mais difícil 

identificar e desenvolver práticas em sustentabilidade social do que em sustentabilidade 

ambiental (MARSHALL et al., 2015), por outro, pode causar uma impressão de que a 
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sustentabilidade, em sua forma conceitual ampla, simboliza uma construção apenas teórica, 

com relevância limitada (BRANDENBURG et al., 2014). Essa omissão também pode 

representar que os elementos sociais da sustentabilidade são particularmente difíceis de atingir 

ou menos tangíveis quando comparados a sustentabilidade ambiental com indicadores não 

quantificáveis (ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012) ou propensos a subjetividade 

(BURRITT; SCHALTEGGER, 2014; BESKE; JOHNSON; SCHALTEGGER, 2015). Assim, 

mais investigação nesse domínio é crucial para aprimorar a gestão de questões sociais na SSCM 

(AWAYSHEH; KLASSEN, 2010) e identificar pontos importantes como: a existência de 

elementos da SSCM específicos para a gestão da sustentabilidade social, em termos de seus 

antecedentes e de seus mecanismos de governança e a extensão da gestão da sustentabilidade 

social ao longo da cadeia de suprimentos. 

Esses pontos levam a pergunta de pesquisa desse estudo, um questionamento amplo e 

exploratório que busca entender: como empresas focais adotam a sustentabilidade social e 

quais mecanismos de governança são usados para implementá-la na cadeia de 

suprimentos? 

Essa pergunta busca esclarecimentos com foco em empresas atuantes no Brasil, 

considerando que, apesar do aumento da pesquisa sobre SSCM, ainda paira uma escassez de 

evidências empíricas e reflexões teóricas com foco em cadeias presentes em economias 

emergentes e em desenvolvimento (SILVESTRE, 2015). O foco em empresas focais, por sua 

vez, se justifica pelo papel de liderança que desenvolvem nos demais atores de um cadeia de 

suprimentos, especificando políticas da cadeia de suprimentos para outros membros e 

exercendo controle sobre diversas decisões e atividades (COOPER; ELLRAM, 1993, 

SEURING; MÜLLER, 2008; SILVESTRE, 2015). Além disso, em geral, tais empresas 

estabelecem o contato direto com consumidores e, assim, recebem a maior pressão para adoção 

de práticas sustentáveis e para controlar o desempenho de sustentabilidade (SEURING; 

MÜLLER, 2008). Normalmente, as empresas focais as consideradas por consumidores, ONGs 

e meios de comunicação como responsáveis pelos produtos e práticas da cadeia de suprimentos 

(BESKE-JANSSEN; JOHNSON; SCHALTEGGER, 2015). 

 

 

 

 

1.2. Definição dos Objetivos 
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Considerando o problema de pesquisa exposto anteriormente, o objetivo geral do trabalho 

é: analisar em que extensão as empresas focais adotam a sustentabilidade social e os 

mecanismos de governança usados para implementá-la na cadeia de suprimentos. Este 

objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os direcionadores, facilitadores e dificultadores de sustentabilidade social 

percebidos pela empresa focal; 

 Identificar os stakeholders que geram demandas de sustentabilidade na empresa focal; 

 Analisar os mecanismos de governança usados pela empresa focal para gerir questões sociais 

ao longo da cadeia de suprimentos; 

 Analisar a relação entre os mecanismos de governança utilizados e as questões sociais 

geridas; 

 Analisar os fatores de contingência que atuam nessa relação 

 Analisar os vieses comportamentais que atuam nessa relação  

 

1.3. Justificativa 

 

Mais e mais empresas seguem uma postura de comprometimento com a sustentabilidade 

e a internalizam como uma questão estratégica (BURRITT; SCHALTEGGER, 2014; GOLD; 

SEURING; BESKE, 2010; HASSINI; SURTI; SEARCY, 2012). A perspectiva da Gestão da 

Cadeia de Suprimentos (SCM) desempenha um papel especial na implementação dessa 

estratégia, uma vez que considera o produto a partir de uma primeira transformação de matérias-

primas até a entrega ao consumidor ou usuário final (UYSAL, 2012). Esse benefício se 

intensifica, principalmente, quando produtos são fabricados e/ou adquiridos em locais diversos 

e distantes, uma vez que cadeias de suprimentos mais longas e geograficamente dispersas estão 

mais propícias a falhas em questões socioambientais (BURRITT; SCHALTEGGER, 2014).  

Acompanhando sua relevância prática, a literatura dedicada à SSCM decuplicou seu 

número de publicações entre 1995 e 2014 (i.e. quantidade cinco vezes maior do que o apontado 

em estudos bibliométricos para caracterizar a relevância científica de um campo) (BESKE; 

JOHNSON; SCHALTEGGER, 2015), com um salto exponencial nos últimos cinco anos 

(DUBEY et al., 2016), como é possível perceber na Figura 1.1.  
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Figura 1.1 – Número de Publicações em SSCM, por ano, de 1995 a 2014. 

Fonte: Beske, Johnson e Schaltegger, (2015) 

 

O interesse na temática é refletido nas seguidas edições nas principais revistas 

internacionais de gestão de operações que pedem por chamadas especiais em SSCM, pelo 

menos, desde 2007. Nesse ano, o Journal of Operations Management publicou a edição “Gestão 

da Cadeia de Suprimentos em um Meio Ambiente Sustentável”. Em 2008 e 2009, foram duas 

edições especiais sobre SSCM em cada ano. Em 2008, no International Journal of Production 

Economics – “Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável” e no Journal of Cleaner 

Production – “Sustentabilidade e Gestão da Cadeia de Suprimentos” e, em 2009, no Journal of 

Supply Chain Management – “Edição Virtual de Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável” 

e no Supply Chain Management: An International Journal – “Responsabilidade Social 

Corporativa em Cadeias de Suprimentos”. De 2012 a 2016, mais sete edições especiais foram 

organizadas: no Supply Chain Management: An International Journal, duas em 2012 – “Cadeia 

de Suprimentos Verde” e “Revisões Sistemáticas em Gestão da Cadeia de Suprimentos – Parte 

2”, e uma em 2014 – “Medição e Gestão de Desempenho Sustentável em Cadeias de 

Suprimentos”; no International Journal of Productivity and Performance Management, em 

2013 – “A medição do Desempenho nas Cadeias de Suprimento Sustentáveis”; no Journal of 

Cleaner Production, em 2013 – “Gestão de Sustentabilidade para Além dos Limites 

Corporativos”, e em 2016 – “Incorporação de Dinâmicas de Sustentabilidade na Gestão do 

Relacionamento e nas Estruturas de Governança em Cadeia de Suprimentos”; e, por fim, mais 

uma em 2016, no Journal of Supply Chain Management – “Fórum Tópico Especial em 

Sustentabilidade”. 

Com um aumento exponencial nos artigos publicados, cresceu também a amplitude de 

questões investigadas. Um aspecto, contudo, permaneceu subdesenvolvido ao longo dos anos. 

Considerando as dimensões do Triple Bottom Line (TBL), a dimensão social tem sido 

frequentemente negligenciada na pesquisa e na prática (SEURING; MÜLLER, 2008; PAGELL; 
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WU, 2009; WU; PAGELL, 2011 ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012; TOUBOULIC; 

WALKER, 2015a).  

Diversas revisões da literatura reforçam diferentes aspectos dessa lacuna. Marques e 

Cousins (2009) explicam que o termo Responsabilidade Social Corporativa – RSC foi 

predominante no campo de Operações (em relação a termos ambientais), do início da década 

de 1960 até o fim da década de 1980, mas com um forte viés para questões internas, ou seja, 

fora da perspectiva de cadeias de suprimentos. A partir da década de 1990, palavras-chave 

ambientais superam as sociais e, só então, o foco se expande para questões externas. Carter e 

Easton (2011) destacam que, entre 1991 e 2010, aspectos ambientais da gestão da cadeia de 

suprimentos lideraram o foco de pesquisa, impulsionados pelo destaque de assuntos como a 

mudança climática e fontes alternativas de energia. Ashby et al. (2012) criticam o fato de que, 

apesar de o elemento humano representar um fator chave na SSCM (i.e., aspectos do trabalho, 

habilidades e formação de relacionamentos), o componente social ainda não foi tão 

desenvolvido como o ambiental. Miemczyk, Johnsen e Macquet (2012) constataram que 

relativamente poucos estudos adotaram vieses explicitamente sobre a sustentabilidade social. 

Gimenez e Tachizawa (2012) alegam que práticas de caráter social raramente têm sido 

estudadas e quando o são, estão sob a égide das práticas de RSC, que também abrangem 

questões ambientais. Seuring (2013) investigou a aplicação de modelos quantitativos em SSCM 

e, além de encontrar uma parcela pequena de trabalhos nessa abordagem (apenas 36 em uma 

amostra de 309), constatou que mostram uma dominância de questões ambientais, não havendo 

nenhum artigo com foco exclusivo em questões sociais e apenas dois considerando a dimensão 

social ao lado da ambiental.  

Taticchi, Tonelli e Pasqualino (2013) direcionam sua revisão para o contexto de medição 

de desempenho na SSCM e, também nesse escopo, concluem que muita pesquisa se centrou na 

medição do desempenho ambiental das cadeias de suprimento, mas poucas investigam sobre a 

dimensão social do desempenho. Tachizawa e Wong (2014) pesquisam sobre SSCM em multi-

níveis e sub-fornecedores, e calculam 11% dos artigos em questõe sociais, frente a 59% em 

questões ambientais. Em Ahi e Searcy (2015a), a busca por métricas usadas para medir o 

desempenho em SSCM identificou apenas 12% das métricas com foco social. Beske, Johnson 

e Schaltegger (2015) revisam a literatura também com direcionamento em medição de 

desempenho na SSCM, mas consideram o período de 20 anos, o dobro de Taticchi, Tonelli e 

Pasqualino (2013). Os autores detectam que a medição econômica e ambiental domina o campo; 

a dimensão social passou a crescer somente nos últimos cinco anos. Touboulic e Walker (2015) 

investigam perspectivas teóricas em SSCM e avaliam que as mais utilizadas não conseguem 
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captar todos os aspectos das práticas no campo, especialmente sobre a ênfase em desempenho, 

que se correlaciona com a prevalência das abordagens ambiental e econômica, diferente da 

dimensão social e humana. As autoras indicam que, para a plena integração do 

Desenvolvimento Sustentável na SCM é preciso construir uma compreensão holística e multi-

nível da SSCM e incluir todos os aspectos da sustentabilidade, especialmente os 

sociais/humanos.  

Como mencionado anteriormente, essa lacuna se estabeleu em paralelo a outra tendência 

na literatura de SSCM, a chamada por trabalhos com maior embasamento teórico nos estudos 

de SSCM. Ao rever as teorias aplicadas em SSCM, Touboulic e Walker (2015a) identificam que 

65% dos trabalhos ainda não aplicam quaisquer teorias. As autoras apontam que grande parte 

das pesquisas são estudos de caso e artigos em que os resultados e conclusões empíricas são 

apresentados com pouca ou nenhuma exploração de conceitos, relacionamentos e novas 

previsões. Em suas análises, elas identificam que, quando aplicadas, as teorias utilizadas na 

SSCM são macro teorias, como: Visão Baseada em Recursos/Visão Baseada em Recursos 

Naturais, Teoria do Stakeholder, Teoria Institucional e Teoria dos Custos de Transação. Essas 

lentes mais populares não seriam suficientes para captar todos os aspectos das práticas no 

campo, principalmente aqueles em nível individual e comportamental. Ainda conforme as 

autoras, as pesquisas não devem se limitar ao macro paradigma competitivo, mas construir uma 

compreensão holística e de vários níveis, contemplando todos os aspectos da sustentabilidade, 

especialmente, os sociais/ humanos e o micronível comportamental. A utilização de múltiplas 

teorias emerge como um meio para provomer tal compreensão (CARTER; EASTON, 2011; 

DUBEY et al., 2016; MARKMAN; KRAUSE, 2016). Formentini e Taticchi (2016), por 

exemplo, combinam as lentes da Teoria da Contingência, a Perspectiva do Alinhamento 

Estratégico e a Visão Baseada em Recursos. Sancha, Wong e Thomsen (2016) também utilizam 

a Teoria da Contingência, ao lado da Teoria dos Custos de Transação e a Teoria das Trocas 

Sociais. Tachizawa e Wong (2014) discutem sobre a aplicação de teorias organizacionais para 

entender a complexidade das interações entre múltiplos níveis em cadeias de suprimentos. Além 

das teorias já mencionadas, os autores recomendam o uso das seguintes lentes: Teoria das Redes 

Sociais, Teoria de Sistemas, Teoria da Complexidade, Visão Relacional, Teoria da Dependência 

de Recursos e Teoria da Agência. Para complementar o estudo dos aspectos humanos na SSCM, 

Touboulic e Walker (2015) sugerem o uso de teorias de comportamento organizacional e 

psicologia. Essas seriam alternativas para considerar uma abordagem em micronível, conduzir 

a novas descobertas no campo e permitir a captura de seus múltiplos aspectos. Kirchoff, Omar 



21 

 

e Fugate (2016) exploram a Teoria Comportamental, considerando a perspectiva em empresas 

não-exemplares na SSCM. 

Para desenvolvimento das lacunas delineadas, métodos de pesquisa empírica são 

indicados. O emprego de estudos de caso, por exemplo, é altamente recomendado para 

desenvolver modelos conceituais para fatores sociais na SCM (SEURING, 2008b; 

BRANDENBURG et al., 2014). O contexto de economias emergentes, por sua vez, parece ser 

particularmente importante no cenário da terceirização de fornecedores, pois tendem a padrões 

socioeconômicos menores do que os países industrializados e a maior vulnerabilidade em sua 

população, o que traz como resultado uma maior demanda por elementos sociais na SSCM 

(BUSSE, 2016).  

 

1.4.Estrutura da Pesquisa 

 

Esta tese se desenvolve em cinco capítulos teóricos, que, posteriormente, servem como 

base para o modelo conceitual proposto para guiar a investigação empírica do estudo. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, compreensão, análise e discussão dos resultados, o presente 

estudo resgata a literatura sobre cinco tópicos. Esses são apresentados do mais geral ao mais 

específico para melhor compreensão do contexto histórico e da evolução do tema central do 

trabalho – Sustentabilidade Social em SSCM. Os dois primeiros tópicos (i.e., subcapítulos 2.1 

e 2.2) revisam a inserção da sustentabilidade no desenvolvimento e na gestão empresarial. No 

primeiro, relata-se como a intensificação de atividades industriais, da produção e do consumo 

em massa ocasionou impactos negativos em escala global, inclusive, contando com graves 

acidentes que marcaram a história do país e do mundo, e como o agravamento desse contexto 

impulsionou o surgimento e a disseminação do Desenvolvimento Sustentável. No segundo, 

discute-se sobre a gestão alinhada as premissas do Desenvolvimento Sustentável e o advento 

de conceitos como Responsabilidade Social Corporativa (Corporate Social Responsability – 

CSR), Sustentabilidade Empresarial (Business Sustainability) e os Três Pilares da 

Sustentabilidade (Triple Bottom Line – TBL).  

Os três tópicos seguintes (i.e., subcapítulos 2.3, 2.4 e 2.5) exploram a inserção da 

sustentabilidade na área de Operações, mais especificamente na Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (Supply Chain Management, aqui SCM). Assim, no terceiro tópico, apresenta-se 

uma revisão do conceito de SCM e da evolução da sustentabilidade dentro do campo, bem como 

o estabelecimento da Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável (Sustainable Supply Chain 

Management, aqui SSCM). O tópico seguinte avança em direção ao tema central do trabalho – 
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Sustentabilidade Social em SSCM, esclarecendo seus componentes e as questões sociais 

vinculadas e essa dimensão do TBL. Por fim, apresenta-se o desenvolvimento teórico, até então, 

aplicado nas pesquisas sobre SSCM, considerando sua evolução e aprofundando nas teorias 

norteadoras do estudo: Teoria do Stakeholder, Teoria da Contingência e Teoria 

Comportamental. 

Além da introdução e da fundamentação teórica, este estudo divide-se em mais cinco 

tópicos: a metodologia (3), a descrição dos resultados (4), a discussão dos resultados (5), as 

considerações finais (6) e os elementos pós textuais (7). 

Nesse sentido, a metodologia aborda elementos como a construção do corpus teórico do 

estudo, que conta com seis casos e compõe um estudo multicaso, conduzido com base na 

seleção preliminar dos casos, na análise das variedades e na ampliação do corpus de dados, 

conforme passos sugeridos por Bauer e Gaskell (2017), e o desenho da pesquisa, que representa 

e resume todo o processo. A descrição dos resultados apresenta o primeiro tópico dedicado à 

descrição de cada um dos seis casos, enquanto o segundo traz a descrição entre os casos, 

comparando-os e expondo suas convergências e divergências, conforme Eisenhardt (1989) e 

Pagell e Wu (2009). Por sua vez, a discussão dos resultados apresenta um paralelo entre os 

achados da pesquisa e literaturas da área, além das proposições teóricas da pesquisa. O 

delineamento do modelo teórico empírico complementa o modelo teórico apresentado na 

fundamentação teórica e representa os achados da pesquisa. Já as considerações finais, expõem 

os pontos centrais do estudo, com seus principais achados e as contribuições, ao passo em que 

contextualiza suas limitações e indica trabalhos futuros no tema sob investigação. Por fim, os 

elementos pós-textuais apresentam as referências e os apêndices, com o roteiro de entrevistas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Conforme mencionado na seção anterior, o primeiro tópico a compor a fundamentação 

teórica aborda o Desenvolvimento Sustentável. 

 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

 

A partir da década de 1950, vultosos e severos acidentes disseminaram o entendimento 

que baseia o movimento sustentável, de que a capacidade de carga do mundo não pode ser 

ultrapassada sem grandes catástrofes (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012). Debates nos anos 

1960 em diante passaram a refletir preocupações da sociedade com elementos negativos 

vinculados ao modelo dominante de desenvolvimento econômico (KOLK, 2016). Em 1972, a 

ONU promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo (Suécia). Nessa ocasião, não se falava ainda em desenvolvimento sustentável, 

contudo, um documento aprovado no final do evento, a Declaração de Estocolmo sobre o 

Ambiente Humano, proclamou que a defesa e a melhoria do meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras convertem-se em objetivos imperiosos para a humanidade (Proclamação 6). 

A Conferência representou um avanço na percepção dos problemas relacionados ao 

desenvolvimento e ao meio-ambiente (BARBIERI, 1997). Em 1973 surge pela primeira vez o 

termo ecodesenvolvimento, (VAN BELLEN, 2005), proposto como uma estratégia para 

proteger áreas ecologicamente valiosas ou protegidas (SINGH, 1997). Esse conceito, contudo, 

não recebeu o apoio que seria obtido com a concepção do desenvolvimento sustentável (LÉLÉ, 

1991).    

O termo desenvolvimento sustentável, por sua vez, foi discutido pela primeira vez em 

1980, pela World Conservation Union, também chamada de International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), no documento intitulado World’s 

Conservation Strategy (LÉLÉ, 1991; BARBIERI, 1997; VAN BELLEN, 2005). Segundo 

Barbieri (1997), o documento apresentado pela IUCN adota uma estratégia mundial para 

conservar a natureza, baseada em três objetivos: (1) manter processos ecológicos básicos e 

sistemas naturais vitais para sobrevivência e desenvolvimento do ser humano; (2) preservar 

diversidade genética; e (3) assegurar aproveitamento das espécies e dos ecossistemas que 

formam a base da vida humana. 

As discussões em nível global continuaram a crescer em termos de alcance e notoriedade, 

e mais eventos vieram a ocorrer. Os governantes despertavam para o fato de os problemas 
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ambientais não serem simplesmente locais, regionais ou até nacionais, mas, de forma crescente, 

eram globais (ELKINGTON, 1997).  

Os trabalhos realizados pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMD), criada em 1983 pela ONU, foram publicados no relatório Nosso Futuro Comum, em 

1987, que reforçava a crítica ao modelo de crescimento baseado na exploração excessiva dos 

recursos naturais e propunha a definição mais amplamente conhecida para desenvolvimento 

sustentável (PEREIRA; SILVA; CARBONARI, 2012). A definição sugerida pela comissão 

afirma que “desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades das 

gerações presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades” (WCED, 1987, p. 8). Essa definição, entretanto, coexiste com diversas 

outras – segundo Van Bellen (2005), já foram estimadas até 160 definições diferentes. O Quadro 

2.1 traz algumas delas coletadas a partir do levantamento de três estudos (PEARCE et al., 1989; 

GLADWIN et al., 1995; AHI; SEARCY, 2013).  

Essa abundância de definições pode ser explicada pela difícil assimilação de fenômenos 

naturais ainda envoltos por incertezas e por entendimentos que precisam englobar contextos 

complexos do planeta, atuais e futuros. Outra razão marcante envolve a dependência que o 

conceito de desenvolvimento sustentável apresenta com concepções prévias, vinculadas a 

diferentes correntes de pensamento ambiental.  

Sobre esse último ponto, destacam-se algumas divisões. Pearce (1993), por exemplo, 

identifica dois extremos aos quais as ideologias ambientais podem se posicionar: o 

tecnocêntrico e o ecocêntrico. A primeira tendência vê a sustentabilidade como a manutenção 

do capital disponível no planeta, alcançável por meio da substituição do capital natural pelo 

capital criado pelo homem; enquanto que na segunda tendência, a ecocêntrica, destaca-se o 

capital natural e a necessidade central de sua conservação (VAN BELLEN, 2005). Essas 

extremidades podem ser análogas a outras classificações propostas, como as abordagens 

preservacionistas e conservacionistas e a ecologia profunda e a ecologia superficial. Entre tais 

extremos, Pearce (1993) sugere que existiriam quatro graus de sustentabilidade: 

sustentabilidade muito fraca; sustentabilidade fraca; sustentabilidade forte e sustentabilidade 

muito forte. O grau de sustentabilidade muito fraca estaria no extremo do tecnocentrismo e, em 

seu oposto, o grau muito forte estaria no extremo do ecocentrismo.  
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Quadro 2.1 – Compilação de Definições para Desenvolvimento sustentável 

FONTE DEFINIÇÃO 

Allen, 1980 Desenvolvimento que significa alcançar satisfação constante das necessidades humanas e a melhoria da qualidade da vida humana. 

Pearce, 1987. O critério da sustentabilidade requer que condições necessárias para igual acesso à base de recursos sejam conseguidas por cada geração. 

Goodland e  

Ledoc, 1987 

Padrão de transformações econômicas, estruturais e sociais que otimizam benefícios sociais e econômicos do presente, sem destruir potencial 

futuro. Seu primeiro objetivo é alcançar um nível de bem-estar econômico razoável e equitativamente distribuído, possível de se perpetuar. 

Implica não degradar, eliminar ou diminuir os recursos renováveis naturais, nem destruir recursos minerais e energéticos não renováveis. 

Barbier, 

1987. 

No Terceiro Mundo, refere-se à melhoria do nível de vida dos pobres, podendo ser medido com o aumento da alimentação, renda real, serviços 

de saúde e educacionais, saneamento e abastecimentos de água, não só com crescimento econômico de agregação nacional. O objetivo é reduzir 

a pobreza provendo meios de vida seguros que minimizem exaustão de recursos, degradação ambiental, disrupção cultural e instabilidade social. 

Markandya e  

Pearce, 1988. 

A ideia básica de DS é simples no contexto dos recursos naturais (excluindo os não renováveis) e ambientais: o uso feito desses insumos no 

processo de desenvolvimento deve ser sustentável ao longo do tempo. Sustentabilidade deve significar que um dado estoque de recursos 

(árvores, qualidade do solo, água) não pode declinar, e definir em termos da necessidade dos recursos hoje não reduzir as rendas reais no futuro. 

Pearce, Barbier, 

Markandya, 

1988. 

O desenvolvimento como vetor de objetivos sociais, inclui: a) aumentos na renda real per capita; b) melhora no status nutricional e de saúde; c) 

melhora educacional; d) distribuição de renda justa; e) maiores liberdades básicas. No DS, o desenvolvimento cresce com “constância do 

estoque do capital natural” e mudanças não negativas no estoque de recursos como solo, água, biomassa e capacidade de assimilar resíduos. 

IUCN; 

WWF, 1991 
Melhorar a qualidade da vida humana, enquanto vivendo dentro da capacidade de carga dos ecossistemas de suporte. 

Hawken, 

1993 

Sustentabilidade é um estado econômico em que demandas colocadas sobre o meio ambiente, as pessoas e comércio podem ser atendidas sem 

reduzir a capacidade do ambiente para fornecer gerações futuras. Também pode ser expresso como deixar o mundo melhor do que se encontrou. 

US President’s 

Council SD,1994 

Um país sustentável terá economia que equitativamente fornece oportunidades para convivência satisfatória, segura, saudável e de alta 

qualidade para gerações atuais e futuras. A nação deve proteger o ambiente, base de recursos naturais, e funções e viabilidade dos sistemas 

naturais. 

Viederman, 

1994 

Sustentabilidade é um processo participativo que desenvolve visão de comunidade, para respeitar e usar prudentemente recursos para gerações 

presentes, com segurança econômica e democracia, mantendo integridade dos sistemas ecológicos, e assumindo responsabilidade com as 

gerações futuras. 

IISD, 1992 
Para a empresa, o desenvolvimento sustentável significa adotar estratégias e atividades empresariais que atendam as necessidades da empresa e 

suas partes interessadas hoje, enquanto protegem, sustentam e aprimoram os recursos humanos e naturais que serão necessários no futuro. 

Steurer  et al., 2005 

Enquanto o desenvolvimento sustentável é comumente percebido como um modelo orientador da sociedade, que aborda uma ampla gama de 

questões de qualidade de vida a longo prazo, a sustentabilidade corporativa é um modelo orientador corporativo, abordando o desempenho 

econômico, social e ambiental de curto e longo prazo das corporações. 

ISO 26000 
Desenvolvimento sustentável é definido como integração de objetivos de alta qualidade de vida, saúde e prosperidade com justiça social e 

manutenção da capacidade da Terra de suportar a vida em toda a sua diversidade. 

Fonte: Baseado em Gladwin et al. (1995), Pearce et al. (1989) e Ahi e Searcy (2013). 



26 

 

A sustentabilidade fraca seria o entendimento mais próximo da definição de 

desenvolvimento sustentável adotada majoritariamente no contexto atual. Nessa 

concepção, tem-se uma postura ambiental mais voltada para o conservacionismo (em 

oposição ao preservacionismo); acredita-se na economia verde, conduzida por 

instrumentos de incentivos econômicos; adota-se como estratégia de gestão a mudança 

do crescimento meramente econômico, contando, inclusive, com alguma alteração em 

termos de escala de produção; e se entende como ético a busca pela equidade entre e inter 

gerações (VAN BELLEN, 2005). 

Agendas gerenciais e acadêmicas vêm sendo influenciadas por debates políticos 

alinhados a essa concepção do desenvolvimento sustentável e se manifestam, por 

exemplo, no estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela 

ONU, uma evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) (KOLK, 

2016). Os ODS foram estabelecidos durante a Rio+20, realizada em 2012, e reúnem 17 

novas metas globais, classificadas em seis dimensões: dignidade, prosperidade, parceria, 

justiça, pessoas e planeta. Tais metas definem prioridades e aspirações de 

desenvolvimento sustentável global para alcance até o ano de 2030.  

Os 17 ODS constam no abaixo:  

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares.  

2. Acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável. 

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades.  

4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem durante toda a vida para todos. 

5. Alcançar a igualdade entre gêneros e o empoderar todas as mulheres e meninas.   

6. Assegurar a disponibilidade de água e sua gestão sustentável e saneamento para 

todos. 

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e preço acessível à energia 

para todos. 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o 

pleno emprego produtivo e trabalho decente para todos.  

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação. 

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis. 

12. Assegurar padrões de consumo e produção sustentável. 

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, 

reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é 

fórum intergovernamental internacional primário para negociar respostas globais à 

mudança climática.      
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14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável. 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 

de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 

 

Alguns dos ODS são particularmente importantes para as empresas, tais como: 

erradicar até 2025 o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna, o tráfico de 

pessoas e as piores formas de trabalho infantil, (ODS 8.8); proteger os direitos trabalhistas 

e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, 

incluindo os trabalhadores migrantes (ODS 8.9); alcançar até 2020 o manejo 

ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos e reduzir a emissão 

de poluentes (ODS 12.4); reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso até 2030 (ODS 12.5); adotar práticas sustentáveis 

e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios (ODS 12.6); 

reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às 

catástrofes naturais (ODS 13.1).  

Endereçando a preocupação dos ODS serem devidamente internalizados e 

implementados nas empresas, três importantes organizações mundiais elaboraram o Guia 

dos ODS para as Empresas: Diretrizes para Implementação dos ODS na Estratégia dos 

Negócios. Juntos, Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact e World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), recomendam o alinhamento 

de metas das empresas aos ODS e o mapeamento de seus impactos ao longo da cadeia de 

valor para que os ODS sejam internalizados na estratégia dos negócios.  

Assim, presencia-se cada vez mais que o desenvolvimento sustentável vem 

mostrando sua relevância e aplicabilidade no âmbito da gestão empresarial e que é difícil 

pensar em um mundo sustentável se a gestão tradicional não incorporar novos saberes, 

métodos, técnicas e indicadores (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012) para alinhar sua 

gestão aos novos desafios impostos. Considerações sobre um novo estilo de gestão, a 

gestão socioambiental, são expressas a seguir.   
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2.2 Gestão Socioambiental 

 

Para conduzir ao entendimento de como a gestão empresarial passou a ser permeada 

pelo desenvolvimento sustentável, apresentam-se os conceitos de Responsabilidade 

Social Corporativa – RSC (Corporate Social Responsibility), Sustentabilidade 

Empresarial – SE (Business Sustainability) e os Três Pilares da Sustentabilidade – TPS 

ou TBL (Triple Bottom Line). O primeiro teve sua origem motivada por considerações de 

ordem social; o segundo, ambiental; e o terceiro é um entendimento mais recente, que 

busca congregar as dimensões sociais, ambientais e econômicas (MEIXELL; LUOMA, 

2015). Essas perspectivas serão descritas em maior profundidade nos próximos tópicos. 

 

2.2.1 Responsabilidade Social Corporativa 

 

A primeira referência apresentada para Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

surge apenas como Responsabilidade Social e se vincula a obra As Responsabilidades 

Sociais dos Empresários, com a autoria de Howard Bowen, na década de 1950. Segundo 

ele, responsabilidade social seria “o conjunto de obrigações morais e pessoais que o 

empregador deve seguir, considerando o exercício das políticas, decisões ou cursos de 

ação em termos de objetivos e valores desejados pela sociedade” (BOWEN, 1953, p. 6). 

Com a sua obra, o autor ressaltou dois argumentos importantes para a época: as empresas 

poderiam influenciar significativamente a vida dos cidadãos e, com essa possibilidade, 

deveriam intervir em pontos de melhoria e resolver desequilíbrios econômicos e sociais 

(MARTÍNEZ; FERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ, 2016). A partir de então, viria o 

crescimento expressivo das tentativas de formalizar e definir RSC, buscando incluí-la, 

inclusive, como elemento estratégico dos negócios.  

Na perspectiva acadêmica, uma definição bastante referenciada é a de Carroll 

(1979, p. 499), na qual “a Responsabilidade Social das empresas abrange expectativas 

econômicas, legais, éticas e discricionárias que a sociedade tem das organizações em um 

determinado ponto no tempo”. Em estudo posterior, o autor elaborou uma retrospectiva 

que apresenta essa evolução do tema e de sua conceituação, considerando-a desde os anos 

50 até os anos 90.  

Para Carroll (1999), cada década marcou um contexto específico. A década de 1950 

teria sido o início da era moderna da RSC em que o livro de Bowen (1953) servia como 
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marco do começo desse período e, a partir de então, viria o período dominante da 

corporação moderna. A década de 1960 representaria um momento de expansão da 

literatura sobre o assunto, com o desenvolvimento de novos estudos e novas definições 

(e.g. FREDERICK, 1960; MCGUIRE, 1963; DAVIS; BLOMSTROM, 1966; WALTON, 

1967), como a de Davis (1960) que descreveu o fenômeno como “as decisões de 

empresários e as medidas tomadas por razões, pelo menos parcialmente, além do interesse 

econômico ou técnico da empresa” (DAVIS, 1960). A década de 1970 seria marcada pela 

proliferação das definições, contando com uma diversidade de perspectivas: uma primeira 

compreensão estaria alinhada à década anterior e viria com o livro As Responsabilidades 

Sociais das Empresas: Empresa e Comunidade, de Morrell Heald; uma segunda visão 

afirmaria que as empresas realizam programas sociais para atrair lucros; uma terceira 

abordaria a “maximização da utilidade”, na qual as empresas buscam alcançar múltiplos 

objetivos, ao invés de apenas maximizar o lucro, e a responsabilidade social poderia 

representar um deles; em um quarto entendimento as metas da empresa seriam 

classificadas por importância: uma vez que se atingisse o lucro, a RSC poderia ser 

considerada como objetivo. Na década de 1980, o foco na criação e refinamento de 

definições deu espaço a intensificação de pesquisas e ramificação de temas alternativos, 

como Capacidade de Resposta Social Corporativa, Desempenho Social Corporativo, 

Ética Empresarial e a Teoria dos Stakeholders. Com a década de 1990, o conceito de RSC 

não seria rejeitado, mas a tendência de operacionaliza-lo e articula-lo a partir de outros 

conceitos permaneceria com ênfases na Teoria dos Stakeholders, Ética Empresarial, 

Desempenho Social Corporativo e Cidadania Corporativa (CARROLL, 1999). 

Assim, um entendimento essencial da convergência da Responsabilidade Social 

com a perspectiva corporativa é a formulação de estratégias que direcionem a empresa ao 

lucro, mas sem deixar de exercer uma atuação colaborativa com o seu entorno. Esse novo 

desempenho, o social, passaria a ser visto pela sociedade não como bondade, mas como 

um fator que se agrega nas qualidades no desempenho econômico tradicional. A RSC iria 

além da conformidade com requisitos legais e identificaria comportamentos e práticas 

que uma empresa adota, voluntariamente, para obter resultados que levem a  benefícios e 

vantagens para si e para o contexto em que se insere (BISOGNO, 2016). 

A função das teorias da administração seria a promoção da melhoria da gestão 

empresarial pela união de teoria e prática com uma atuação responsável, que leve em 

conta seus impactos e influências, fazendo das empresas agentes do desenvolvimento 

sustentável por meio dos seus programas de RSC (LOMBARDI et al., 2010). Para 
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categorizar as teorias atuantes na RSC, Garriga e Melé (2004) as agruparam em teorias 

instrumental, política, integrativa, e éticas, conforme Quadro 2.2. A abordagem 

integrativa e ética serão exploradas mais adiante nesse trabalho, quando atenção será dada 

para a Teoria dos Stakeholders, em suas concepções éticas e, principalmente, gerenciais. 

 
Quadro 2.2 – Grupos de Teorias para RSC 

Instrumental Política Integrativa Éticas 

Teorias instrumentais, 

como a visão baseada 

em recursos naturais 

(NRBV) da firma 

(Hart, 1995), considera 

a corporação como um 

veículo para a criação 

de riqueza. 

Uma questão 

central nas teorias 

políticas, como a 

abordagem de 

cidadania 

corporativa (ver 

Matten e Crane 

(2005), é o poder 

social das 

corporações 

Em teorias integrativas um 

pressuposto é que as 

firmas devem procurar 

atender às demandas 

sociais. Por exemplo, 

gerenciamento de 

stakeholders (Mitchell et 

al., 1997) integra as partes 

interessadas na tomada de 

decisão. 

Teoria dos stakeholders 

normativa (Donaldson 

e Preston, 1995; 

Freeman, 1984) é 

rotulado uma teoria 

ética, como é também a 

abordagem de 

desenvolvimento 

sustentável. 

Fonte: Garriga e Melé (2004) 

 

Ao longo de sua evolução, a discussão sobre RSC internalizou a preocupação com 

emergência dos problemas ambientais (LOMBARDI et al., 2010). Atualmente, o termo 

RSC segue uma tendência de se referir ao chamado "Triple Bottom Line", segundo a qual 

uma organização não pode ser medida somente por seu valor econômico, mas precisa de 

uma integração de aspectos sociais e ambientais (BISOGNO, 2016). Mais detalhes sobre 

essa nova concepção são aprofundados em tópico posterior desse capítulo, após 

esclarecimentos envolvendo a sustentabilidade empresarial. 

Destaca-se, a ISO 26000, a primeira norma internacional de RSC, lançada em 2010. 

Segundo a norma, responsabilidade social diz respeito a responsabilidade de uma 

organização pelos impactos de suas decisões e atividades, tanto na sociedade, como no 

meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que suporta o 

desenvolvimento sustentável, considera expectativas das partes interessadas, atende a 

legislação aplicável e as normas internacionais de comportamento e se integra por toda 

organização e suas relações (ABNT, 2010, definição 2.18).  

 

2.2.2 Sustentabilidade Empresarial 

 

Do mesmo modo em que o Desenvolvimento Sustentável é percebido como um 

modelo orientador social, a Sustentabilidade Empresarial (SE) pode ser vista como um 

modelo orientador empresarial (STEURER et al., 2005), constituído para apoiar sua 

viabilização. Um dos principais desafios desse modelo empresarial seria a 
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operacionalização da definição de sustentabilidade, para prover maiores direções para 

guiar o processo de tomada de decisão nos negócios (HUTCHINS; SUTHERLAND, 

2008; GOVIDAN; KHODAVERDI; JAFARIAN, 2013). 

Em uma tentativa preliminar de esclarecer o que não é sustentabilidade, Markman 

e Krause (2016) selecionaram quatro pontos que erroneamente são assim denominados: 

redução de danos ambientais, redução de conduta antiética; redução de compensações 

(tradeoffs), e responsabilidade social. Para eles, tais questões não podem ser tratadas 

como sinônimos de sustentabilidade. 

O primeiro ponto (redução de danos ambientais) representa o foco do que foi o 

entendimento inicial de sustentabilidade (MEIXELL; LUOMA, 2015). Nesse contexto, 

os termos “sustentabilidade” e “meio ambiente” eram usados como sinônimos (CARTER; 

EASTON, 2011). Com o passar do tempo, noções vinculadas a questões sociais foram 

agregadas ao conceito. 

Na busca por características-chave de sustentabilidade empresarial, Ahi e Searcy 

(2013a) conduziram uma revisão de definições disponíveis sobre o assunto. Em suas 

análises, os autores identificaram que as principais características podem ser expressas 

considerando sete focos distintos: (1) econômico, (2) ambiental, (3) social, (4) partes 

interessadas, (5) voluntáriado, (6) resiliência, e (7) longo prazo (AHI; SEARCY, 2013a). 

Algumas das definições mais representativas indicadas pelos autores incluem as de 

Dyllick e Hockerts (2002), Van Marrewijk (2003), Bansal (2010) e Slawinski e Bansal 

(2010). Nessa última, descreve-se a SE como “a capacidade das empresas para responder 

às exigências financeiras, sociais e ambientais de curto prazo, sem comprometer o seu 

desempenho financeiro, social e ambiental a longo prazo” (SLAWINSKI; BANSAL, 

2010, p. 1) evidenciando a maioria dos focos indicados.   

Um conceito central que emergiu para colaborar na operacionalização da 

sustentabilidade foi o desenvolvido por Elkington (1997), conhecido como os Três Pilares 

da Sustentabilidade ou Triple Bottom Line (TBL), no qual o desempenho precisa ser 

avaliado para cada uma das três dimensões.  

 

 

2.2.3 Os Três Pilares da Sustentabilidade 

 

Os termos RSC e SE têm origens distintas, mas, ao longo do tempo, passaram a 

seguir em uma direção comum. Como descrito nas seções anteriores, o primeiro surgiu a 
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partir de discussões sobre as responsabilidades da organização com a sociedade e veio 

agregar também a perspectiva ambiental, enquanto o segundo, nasceu com um foco maior 

na responsabilidade com problemas ambientais e, logo, explicitou também a inclusão de 

preocupações relativas às questões sociais. Em meio a essas compreensões, uma lente que 

veio a se destacar e, de certo modo, operacionalizar os elementos propostos pelos dois 

conceitos, foi a dos Três Pilares da Sustentabilidade ou Triple Bottom Line (TBL), que, 

simultaneamente, considera e equilibra as questões econômicas, ambientais e sociais 

(GIMENEZ; TACHIZAWA, 2012). 

O termo TBL surgiu na década de 90, quando o centro de estudos e consultoria de 

administração SustainAbility passou a utilizá-lo. Em 1997, foi disseminado com a 

publicação do livro Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century 

Business (Canibais com Garfo e Faca: o Tripé dos Negócios do Século 21), de John 

Elkington. A agenda básica proposta pelo TBL volta-se para a percepção das empresas 

não só com base no valor econômico que podem criar, mas também no valor ambiental e 

social que podem adicionar ou destruir (HENRIQUES; RICHARDSON, 2013).  

O modelo do TBL considera três pilares que o compõe, os pilares econômico, social 

e ambiental, e suas possíveis interações, ou seja, a equidade (i.e., interação entre os pilares 

econômico e social), a ecoeficiência (i.e., interação entre os pilares econômico e 

ambiental) e a habilidade (i.e., interação entre os pilares social e ambiental). A 

convergência dos três pilares é evidenciada pela interseção das três dimensões, 

representando o desenvolvimento sustentável, onde o modelo de gestão sustentável 

deveria situar-se. Algumas considerações do que Elkington (1997) esclarece sobre cada 

um dos três pilares são destacadas:  

 Pilar Econômico: constituído pelo lucro e representado pelos ganhos por ação e 

aumento do patrimônio líquido na contabilidade padrão. No cálculo do pilar convencional 

da empresa, os contadores levantam, registram e analisam grande gama de dados 

numéricos. Em longo prazo, o conceito de capital econômico precisará absorver outra 

gama maior de conceitos, como capital natural e capital social; 

 Pilar Social: alguns insistem que a sustentabilidade não tem relação com as 

questões sociais, éticas ou culturais, afirmando que a real questão se relaciona com 

eficiência de recursos. Contudo, a agenda social tem história mais longa para as empresas 

que a ambiental, considerando escravidão, trabalho infantil e más condições de trabalho. 

Assim, vários direitos humanos – inclusive o direito a um meio ambiente limpo e seguro 

– devem ser respeitados e conservados para o benefício das gerações atuais e futuras; 
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 Pilar Ambiental: depois do interesse sobre a questão social, a questão ambiental 

está propensa a atrair maior atenção atualmente. Muitos executivos se sentem mais 

desafiados nas questões ambientais do que nas sociais, impactando o mercado. Conforme 

as empresas começam a desafiar suas cadeias de suprimento, uma nova dimensão de 

pressão é apresentada. 

Já sobre as interações entre dos pilares, três combinações são possíveis (além da 

convergência dos três, que seria o alinhamento com o desenvolvimento sustentável), e 

são resumidas, conforme Elkington (1997), como segue:  

 Equidade: gestão pautada na busca pelo lucro em harmonia com a dimensão 

social; são colocadas em pauta questões sobre áreas como downsizing, desemprego, 

direitos das minorias e ética empresarial.  

 Ecoeficiência: fornecimento de bens e serviços a preços competitivos, que 

satisfaçam as necessidades humanas, trazendo qualidade de vida, enquanto reduz 

progressivamente impactos ecológicos e intensidade de recursos durante o ciclo de vida, 

a um nível próximo ao suportável pela Terra. 

 Habilidade: envolve a capacidade de desenvolver as dimensões ambiental e 

social sem obter as consequências econômicas, ou seja, sem obtenção de lucro. 

As interações entre tais pilares também poderiam ser representadas conforme a 

Figura 2.1, em que as linhas de cada pilar podem estar completamente alinhadas ou mais 

desenvolvidas em um pilar específico, conforme exemplificado na figura.  

Ainda segundo as argumentações de seu idealizador (ELKINGTON, 1997), 

alcançar o TBL seria possível por meio de uma transição de velhos para novos 

paradigmas, ancorados no que ele chama de sete revoluções para a sustentabilidade a 

saber: mercados, valores, transparência, tecnologia de ciclo de vida, parcerias, tempo e 

governança corporativa. Um indicativo da mudança necessária em cada revolução consta 

na Figura 2.2.  

Quanto a primeira revolução, o autor aponta que as empresas não mais poderão 

utilizar a competição como uma justificativa para não seguir o TBL, pois esse passará a 

ser parte do negócio, em suas ações e estratégias. A segunda revolução tratará da transição 

do valor comercial rígido para o valor maleável dos três pilares, fenômeno que também 

pode ser percebido quando se aborda a mudança entre a visão tradicional da 

responsabilidade do negócio para seus acionistas (FRIEDMAN, 1970) e a visão de 

responsabilidade do negócio para suas partes interessadas (FREEMAN, 1984), que serão 

melhor explicados posteriormente. 
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Figura 2.1 – O Triple Botton Line 

Fonte: Elkington (1997) 

 

Como terceira revolução, o idealizador do TBL alega que uma gama maior de partes 

interessadas demandará informações sobre os negócios e seus planejamentos, o que 

levará a necessidade de maior transparência em suas atividades. A quarta revolução 

estaria intrinsecamente ligada à anterior: pressionadas por maior transparência, as 

empresas seriam também demandadas a adotar uma tecnologia voltada para o ciclo de 

vida de seus produtos. Com base nessa tendência, os negócios seriam desafiados a lidar 

com as implicações de suas atividades, considerando os pilares econômicos, ambientais 

e sociais desde sua cadeia de suprimentos, no deslocamento de seus produtos, em seu uso, 

e até depois suas vidas úteis terem terminado.  

  

 Velho Paradigma   Novo Paradigma 

    

1. Mercados Conformidade   Competitividade 

2. Valores Hard   Soft 

3. Transparência Fechada   Aberta 

4. Tecnologia de ciclo de vida Produto   Função 

5. Parcerias Subversão   Simbiose 

6. Tempo Ampla   Alongada 

7. Governança Corporativa Exclusiva   Inclusiva 

 

Figura 2.2 – As Sete Revoluções da Sustentabilidade 

Fonte: Elkington (1997) 

 

A quinta revolução diz respeito a novas formas de parcerias. Para Elkington (1997), 

diante do desafio da sustentabilidade, até organizações “inimigas” terão interesse em 
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estabelecer novas formas de parcerias para conseguir alcançar o TBL, inclusive com 

ONGs e órgãos públicos.  A sexta revolução diz respeito ao tempo e ao modo como ele é 

compreendido e gerenciado. Evidencia-se o desafio de levar em conta novos horizontes 

temporais, que podem chegar a décadas e, em certos casos, séculos, alongando, assim, a 

perspectiva atual considerada pelas empresas. Por fim, a sétima revolução aborda a 

governança corporativa, considerando questões de controle e responsabilidade. A pauta 

do TBL traria demandas voltadas ao conselho de administração da empresa, que deveria 

deliberar sobre questões como: qual o equilíbrio de interesses a ser alcançado entre 

acionistas e demais partes interessadas? Ou: qual o equilíbrio deve ser atingido entre os 

pilares da sustentabilidade? (ELKINGTON, 1997). 

Para o autor, essas sete revoluções representariam um desafio que não diz respeito 

somente às grandes corporações, pois elas serão compelidas a repassar a pressão sentida 

ao longo de sua cadeia de suprimentos, seja para grandes ou pequenos fornecedores. 

Assim, a responsabilidade da empresa, cada vez mais, deixaria de ser realizada apenas 

em domínio intraorganizacional, fomentando a necessidade de ampliar o relacionamento 

com os demais membros da cadeia de suprimentos (CARVALHO, 2011).  

O TBL não é um conceito de sucesso unânime. Algumas críticas, como a de 

Norman; Macdonald (2003), argumentam que o termo seria uma “falsa novidade” ou até 

mesmo uma “ilusão retórica”. Contudo, é inegável a sua repercussão e a adoção em 

massa, tanto no contexto da gestão interna como na gestão da cadeia de suprimentos. 

Grande parte dos modelos gestão de cadeias de suprimentos sustentável toma como base 

o TBL (CARTER; ROGERS, 2008; SEURING; MÜLLER, 2008). A seguir resgata-se 

como a sustentabilidade e o TBL passaram a exercer influência na SCM. 

 

2.3 Gestão da Cadeia de Suprimentos Orientada à Sustentabilidade 

 

Sustentabilidade e Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) são conceitos que, 

independentemente, criaram muitos debates durante as duas últimas décadas (SEURING, 

2008). Sustentabilidade é uma questão complexa e multidimensional que integra 

eficiência e equidade, dentro e entre gerações, nas dimensões ambiental, econômica e 

social (AHI; SEARCY, 2013b). Por sua vez, SCM compreende diferentes tipos de 

dependências dentro e entre as empresas, em canais que vão desde fornecedores aos 

consumidores finais (SVENSSON, 2007). As duas áreas, contudo, vêm encontrando 

apoio uma na outra e sua integração mostra-se uma área crescente de estudos na última 
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década sob o termo Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável (SSCM) (CARTER; 

ROGERS, 2008; ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012; AHI; SEARCY, 2013b).  

Alguns autores explicam como a visão da SCM pode ser benéfica para os esforços 

de sustentabilidade na gestão empresarial. Um primeiro ponto refere-se à interface com 

diversas partes interessadas, como fornecedores e demais intermediários, que a SCM 

promove e que representa uma necessidade quando se lida com demandas da 

sustentabilidade (KOPLIN et al., 2007); outro aspecto diz respeito à visão sistêmica 

adotada na SCM, que considera os processos de concepção, fornecimento, produção e 

distribuição, etapas em que se pode observar fluxos de consumo e desperdício de recursos 

e acompanhar a origem de impactos socioambientais (GUPTA; PALSULE-DESAI, 

2011). Sob a ótica da SCM, a sustentabilidade é abordada como uma questão que se 

estende para além dos limites de uma única empresa (SEURING; GOLD, 2013), o que se 

mostra de grande utilidade para empresas que não podem mais ignorar práticas 

socioambientais de seus fornecedores, nem deixar de monitorar pressões de suas partes 

interessadas (BANSAL, 2005; ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012).  

Para melhor compreensão da temática, os conceitos de SCM e SSCM são 

explorados a seguir, juntamente com a concepção emergente de Sustentabilidade Social 

da Cadeia de Suprimentos (SSCS), subárea que representa o foco do presente estudo. 

 

2.3.1. Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

 O conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management – 

SCM) foi introduzido no início dos anos 1980 e sua importância veio a crescer de modo 

mais incisivo a partir da década seguinte (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997; 

SVENSSON, 2007a). Cooper, Lambert e Pagh (1997) explicam que o termo foi 

originalmente cunhado por consultores, em 1982, sendo a elaboração de estruturas e 

teorias para sua execução publicadas por acadêmicos a partir de oito anos depois. Os 

autores discutem sobre o desafio inicial envolvendo a distinção conceitual entre logística 

e cadeia de suprimentos e, como ponto de partida, indicam a definição de logística 

oferecida em pelo Conselho de Gestão Logística: 

 

   Logística é o processo de planejamento, implementação e controle da 

eficiência, do custo efetivo do fluxo e estocagem dos materiais, do inventário 

de materiais em processo de fabricação, das mercadorias acabadas e 

correspondentes informações, desde o ponto de origem até o ponto de 
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consumo, com a finalidade de ajustar às necessidades do cliente (COUNCIL 

OF LOGISTICS MANAGEMENT, 1986) 

 

Assim, para consolidação do novo termo, seria preciso esclarecer o que SCM é e 

como se diferencia de logística. Em sua revisão da literatura, os autores identificaram que 

a definição de SCM até então “não era sensivelmente diferente da compreensão da gestão 

de logística integrada” (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997, p. 4) e apontaram a 

necessidade de reconceitualizar e extender o conceito.  

Para avançar nessa direção, eles sugerem que o modelo da SCM consiste de três 

grandes elementos estritamente relacionados: processos de negócios, componentes de 

gestão, e estrutura da cadeia de suprimentos. O primeiro refere-se às atividades que 

produzem resultados específicos de valor para o cliente (i.e. Gestão de Relacionamento 

com Consumidor; Gestão de Serviços do Consumidor; Gestão da Demanda; Atendimento 

de pedidos; Gestão do Fluxo de Manufatura; Aquisições; Desenvolvimento de Produto e 

Vendas); o segundo, remete aos componentes pelos quais os processos de negócios são 

estruturados e geridos, tais como planejamento e controle, estrutura de trabalho, estrutura 

organizacional, estrutura das instalações do fluxo do produto, estrutura da instalação (ti) 

do fluxo de informações, estrutura do produto, métodos de gestão, estrutura de poder e 

liderança, estrutura de risco e recompensa, cultura e atitude; e, o último, a configuração 

de empresas dentro da cadeia de suprimentos (i.e. fornecedores, compras, gestão de 

materiais, produção, distribuição, marketing e vendas, consumidores). O modelo foi 

estruturado, como na Figura 2.3. 

 O campo também evoluiu com a contribuição de outro trabalho seminal. Mentzer 

et al. (2001) realizaram um apanhado das definições já elaboradas para SCM 

(MONCZKA; TRENT; HANDFIELD, 1998; LA LONDE; MASTERS, 1994; 

STEVENS, 1989; HOULIHAN, 1988; JONES E RILEY, 1985; COOPER ET AL., 1997) 

e as analisaram. Em um primeiro momento, os autores constataram que a definição de 

cadeias de suprimento mostrava-se mais homogênea do que a de sua gestão, sendo 

normalmente entendida como um conjunto de múltiplas empresas, tanto à montante (i.e. 

fornecedores) como à jusante (i.e. distribuição), e o consumidor final. O entendimento da 

SCM, por sua vez, poderia ser segmentado em três categorias: a que assumia a SCM como 

uma filosofia de gestão, a que a admitia como um conjunto de atividades para 

implementar uma filosofia de gestão e, finalmente, a que a adotava como um conjunto de 

processos de gestão (MENTZER et. al., 2001). 
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Figura 2.3 – Um Modelo da Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Cooper, Lambert e Pagh (1997). 

 

Para os autores, o que se denominava “SCM como uma filosofia de gestão” seria, 

mais precisamente, o conceito de Orientação para a Cadeia de Suprimentos (OCS), 

definido como “o reconhecimento por uma organização das implicações sistêmicas e 

estratégicas das atividades táticas envolvidas na gestão dos diversos fluxos em uma cadeia 

de suprimentos” (MENTZER et. al., 2001, p.11). Empresas com uma OCS não 

necessariamente implementam uma SCM, que requer que várias empresas na cadeia de 

suprimentos implementem determinados processos (os mesmos indicados em Cooper, 

Lambert e Pagh (1997), i.e. Gestão de Relacionamento com Consumidor; Gestão de 

Serviços do Consumidor; Gestão da Demanda; Atendimento de pedidos; Gestão do Fluxo 

de Manufatura; Aquisições; Desenvolvimento de Produto e Vendas); e realizem certas 

atividades (i.e. comportamento integrado; compartilhamento mútuo de informações; 

compartilhamento mútuo de riscos e recompensas; cooperação; mesmo objetivo e foco 

em servir consumidores; integração de processos; parceria para construir e manter 

relacionamentos de longo prazo). Assim, OCS seria uma filosofia de gestão, enquanto 

SCM seriam as ações para realizar essa filosofia (MENTZER et. al., 2001).  
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Os autores ainda evidenciam os antecedentes (i.e, confiança, comprometimento, 

interdependência, visão, liderança, processos-chave, compatibilidade organizacional, 

apoio da alta gerência) e as consequências (i.e. menores custos, maior valor e satisfação 

do cliente, a vantagem competitiva) da SCM, que são articulados com demais elementos 

da SCM e representados em um modelo, o da Figura 2.4. Nessa concepção, a cadeia de 

suprimentos seria uma “tubulação” e a figura retrataria sua visão lateral, mostrando fluxos 

direcionais da cadeia (i.e., produtos, serviços, recursos financeiros, informações 

associadas a esses fluxos, e os fluxos informacionais de demandas e previsões). 

 

 

Figura 2.4 – Modelo de Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Mentzer et al. (2001) 

 

Por sua vez, as funções tradicionais (i.e. marketing, vendas, pesquisa e 

desenvolvimento, previsão, produção, aquisição, logística, tecnologia da informação, 

finanças e atendimento ao cliente) gerenciam e realizam esses fluxos a partir dos 

fornecedores do fornecedor até os clientes do cliente para prover valor e satisfazer o 

cliente e a SCM seria definida, então, como “a coordenação sistêmica e estratégica das 

funções tradicionais de negócio e as táticas entre essas funções em uma empresa e entre 

negócios da cadeia, para fins de melhorar o desempenho de longo prazo das empresas 

individuais e a cadeia de suprimentos como um todo” (MENTZER et. al., 2001, p. 22). 

Outro termo que emergiu nos estudos da área foi o de rede de suprimentos, criando 

alguma confusão com o de cadeias de suprimentos. Uma explicação é fornecida por 

autores que indicam que a cadeia de suprimentos pode ser observada de diferentes pontos 
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de vistas (GOLD; SEURING; BESKE, 2010) e que, quando se adota uma visão em 

termos de possíveis relações entre seus membros (BURRITT; SCHALTEGGER, 2014), 

uma cadeia de suprimentos diz respeito ao conjunto de membros ativos nas relações de 

uma organização, enquanto uma rede de suprimentos, além desses, corresponde ao 

conjunto de membros inativos, que podem vir a contribuir ativamente e compor a cadeia 

de suprimentos (BRAZIOTIS et al., 2013). 

Outras definições foram posteriormente elaboradas para descrever SCM, sendo 

apontado, inclusive, mais de 170 diferentes (STOCK; BOYER, 2009). Ao analisá-las, 

Stock e Boyer (2009) encontraram três temas principais abordados nas definições de SCM: 

atividades, benefícios e constituintes/componentes. Além disso, os autores destacaram seis 

subtemas associados: fluxos de materiais, finanças, serviços e informações; redes de relações 

(internas e externas); criação de valor; criação de eficiência; satisfação do cliente; e 

constituintes ou componentes. Em revisão mais recente, Ahi e Searcy (2013a) destacam as 

definições de SCM que consideram representativas e ponderam as características-chave 

do conceito, uma releitura dos temas e subtemas de Stock e Boyer (2009). As definições 

estão no Quadro 2.3.  

Para os autores, as características de SCM que se destacam nas definições podem 

ser expressas como focos em (1) fluxos (de materiais, serviços ou informação), (2) 

coordenação (dentro e entre as organizações), (3) partes interessadas (incluindo, mas não 

limitando a consumidores e fornecedores), (4) relacionamentos (redes de relações 

internas e externas) (5) valor (criação de valor, incluindo aumento de lucro ou de market 

share e a conversão de recursos em produtos úteis, (6) eficiência (envolvendo, por 

exemplo, a redução de insumos), e (7) desempenho (aplicação de medidas de 

desempenho, melhoria da capacidade competitiva, monitoramento e alcance de metas)  

(AHI; SEARCY, 2013a). 

 

Quadro 2.3 – Definições Representativas de SCM 

Fonte Definição 

Lambert 

et al., 1998,  

p. 1 

A integração de processos de negócios-chave do usuário final através dos fornecedores 

originais que fornecem produtos, serviços e informações que agregam valor para os clientes e 

outras partes interessadas. 

Larson and 

Rogers, 1998, 

p. 2 

A coordenação das atividades, dentro e entre empresas ligadas verticalmente, com a finalidade 

de servir os clientes finais com lucro. 

Walters and 

Lancaster, 

2000, p. 160 

A gestão das relações de interface entre as principais partes interessadas e funções 

empresariais que ocorrem na maximização da criação de valor, que é impulsionada pela 

satisfação das necessidades do cliente e facilitada pela gestão logística eficiente. 
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Mentzer 

et al., 2001,  

p. 18 

A coordenação sistêmica e estratégica das funções tradicionais de negócio e as táticas entre 

essas funções na empresa e entre negócios da cadeia, para fins de melhorar o desempenho de 

longo prazo das empresas individuais e a cadeia de suprimentos como um todo 

Lummus 

et al., 2001,  

p. 428 

Todas as atividades na entrega de um produto desde a matéria prima até o cliente, incluindo o 

suprimento de matérias-primas e peças, fabricação e montagem, armazenagem e controle de 

estoque, entrada e gerenciamento de pedidos, distribuição em todos os canais, entrega ao 

cliente, e sistemas de informação necessários para monitorar todas essas atividades. 

Gibson 

et al., 2005, 

p. 22 

Engloba o planejamento e gerenciamento de todas as atividades envolvidas no fornecimento e 

aquisição, conversão, criação de demanda e satisfação, e todas as atividades de gestão de 

logística. 

Eng, 2005,  

p. 4 

Gestão das entradas de bens ou serviços, incluindo uma gama de atividades dentro de um 

único departamento em uma organização e em diferentes departamentos fora da organização, 

para os usuários finais, da aquisição de matérias-primas até o fim da vida útil dos produtos. 

Stock and 

Boyer, 

2009, p.706 

A gestão da rede de relacionamentos dentro da empresa e entre organizações interdependentes 

e unidades de negócios consistindo de fornecedores de materiais, instalações de produção, 

logística, marketing e sistemas que facilitam o fluxo para a frente e volta de materiais, 

serviços, finanças e informações do produtor inicial para o cliente final com adição de valor, 

maximizando a rentabilidade por ganhos de eficiência e satisfação do cliente 

Fonte: Ahi e Searcy (2013a) 

 

O presente estudo, adota a definição de Lambert et al. (1998) que indica a 

necessidade de integrar processos entre os negócios de uma cadeia de suprimentos, desde 

os fornecedores até o usuário final, com um fluxo de produtos, serviços e informações, e 

a finalidade de agregar valor para clientes e demais partes interessadas. Nesse contexto 

de integração, a empresa focal é o membro da cadeia que provê liderança e exerce maior 

controle sobre as decisões e atividades (COOPER; ELLRAM, 1993). Nesse sentido, 

gestores da empresa focal estariam em posição particularmente vantajosa para impactar, 

positiva ou negativamente, no desempenho da cadeia de suprimentos.  

Considerando esse potencial gerencial e a visão ampla de produto, a partir da 

transformação de matérias-primas até entrega ao cliente, percebe-se que adotar uma 

perspectiva de cadeia de suprimentos pode ser um passo estratégico para internalizar a 

sustentabilidade de modo mais amplo na gestão (LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 

2007). A seção seguinte aborda essa inserção da sustentabilidade na SCM. 

 

2.3.2. Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável 

 

O início dos estudos em sustentabilidade e gestão da cadeia de suprimentos (SSCM) 

é imerso em um debate. Alguns pesquisadores indicam sua origem há pelo menos duas 

décadas (BESKE-JANSSEN; JOHNSON; SCHALTEGGER, 2015; CARTER; 

EASTON, 2011; QUARSHIE; SALMI; LEUSCHNER, 2015; SEURING, 2008a), 

enquanto outros dão maior ênfase na última década (HASSINI; SURTI; SEARCY, 2012; 

MIEMCZYK; JOHNSEN; MACQUET, 2012; TATICCHI; TONELLI; PASQUALINO, 
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2013). Essa divisão pode ser considerada um indício dos diferentes entendimentos a 

respeito do seu conceito, que, em certo nível, refletem os diferentes entendimentos sobre 

sustentabilidade.  

De um lado, considera-se como origem da SSCM estudos que desenvolvem 

aspectos diversos e isolados relacionados à sustentabilidade, principalmente aqueles com 

foco em questões ambientais. De outro, entende-se como início da SSCM pesquisas que 

abordam a sustentabilidade fundamentada na perspectiva do TBL, ou seja, com foco 

simultâneo em questões ambientais, sociais e econômicas. Para explorar como evoluiu a 

inserção da sustentabilidade na SCM, delineia-se nesse estudo os diferentes conceitos que 

surgiram ao longo do maior período indicado.  

Nesse contexto, Seuring e Müller (2008) assinalam que a principal corrente de 

pesquisa sobre SSCM começou em meados de 1990, com os artigos de Murphy et al. 

(1994), sobre gestão de problemas ambientais em logística, e de Drumwright (1994), 

sobre compra organizacional socialmente responsável, e seguiu, basicamente, em 

perspectivas ambientais e sociais independentes uma da outra, por meio da noção de 

gestão verde e de responsabilidade social corporativa na SCM (CARTER; EASTON, 

2011; TOUBOULIC; WALKER, 2015b). Termos variados foram utilizados para 

expressar essa combinação complexa de conceitos (SVENSSON, 2007; AHI; SEARCY, 

2013a; TATICCHI; TONELLI; PASQUALINO, 2013).  

Em uma sequência cronológica por termos, são listados: Compras Verdes (MIN; 

GALLE, 1997); Compras Ambientais (CARTER; CARTER 1998); Logística Reversa 

(CARTER; ELLRAM, 1998); Logística Ambiental (GONZALEZ-BENITO; 

GONZALEZ-BENITO, 2006); Manufatura Ambientalmente Consciente (GUNGOR; 

GUPTA, 1999); Cadeias de Suprimentos de Circuito Fechado (BEAMON, 1999; GUIDE; 

VAN WASSENHOVE, 2006; QUARIGUASI FROTA NETO et al., 2009); Gestão 

Responsável de Cadeias de Suprimentos (BAKKER; NIJHOF, 2002; LEE; KIM, 2009; 

AWAYSHEH; KLASSEN, 2010; PARK-POAPS; REES, 2010); Gestão da Cadeia de 

Suprimentos Ambiental (LIPPMAN, 2001; WALKER et al., 2008; ZHU; CROTTY; 

SARKIS, 2008); e Gestão da Cadeia de Suprimento Verde (SARKIS, 2003; 

SRIVASTAVA, 2007).  

Uma visão sobre Compras Verdes foi trazida por Min e Galle (1997) como um 

modo dos profissionais de compras repensarem suas estratégias tradicionais, que 

negligenciavam impactos ambientais, para a adoção de estratégias de compra voltadas 

para prevenção e controle de resíduos ambientais. Essa visão, ainda departamental e 



43 

 

intrafirma, foi expandida por Carter e Carter (1998), quando definem Compras 

Ambientais como o envolvimento da função de compras em atividades da gestão da 

cadeia de suprimentos, na busca de facilitar a reciclagem, reutilização e redução de 

recursos. Como caso ilustrativo, os autores descrevem como o departamento de compras 

de uma marca de roupas identificou fontes de insumo ambientalmente amigáveis e propôs 

a mudança de matéria-prima e processo de confecção dos produtos. Sobre novas formas 

de produção, Gungor e Gupta (1999) referem-se a Manufatura Ambientalmente 

Consciente como um processo que apreende o ciclo de vida do produto e seus impactos 

no meio ambiente em cada um de seus estágios de vida e, assim, abre espaço para novas 

decisões para atributos ambientais durante design e manufatura do produto.  

No âmbito de avanços ambientais através da logística, Carter e Ellram (1998) 

descrevem que Logística Reversa é o processo pelo qual as empresas podem se tornar 

mais ambientalmente eficientes por meio da reciclagem, reuso e redução da quantidade 

de materiais usados. Gonzalez-Benito e Gonzalez-Benito (2006) avançam esse 

entendimento e propõem que a Logística Reversa estaria inserida em um conceito mais 

amplo, da Logística Ambiental, que levaria práticas ambientais para as atividades de 

compras, transporte, armazenagem, distribuição, logística reversa e gestão de resíduos.  

Entrando na perspectiva da SCM, Lippman (2001) aborda o conceito de Gestão 

Ambiental da Cadeia de Suprimentos, que engloba uma série de atividades: triagem de 

fornecedores com foco no desempenho ambiental, colaboração com iniciativas de 

projetos verdes, e treinamento para desenvolvimento de gestão ambiental em 

fornecedores. Demais atividades também incluiriam distribuidores a jusante e clientes, e 

até o desenvolvimento de sistemas de logística reversa para produtos. Por sua vez, autores 

como Walker et al. (2008) e Zsidisin e Sierd (2001) alternam entre o conceito anterior e 

o de Gestão da Cadeia de Suprimentos Ambiental, tratando-o como a SCM que integra 

práticas ambientalmente amigáveis, com políticas, ações e relacionamentos adotados em 

resposta as preocupações ambientais ligadas ao design, compras, produção, distribuição, 

uso, reuso e disposição de bens/serviços. 

Já as Cadeias de Suprimento de Ciclo Fechado mostram a demanda de mudanças 

na operação dos sistemas de produção em direção à sustentabilidade, conseguidas com 

reduções tanto no uso de recursos como na geração de resíduos, bem como com um 

afastamento do uso único e descarte (BEAMON, 1999). Guide e van Wassenhove (2006) 

explicam que a gestão dessas cadeias envolve o design, controle e operação de um sistema 
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para maximizar a criação de valor ao longo do ciclo de vida de um produto, com a 

recuperação dinâmica de valor a partir de diferentes tipos e volumes de retornos. 

Quanto a Gestão Responsável da Cadeia de Suprimentos, Bakker e Nijhof (2002) 

esclarecem que para o comportamento das organizações de fato ser responsável ao longo 

da cadeia, ele é dependente das ações de outras partes, como fornecedores e clientes e, 

somente pela cooperação e estreita interação entre as diferentes partes, é possível alcançar 

uma cadeia de suprimentos responsável, sendo a gestão de questões de responsabilidade 

necessária em todo o ciclo de vida do produto. O conceito leva, assim, a uma reflexão 

sobre as partes dentro e em torno da organização, ligado à Teoria dos stakeholders, ou 

das partes interessadas. Em visão mais específica, Park-Poaps e Rees (2010) abordam a 

Gestão Responsável da Cadeia de Suprimentos como um comprometimento 

organizacional que direciona o comportamento responsável e cooperativo para a criação 

e manutenção de condições de trabalho justas em toda cadeia de suprimento, englobando 

em especial o conceito de parceria. 

O último conceito em SCM, a Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde (GSCM), 

representa a área mais prolífica em temos de publicações, sendo indicada como a origem 

da SSCM (AHI; SEARCY, 2013a). Em um proeminente estudo da área, Srivastava (2007) 

elaborou uma classificação para GSCM com base em ampla revisão da literatura (i.e. 227 

artigos). O autor estabeleceu três categorias para a literatura no tópico: 1) Importância da 

GSCM; 2) Design Verde; 3) Operações Verdes. As categorias dois e três apresentaram 

subdivisões. Duas para Design: Análise do Ciclo de Vida e Design Ambientalmente 

Consciente; e três para Operações: Gestão de Resíduos; Logística Reversa e Design de 

Redes; e Manufatura e Re-manufatura Verde. Seguindo esse modelo, GSCM foi definido 

como “a integração do pensamento ambiental na SCM, incluindo design de produto, 

suprimento e seleção de material, processos de fabricação, entrega do produto final para 

consumidores, bem como a gestão de fim de vida do produto após a sua vida útil” 

(SRIVASTAVA, 2007, p.55). 

Em paralelo ao crescimento contínuo de pesquisas em GSCM, uma visão mais 

holística da sustentabilidade e sua integração com SCM surgiu (AHI; SEARCY, 2013a), 

buscando associar concomitantemente os aspectos verdes/ambientais com os aspectos 

sociais. Essa perspectiva ocasionou a elaboração de diferentes definições para esse que é 

considerado o mais novo campo na SCM, a Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável 

(SSCM) (ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012). O Quadro 06 expõe as definições 

encontradas para SSCM e revela a variedade de perspectivas adotadas no campo. Apesar 
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de certa diversidade conceitual ser esperada em campos relativamente jovens, o da SSCM 

parece trazer consigo um desafio adicional por lidar com a integração de dois conceitos 

incertos, como os de sustentabilidade e SCM (TOUBOULIC; WALKER, 2015a). Ahi e 

Searcy (2013a) analisaram quais características-chave deveriam compor a SSCM, 

adotando como sua gênese as definições de sustentabilidade e de SCM. Os pesquisadores 

classificaram as características de cada uma e, então, classificaram as de SSCM.  

Como resultado, sustentabilidade apresentou características-chave com os 

seguintes focos: (1) econômico, (2) ambiental, (3) social, (4) partes interessadas, (5) 

voluntariado, (6) resiliência, e (7) longo prazo. Por sua vez, SCM obteve características-

chave com focos em: (1) fluxo, (2) coordenação, (3) partes interessadas, (4) relacionamento, 

(5) valor, (6) eficiência, e (7) desempenho. Considerando a sobreposição da característica 

com foco em partes interessadas, aplicada duas vezes, SSCM deveria englobar 13 

características-chave. Desse modo, Ahi e Searcy (2013a) propuseram sua definição, 

também presente no Quadro 2.4. 

 

Quadro 2.4 – Definições Representativas de SSCM 

Fonte Definição 

Teuscher et al. 

(2006) 

SSCM inclui filosofia da gestão da qualidade total e lida com todos os riscos internos e 

externos associados com ameaças financeiras, sociais e ecológicos ao longo da cadeia. 

Carter e Rogers, 

2008, p. 368 

A integração estratégica e transparente e alcance dos objetivos sociais, ambientais e 

econômicos de uma organização na coordenação sistêmica dos principais processos de 

negócios interorganizacionais para melhorar o desempenho econômico a longo prazo 

da empresa individual e suas cadeias de suprimento. 

Ciliberti et al., 

2008, p. 1580 

A SCM onde todas as três dimensões da sustentabilidade, ou seja, as econômicas, 

ambientais e sociais, são tidos em conta. 

Font et al., 2008, 

p. 260 

Adicionar sustentabilidade aos processos de SCM existentes, considerando impactos 

ambientais, sociais e econômicos das atividades. 

Seuring e 

Muller, 2008, p. 

1700 

A gestão de material, informações e fluxos de capital; a cooperação entre empresas ao 

longo da cadeia, tendo objetivos nas três dimensões do desenvolvimento sustentável 

(econômico, ambiental e social) que são derivados de requisitos dos clientes e partes 

interessadas. 

Seuring, 2008, 

p. 132 

A integração do desenvolvimento sustentável e da SCM [em que] através da fusão dos 

conceitos, aspectos ambientais e sociais ao longo da cadeia tem que ser levado em 

conta, evitando problemas relacionados, e olhando para produtos e processos mais 

sustentáveis. 

Badurdeen et al., 

2009, p. 57 

Envolvimento do planejamento e gestão das atividades de aquisição, conversão e 

logística envolvidas durante a pré-fabricação, fabricação, uso e pós-uso no ciclo de 

vida em ciclo fechado através de vários ciclos de vida com informação compartilhada 

sobre todos os estágios do ciclo de vida do produto entre empresas por considerar 

explicitamente as implicações sociais e ambientais para alcançar uma visão 

compartilhada. 

Haake and 

Seuring, 2009, 

p. 285 

O conjunto de políticas de SCM realizada, as medidas tomadas, e as relações formadas 

em resposta às preocupações com o ambiente e as questões sociais na concepção, 

aquisição, produção, distribuição, utilização, reutilização e descarte de produtos e 

serviços. 

Pagell and Wu, 

2009, p. 38 

As ações gerenciais específicas que são tomadas para fazer a cadeia de suprimentos 

mais sustentável, com um objetivo final de criar uma cadeia verdadeiramente 

sustentável. 
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Wittstruck and 

Teuteberg, 

2011, p. 142 

Uma extensão para o conceito tradicional de SCM, acrescentando aspectos ambientais 

e sociais/éticos. 

Wolf, 2011, p. 

223 

O grau em que um fabricante colabora estrategicamente com seus parceiros da cadeia 

de e gerencia colaborativamente processos intra e interorganizacionais para a 

sustentabilidade. 

Ahi e Searcy 

(2013) 

SSCM é a integração voluntária de preocupações sociais, econômicas e ambientais com 

os principais sistemas de negócios interorganizacionais para criar uma cadeia de 

suprimentos coordenada para gerir eficazmente o fluxo de material, informações e 

capital associados com a aquisição, produção e distribuição de produtos ou serviços 

para satisfazer a curto prazo e rentabilidade a longo prazo, requisitos das partes 

interessadas, a competitividade e a resiliência da organização. 

Pagell e 

Shevchenko 

(2014) 

SSC é a concepção, coordenação, controle e organização de uma cadeia de suprimentos 

para torná-la verdadeiramente sustentável com expectativa mínima de alcançar a 

viabilidade econômica, assegurando nenhum dano ao meio ambiente e aos sistemas 

sociais durante um período prolongado de tempo. 

Fonte: adaptado de Ahi e Searcy (2013a) e Dubey et al., (2016). 

 

Com base no mesmo levantamento, Ahi e Searcy (2013a) apontaram que, entre as 

definições disponíveis até 2013, as de Seuring e Muller (2008) e Carter e Rogers (2008) 

despontavam como as de maior repercussão na literatura: receberam, respectivamente, 

117 e 68 citações na base de dados Scopus. Como comparação, a terceira e a quarta mais 

citadas foram as de Seuring (2008) e Pagell e Wu (2009), com 25 e 22 citações. 

O modelo teórico elaborado pelos autores com a definição mais citada trouxe 

elucidações importantes sobre como uma empresa internaliza a sustentabilidade em sua 

cadeia de suprimentos. Seuring e Muller (2008) estruturaram seu modelo em três partes: 

uma sobre os gatilhos para se adotar a SSCM e duas sobre as estratégias para desenvolvê-

la. Como “Gatilhos para a SSCM”, sinalizaram as pressões e os incentivos criados por 

diferentes stakeholders – com destaque para governo e consumidores – que seriam os 

principais motivadores dessa integração. Em ordem crescente de recorrência na literatura, 

elencaram: perda de reputação; grupos de pressões ambientais e sociais; busca por 

vantagem competitiva; respostas aos stakeholders; demandas de consumidores; 

exigências legais/regulamentações. 

Para essa primeira parte, os autores tomaram como base o modelo proposto por 

Kleindorfer et al. (2005), que indicaram dois grandes grupos de pressão: regulamentações 

e expectativas públicas. Jà para as partes seguintes, fundamentaram-se em Bowen et al. 

(2001), que propõem as estratégias “Esverdeamento do Processo de Suprimento” e 

“Produto Baseado em Suprimentos Verdes”. Assim, para SSCM, Seuring e Muller (2008) 

adaptaram-nas e propuseram as estratégias de “Avaliação de Fornecedores para Risco e 

Desempenho” e de “Gestão da Cadeia de Suprimento para Produtos Sustentáveis”.  
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Para eles, os objetivos para implementação da primeira estratégia seriam: evitar 

riscos relacionados às três dimensões da sustentabilidade, além do risco de interrupção 

de processos operacionais; e melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos também 

considerando as três dimensões da sustentabilidade. Para avaliar essa nova perspectiva de 

desempenho, três categorias de melhorias foram indicadas: situações ganha-ganha, trade-

offs e desempenho mínimo. Já a segunda estratégia teria como finalidade a satisfação de 

novas demandas dos consumidores e o alcance de vantagem competitiva por meio da 

produção de produtos sustentáveis, aqueles que “têm ou visam uma qualidade ambiental 

e social melhor” (SEURING; MULLER, 2008, p. 1705) e que podem estar ligados à 

implementação de normas ambientais e sociais. Sob essa estratégia, a Avaliação do Ciclo 

de Vida (ACV) seria o método para especificar os requisitos do produto, que deveriam 

ser estendidos ao longo da cadeia de suprimentos.   

A adoção de qualquer uma das duas estratégias ocasionaria implicações nas 

relações entre a empresa focal e seus fornecedores. No caso da primeira, a avaliação dos 

fornecedores seria aprofundada, congregando critérios ambientais e sociais em 

complementação aos de base aconômica; com práticas de autoavaliação de fornecedores 

para declararem como lidam com questões socioambientais; e introdução de padrões 

socioambientais como requisitos mínimos de seleção. Essa maior interação seria marcada 

por barreiras e fatores de apoio. Como barreiras: elevação de custos; maior e mais 

complexo esforço de coordenação; e ausência/insuficiência na comunicação. Os pontos 

de apoio, por sua vez, relacionar-se-iam às barreiras: sobreposição de comunicação na 

empresa; sistemas de gestão; monitoramento, avaliação e elaboração de relatórios e 

sanções; treinamento educacional de funcionários de compras e fornecedores; e 

integração de políticas corporativas (SEURING; MULLER, 2008).  

A segunda estratégia levaria a uma interação ainda maior entre a empresa focal e 

seus fornecedores, desde a integração de processos da extração da matéria-prima até o 

uso dos consumidores finais, para garantir a qualidade do produto, até a criação de 

parcerias, para introduzir novos produtos sustentáveis. Isso demandaria reforçar os fluxos 

de informações, contando com: incremento de comunicação; comunicação de critérios 

aos fornecedores; e desenvolvimento de fornecedores em temas socioambientais 

(SEURING; MULLER, 2008). 

Os autores salientam que as duas estratégias não são mutuamente excludentes, mas 

sim complementares, e ocasionam ampliação da gestão para mais elos da cadeia de 



48 

 

suprimentos; ampliação dos objetivos de desempenho, com inclusão das dimensões 

ambiental e social; e ampliação da cooperação entre empresas parceiras. 

Os autores da segunda definição mais citada de SSCM elaboraram um modelo mais 

genérico sobre o tema, mas que deve ser reconhecido pelo esforço aplicado em 

argumentar a dimensão social como dimensão essencial (CARVALHO, 2011). Além 

disso, Carter e Rogers (2008) identificaram quatro facilitadores na adoção da SSCM, 

denominando-as de “Faces de Apoio”. Baseados nas constatações de diversos autores 

(ELKINGTON, 1998; GLADWIN et al., 1995; HART, 1995; JENNINGS; 

ZANDBERGEN, 1995; SARKIS, 2001; SAVITZ; WEBER, 2006; SHRIVASTAVA, 

2007), Carter e Rogers (2008) propuseram que esses aspectos seriam: gestão de riscos, 

transparência, estratégia e cultura.  

Assim, a implementação da SSCM seria facilitada em empresas que gerenciam 

riscos com planos de emergência ao longo da cadeia de suprimentos; que atuam de modo 

transparente ao se comunicar com suas principais partes interessadas; que possuem 

iniciativas e estratégias de sustentabilidade organizacional para alinhar e apoiar as 

iniciativas de sustentabilidade na cadeia de suprimentos; e que possuem a 

sustentabilidade profundamente arraigada em sua cultura, com adoção de padrões éticos 

e valores organizacionais (CARTER; ROGERS, 2008). 

O trabalho que traz a terceira definição mais citada de SSCM volta-se para questões 

metodológicas. Seuring (2008) avaliou as pesquisas do campo que adotaram como 

estratégia o estudo de caso e indicou como trabalhos futuros deveriam aprimorar o rigor 

para gerar conclusões mais sólidas. Considerações sobre esse estudo serão exploradas 

mais a frente, no capítulo referente a metodologia.  

Pagell e Wu (2009), por sua vez, são os autores da quarta definição mais citada de 

SSCM e também elaboraram um modelo que buscou esclarecer elementos do campo. O 

estudo diferenciou-se dos modelos anteriores, baseados em levantamentos de artigos e 

construções teóricas, e se fundamentou em dados empíricos de dez empresas de setores e 

portes variados. Os autores procuraram entender quais as práticas utilizadas nas empresas 

focais para desenvolver uma SSCM e como elas se diferem das práticas tradicionais já 

adotadas. Como resultado, os pesquisadores concluiram que as práticas de gestão para 

SSCM são compostas de partes iguais de melhores práticas de SCM tradicional ao lado 

de novos comportamentos para SSCM, compondo o que denominaram de cinco “meta 

construtos” ou “grupos de práticas”: comunalidades, cognições e orientações; garantia de 
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continuidade dos fornecedores; reconceitualização da cadeia de suprimentos; práticas de 

SCM; e medição. As práticas de cada grupo estão listadas no Quadro 2.5.  

 
Quadro 2.5– Práticas de SSCM 

Meta Construtos Práticas 

Grupo 1: comunalidades, 

cognições e orientações 

Adaptar a sustentabilidade no modelo de negócio 

Postura pró-ativa / Comprometimento organizacional 

Integração interna da cadeia de suprimentos 

Estabelecimento de valores 

Conversação 

Integrar os esforços ambientais em toda a organização 

Gripo 2: garantia de 

continuidade dos 

fornecedoras 

Descomoditização – dentro da cadeia 

Desenvolvimento de fornecedores 

Redução do risco do fornecedor 

Desenvolvimento de fornecedores – para melhorar outras cadeias 

Continuidade como uma preocupação explicada 

Transparência 

Grupo 3: 

reconceitualização da 

cadeia 

Reconceituar o que a cadeia faz – redefinição de negócios 

Reconceitualizar quem está na cadeia 

Circuitos fechados 

Grupo 4: práticas de SCM 

Seleção de fornecedores 

Colaboração com fornecedores 

Rastreabilidade 

Certificação de fornecedores 

Compras baseadas no custo total e não preço 

TQM 

LEAN / JIT 

Compromisso com os empregados (trabalho de alta qualidade) 

Manter e/ou construir cultura formalmente 

Grupo 5: Medição 
Análise/Pensamento do Ciclo de Vida 

Sistemas de medição e recompensa ligada à sustentabilidade 

Fonte: Pagell e Wu (2009). 

 

Esses três modelos podem ser considerados como modelos seminais da SSCM. A 

patir da análise dos seus conteúdos, é possível delinear uma lógica semelhante a que 

Mentzer et al. (2001) elaborou para SCM, com seus antecedentes e suas consequências. 

Assim, propõe-se que os antecedentes da SSCM seriam compostos por: direcionadores 

(com base nas pressões e incentivos propostas por Seuring e Muller (2008)); facilitadores 

(com base nos fatores de apoio proposto por Seuring e Muller (2008) e nas faces de apoio 

propostas por Carter e Rogers (2008); e dificultadores (com base nas barreiras propostas 

por Seuring e Muller (2008)); a SSCM seria representada por práticas, como as 

identificadas por Pagell e Wu (2009) e Seuring e Muller (2008); e seus consequentes, 

representadas pelos resultados das estratégias propostas por Seuring e Muller (2008). A 

Figura 2.5 representa a estrutura descrita. 
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Figura 2.5 – Antecedentes e Consequentes da SSCM 

Fonte: Elaboração própria, com base em Mentzer et al. (2001), Seuring e Muller (2008), Carter e Rogers 

(2008) e Pagell e Wu (2009). 
 

Essa classificação dos tópicos abordados na literatura de SSCM é utilizada para 

guiar o restante do capítulo. Assim, apresentam-se avanços nos debates do campo 

alinhado com esses três tópicos: os antecedentes, as práticas e as consequências da SSCM. 

No primeiro, apresenta-se a evolução da literatura quanto aos direcionadores, 

facilitadores e dificultadores da adoção da sustentabilidade e da SSCM. No segundo, 

quanto às práticas da SSCM, que, com a evolução do campo passaram a ser abordadas 

por meio do conceito de mecanismos de governança, como será explicado em tópico 

dedicado ao conceito. Por fim, no terceiro, quanto às consequências da SSCM, 

apresentadas com base na discissão sobre métricas de desempenho no âmbito da SSCM.  

 

2.3.2.1. Antecedentes 

 

Direcionadores (drivers) e facilitadores (enablers) representam elementos distintos 

na SSCM (LEE; KLASSEN, 2008). Conforme diferenciado por Gimenez e Tachizawa 

(2012), um direcionador é um fator que inicia e motiva as empresas a adotar SSCM, ao 

passo em que um facilitador é um fator que auxilia as empresas a alcançar essas práticas 

sustentáveis.  

Antecedentes Práticas Consequentes 

Dificultadores 
Elevação  de custos; maior e  
mais complexo esforço de  

coordenação; e insuficiência na  
comunicação.  

Facilitadores 
Gestão de riscos; Transparência;  
Estratégia; Cultura; Sistemas de  
gestão; Relatórios; Treinamento  

do setor de  compras.  

Direcionadores 
Perda de reputação; grupos de  
pressões ambientais e sociais;  

busca por vantagem competitiva;  
respostas aos stakeholders;  
demandas de consumidores;  

exigências  
legais/regulamentações 

SSCM  

Grupo 1:  Comunalidades ,  
cognições e orientações 

Gripo 2: Garantia de  
continuidade dos  

fornecedoras 

Grupo 3:  
Reconceitualização da  

cadeia 

Grupo 4: Práticas de  
SCM 

Grupo 5:  Medição 

Resultados 

Diminuição de riscos nas  
três dimensões da  
sustentabilidade 

Aumento do desempenho  
da cadeia nas três  

dimensões da  
sustentabilidade.  

Aumentos de vantagem  
competitiva com  

produtos  sustentáveis 
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Alguns motivos já foram destacados na literatura para explicar a razão de 

organizações integrarem os princípios de sustentabilidade em suas práticas de SCM 

(AHY; SEARCY, 2015). O Quadro 2.6 apresenta uma compilação de motivos 

encontrados em literatura recente, na forma de direcionadores da SSCM, classificados em 

externos e internos a empresa focal.  

 

Quadro 2.6 – Direcionadores da SSCM 

Direcionadores Descrição Autores 

E

x 

t 

e 

r

n

o

s 
 

 

 

 

Ambiente do  

setor / do  

mercado 

Quantidade de iniciativas de 

SSCM dos concorrentes e 

especificidades do produto / 

serviço a ser vendido 

Seuring e Muller (2008); Sarkis et al., 

(2010); Hassini, Surti e Searcy, 2012; 

Grosvold; Hoejmose; Roehrich (2014); 

Meixell e Luoma (2015); Dubey et al. 

(2016) 

Demandas de 

clientes e rede de 

partes 

interessadas 

Clientes são vistos como uma 

das forças externas chave para 

conduzir SSCM. No entanto, 

"os clientes são por vezes 

confuso" e "esperar o 

impossível" com relação a 

práticas SSCM 

Linton, Klassen e Jayaraman (2007); 

Seuring (2008); Lee e Kim (2009); 

Awaysheh e Klassen (2010); Klassen e 

Vereecke (2012); Govidan, Khodaverdi e 

Jafarian 2013; Grosvold; Beske e Seuring 

(2014); Hoejmose; Roehrich (2014); Varsei, 

Soosay, Fahimnia e Sarkis (2014); Marshall 

et al. (2015); Meixell e Luoma (2015); 

Yawar e Seuring (2015); Dubey et al. 

(2016); Sancha, Gimenez e Sierra (2016) 

Legislação e 

conformidade 

Legislação sustentabilidade e 

cumprimento conduzir certos 

comportamentos SSCM, mas 

também foi visto pelos 

entrevistados para ser "às vezes 

muito confuso" e não todas as 

políticas "estão puxando na 

mesma direção" 

Linton, Klassen e Jayaraman (2007); 

Seuring (2008); Lee e Kim (2009); Gupta e 

Desai (2011); Hassini, Surti e Searcy, 2012; 

Govidan, Khodaverdi e Jafarian 2013; 

Grosvold; Hoejmose; Roehrich (2014); 

Marshall et al. (2015); Dubey et al. (2016); 

Sancha, Gimenez e Sierra (2016) 

Visibilidade da 

empresa / produto 

/ marca 

As empresas maiores eram 

vistos como atrair a atenção 

mais mídia e controlo 

relativamente a práticas SSCM 

Awaysheh e Klassen (2010); Grosvold; 

Hoejmose; Roehrich (2014) 

Mídia e ONGs 

Meios de comunicação e ações 

de ONGs destacam 

comportamentos de 

fornecedores e levam ao 

combate de atividades 

irresponsáveis. 

Seuring e Muller (2008); Awaysheh e 

Klassen (2010); Hall e Matos (2010); 

Klassen e Vereecke (2012); Govidan, 

Khodaverdi e Jafarian 2013; Meixell e 

Luoma (2015); Yawar e Seuring (2015); 

Sancha, Gimenez e Sierra (2016) 

Busca por  

Vantagem  

competitiva 

Muitas vezes, a oportunidade de 

ganhar vantagem competitiva 

que motiva as empresas a 

adotarem estratégias ambientais 

e de sustentabilidade 

Giménez et al. (2003); Ayuso (2006); 

Linton, Klassen e Jayaraman (2007); Gold, 

Seuring e Beske (2010); Klassen e Vereecke 

(2012); Luzzini et al. (2015) 

I

n 

t 

e 

r

n

o 

s 
 

Compromisso e 

apoio da gestão de 

topo 

Importância do 

comprometimento dos 

funcionários e gestão de topo 

para conduzir iniciativas SSCM 

Walker et al. (2008); Beske e Seuring 

(2014); Varsei, Soosay, Fahimnia e Sarkis 

(2014); Grosvold; Hoejmose; Roehrich 

(2014); Meixell e Luoma (2015); Dubey et 

al. (2016) 

Redução de 

Riscos 

Risco de perda de reputação 

quando deficiências em 

fornecedores são descobertas, o 

que pode deixar as empresas 

Markley e Davis, 2007; Seuring e Müller, 

2008; Lee e Kim (2009); Awaysheh e 

Klassen (2010); Klassen e Vereecke (2012); 

Taticchi, Tonelli e Pasqualino, (2013); 
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expostas a boicotes e perdas 

financeira. 

Beske e Seuring (2014); Yawar e Seuring 

(2015) 

Recursos Internos 

O desenvolvimento de SSCM 

depende da combinação 

sinérgica de recursos (tangíveis 

e intangíveis). 

Varsei, Soosay, Fahimnia e Sarkis (2014) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos autores indicados. 

 

Uma classificação alternativa encontrada na literatura estabelece três categorias: 

por partes interessadas, por processo e por produto (FOERSTIL et al. 2015), mas optou-

se pela forma mais simples para melhor compreensão e para alinhar com as classificações 

dos facilidadores e dificultadores, também em externos e internos. 

Como direcionadores externos, a demanda de clientes e de partes interessadas, o 

atendimento de legislações e conformidades e a busca por vantagem competitiva recebem 

destaque na literatura, junto ao contexto do ambiente do setor/mercado. Já nos 

direcionadores internos, a busca por redução de riscos e o compromisso/apoio da gestão 

de topo são marcantes.  

Esses elementos também foram ressaltados em pesquisa aplicada no setor de 

eletrônicos na Coréia, onde Lee e Kim (2009) encontraram o atendimento aos requisitos 

legais como o direcionador mais presente, seguido da cobrança dos clientes e da 

prevenção de riscos de marketing, de aquisições e de marca. Para eles, a busca pela 

diminuição de riscos estaria cada vez maior, decorrente de gestores mais cientes de que 

as “empresas não podem mais se dar ao luxo de serem vistas ou mesmo percebidas como 

atuando em qualquer coisa que prejudique as pessoas ou o meio ambiente ao longo de 

sua cadeia de suprimentos”, uma vez que “a má reputação causada por acidentes prejudica 

diretamente novos contratos e gera danos a marca da corporação e a confiança 

estabelecida com clientes” (LEE; KIM, 2009, p. 144). 

Nessa linha de pensamento, seria possível delinear duas lógicas que levariam a 

adoção da SSCM: a busca de novas oportunidades para posicionar produtos e marcas da 

empresa (e.g. posicionar-se no ambiente de setor/mercado; gerar visibilidade da 

empresa/produto/ marca; buscar vantagem competitiva; alinhar compromissos e crenças 

de apoio da gestão de topo) e a minimização dos riscos (e.g. de críticas e preocupações 

das ONGs; boicotes ou reclamações de clientes; penalidades da legislação; denúncias de 

ONGs) (MEIXELL; LUOMA, 2015). 

Nem todos os direcionadores, contudo, levariam a internalização de práticas da 

SSCM. Segundo Meixell e Luoma (2015), existiriam três estágios de alcance: 
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reconhecimento, adoção de metas e implementação de práticas. No primeiro, a empresa 

toma conhecimentos sobre uma questão ambiental ou social, ou mesmo de um tipo de 

prática de sustentabilidade. No segundo, a empresa adota uma meta de sustentabilidade, 

na qual estipula as ações que planeja executar, e, no terceiro, de fato, ocorre a 

implementação (MEIXELL; LUOMA, 2015). Entre essas possibilidades, alguns 

elementos facilitadores e dificultadores teriam influência. Como já mencionado, um 

elemento facilitador auxilia as empresas a alcançar práticas sustentáveis (GIMENEZ; 

TACHIZAWA, 2012), reforçando a capacidade da cadeia de suprimentos para avançar 

nessa direção (AHI; SEARCY, 2015). Similar ao quadro anterior, o Quadro 2.7 expõe 

alguns dos facilitadores encontrados na literatura.  

 

Quadro 2.7 – Facilitadores da SSCM 

Facilitadores Descrição Autores 

Externos 
 

 

 

Cultura nacional 

Quando se vende/compra de países 

com culturas mais exigentes, já existe 

o entendimento de práticas 

sustentáveis 

Holt e Ghobadian (2009); 

Ciliberti et al. (2008) 

Confiança 

Quando existe relacionamento de 

confiança na cadeia, compartilham-se 

informações e práticas mais 

facilmente  

Ciliberti et al. (2008); 

Alvarez et al. (2010) 

Colaboração 

da cadeia 

de suprimentos 

Quando existe relacionamento de 

colaboração na cadeia, compartilham-

se informações e práticas mais 

facilmente 

Hsueh (2015); Gimenez et 

al. (2012); Kang et al 

(2012); Lee (2010) 

Integração 

tecnológica 

A cadeia de suprimentos pode ser 

vista como organizações inter-

relacionadas, e a integração 

tecnológica as potencializa 

Vachon e Klassen (2006); 

Borchardt et al. (2011) 

Internos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade 

de inovação 

Práticas de sustentabilidade implicam 

em mudanças em processos e/ou 

produtos, facilitados pela capacidade 

de inovação. 

Pagell e Wu (2009) 

Sistemas 

de medição 

de desempenho 

Adaptar sistemas de medição de 

desempenho das áreas funcionais  

(especialmente de compra), para 

fomentar novas e sustentáveis 

práticas. 

Andersen e Skjoett-Larsen 

(2009); Pagell e Wu (2009); 

Gimenez e Tachizawa 

(2012) 

Práticas de 

gestão da 

qualidade 

Práticas de sustentabilidade seriam 

facilitadas com a integração com 

práticas tradicionais, como as de 

qualidade 

Pagell e Wu (2009); Zhu e 

Sarkis (2004) 

Gestão 

da informação 

A cadeia de suprimentos pode ser 

vista como organizações inter-

relacionadas e troca eficaz de 

informações entre os participantes é 

crucial para melhorar a 

implementação de práticas 

sustentáveis 

Gunasekaran e Ngai (2004); 

Paik e Bagchi (2007); 

Varsei, Soosay, Fahimnia e 

Sarkis (2014); 

Compromisso 

e apoio 

Importância do comprometimento 

dos funcionários e gestão de topo 

Walker et al. (2008); Beske 

e Seuring (2014); Varsei, 
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da gestão de 

topo 

para implementar as mudanças 

necessárias e exercer iniciativas 

SSCM. 

Soosay, Fahimnia e Sarkis 

(2014); Grosvold; 

Hoejmose; Roehrich (2014); 

Meixell e Luoma (2015); 

Dubey et al. (2016) 

Disponibilidade 

recursos/ 

Tamanho da 

empresa 

Recursos incluindo ativos, 

competências, processos e know-how 

para implementar estratégias e 

melhorar a competitividade na cadeia 

de suprimentos. 

Holt e Ghobadian (2009); 

Andersen e Skjoett-Larsen 

(2009); Pedersen (2009); 

Alvarez et al. (2010); 

Varsei, Soosay, Fahimnia e 

Sarkis (2014); 

Papel 

Estratégico  

do setor de 

Compras 

Reconhecer a posição estratégica da 

função de compra, com sua 

participação no planejamento 

estratégico e seu desenvolvimento de 

capacidades.  

Lamming e Hampson 

(1996); Bowen et al. (2001); 

Gold, Seuring e Beske 

(2010); Large e Gimenez 

Thomsen (2011); Gimenez e 

Tachizawa (2012) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos autores indicados. 

 

Nesse contexto, os facilitadores externos preocupam-se com fatores para além das 

fronteiras da empresa, enquanto os internos cobrem fatores dentro da empresa focal que 

ajudam a alcançar práticas sustentáveis. Os facilitadores externos incluem, 

principalmente, as características da relação cadeia de suprimentos (GIMENEZ; 

TACHIZAWA, 2012), sendo identificados pontos como: a cultura nacional das empresas 

que se relacionam na cadeia, considerando que existem países com culturas mais ou 

menos exigentes em termos de práticas sustentáveis; confiança e colaboração e integração 

tecnológica na cadeia de suprimentos, que impulsionam elementos como 

compartilhamento de informações e capacidades.  

Por sua vez, para os internos, tem-se: capacidade de inovação da empresa para 

potencializar mudanças em direção à sustentabilidade; ampliação dos sistemas de 

medição de desempenho para incluir critérios sociais e ambientais; práticas de gestão da 

qualidade, que impulsionariam práticas sustentáveis; eficiência na gestão da informação 

para dar suporte no relacionamento entre empresas; compromisso e apoio da gestão de 

topo, que, além de direcionadores, facilitariam o processo de adoção e implementação de 

práticas sustentáveis; disponibilidade de recursos (o que poderia estar vinculado ao 

tamanho da empresa), incluindo ativos, competências, processos e know-how para 

implementar práticas sustentáveis; desenvolvimento estratégico do setor de compras, com 

treinamentos da equipe para incluir critérios sustentáveis no processo de compras e de 

contratação de fornecedores. 

Em posição oposta, os fatores que representam barreiras para a adoção da SSCM 

causam desafios e reduzem suas forças para tal (AHI; SEARCY, 2015). Também 
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classificados em externos e internos, os dificultadores da SSCM encontrados na literatura 

foram organizados no Quadro 2.8.  

Conforme observado por Walker et al. (2008), parece haver menos estudos focados 

em dificultadores do que voltados para os direcionadores. Para os autores, três razões 

podem ser apontadas: pesquisadores, até então, tenham optado por uma visão otimista do 

fenômeno, aplicando seus esforços mais nos motivos para se adotar a SSCM do que nas 

dificuldades; o viés de respostas socialmente aceitas pode limitar as respostas dos 

participantes organizacionais e amenizar o lado negativo do fenômeno; e, por fim, muitos 

dos fatores que atuam como direcionadores, ou mesmo facilitadores, podem atuar, 

também, como dificultadores, dependendo do ponto de vista consultado.  

Como exemplo, a regulamentação poderia atuar como direcionador ou dificultador, 

sendo um catalisador para empresas aptas ou uma restrição para empresas inaptas 

(WALKER et al., 2008). 

 

Quadro 2.8 – Dificultadores da SSCM 

Dificultadores Descrição Autores 

Externos 

 

 

 

 

Conciliar múltiplos 

decisores / Dificuldades de 

alinhar estratégias ao longo 

da cadeia 

Gerir a cadeia de suprimentos implica 

alinhar a gestão de duas ou mais 

empresas e, assim, dois ou mais 

tomadores de decisão, o que aumenta 

a necessidade de negociações.  

Ahy e Searcy 

(2015); Hassini 

et al. (2012) 

Escassez de métricas 

‘padronizadas’ para a 

cadeia 

Um dos obstáculos para a adoção de 

práticas sustentáveis em toda a cadeia 

de suprimentos é a falta de medidas 

‘fixas’ de desempenho de cadeia e 

suas informações relacionadas e 

estruturas organizacionais 

Hassini et al. 

(2012); Ahy e 

Searcy (2015); 

Tajbakhsh e 

Hassini (2015) 

Fornecedores: relutância na 

adoção de padrões; falta de 

fornecedor apto e/ou 

disponível 

Para adotar práticas ao longo da cadeia 

é preciso comprometimento dos 

fornecedores, que podem relutar na 

adoção de novos 

comportamentos/padrões; e 

fornecedores aptos podem ser menos 

disponíveis  

Walker et al. 

(2008); Hassini 

et al. (2012); 

Azevedo et al. 

(2013) 

Dispersão geográfica da 

cadeia 

Em muitos casos as matérias-primas 

serão provenientes de outras regiões 

do globo, onde é difícil acesso 

Seuring e Muller 

(2008); 

Awayshen e 

Klassen (2010) 

Internos 
 

 

 

 

Capacitação 

da Equipe de Compras 

Na medida em que o setor de compras 

se torna estratégico, é preciso 

desenvolver os funcionários 

Walker et al. 

(2008); Preuss 

(2009); Gold, 

Seuring e Beske 

(2010) 

Maior divulgação 

de 

informação/comunicação 

Práticas sustentáveis demandam novas 

informações, a falta delas pode inibir 

ou retardas as ações necessárias 

Seuring e Muller 

(2008); Seuring 

(2008), Preuss 

(2009) 



56 

 

Maior e mais complexo 

esforço de coordenação 

Pode haver uma redundância em 

competências/ informações/materiais 

na cadeia ou mesmo a soma 

necessárias de tais elementos em 

diferentes partes pode não ser igual ao 

demandado, gerando maior 

necessidade de coordenação ao longo 

da cadeia.  

Seuring e Muller 

(2008); Hassini 

et al. (2012); 

Seuring e Gold 

(2013) Beske e 

Seuring (2014) 

Elevação de custos 

Os custos associados com a adoção de 

práticas para lidar com as questões 

sustentáveis pode representar um valor 

proibitivo para empresas menores 

Seuring e Muller 

(2008); Walker 

et al. (2008); 

Awayshen e 

Klassen (2010) 

A burocracia e 

os objetivos desalinhados 

Desalinhamento entre os objetivos 

operacionais e estratégicos; práticas 

sustentáveis demandam verbas e 

tempo que precisam ser formalmente 

liberados 

Grosvold; 

Hoejmose; 

Roehrich (2014) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos autores indicados. 

 

Entre as dificuldades externas, é possível apontar fatores como: a necessidade de 

alinhar estratégias ao longo da cadeia e, assim, de conciliar as decisões de múltiplos 

gestores em diferentes empresas; a escassez de métricas padronizadas para a cadeia, ou 

seja, medidas para avaliação de desempenho que atendam a todos os negócios ao longo 

da cadeia; as questões envolvendo a falta de comprometimento de fornecedores, que 

podem hesitar para cumprir critérios adicionais de qualidade socioambiental, não estarem 

aptos a atender os padrões exigidos ou mesmo não estar disponíveis no mercado, ou seja, 

não existirem. Outra barreira seria a dispersão geográfica da cadeia, um fator complicador 

no acompanhamento de atividades dos fornecedores. 

Uma vez que os direcionadores, combinados com os facilitadores e dificultadores, 

levem a implementação da SSCM, a empresa focal precisaria desenvolver práticas de 

gestão para estender a sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos. A seção a 

seguir traz um panorama acerca desses elementos, aqui tratados como mecanismos de 

governança, conforme justificado.    

 

2.3.2.2. Mecanismos de Governança 

 

Para estender a sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos, as empresas 

focais podem implementar diferentes práticas de gestão. As práticas utilizadas para 

gerenciar relacionamentos são referidas na literatura como mecanismos de governança. 

Tais mecanismos já foram considerados sob quatro perspectivas (GIMENEZ; SIERRA, 

2013): na análise da cadeia de valor global, na teoria da rede social, na nova economia 
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institucional (como a Teoria dos Custos de Transação) e na gestão da cadeia de 

suprimentos. A última perspectiva é a assumida no presente estudo. O papel da 

governança a partir da perspectiva do gerenciamento de cadeia de suprimentos e da 

sustentabilidade está recebendo cada vez mais atenção (FORMENTINI; TATICCHI 

2016) e, como em demais pesquisas da área (GIMENEZ; TACHIZAWA, 2012; 

GIMENEZ; SIERRA, 2013; FORMENTINI; TATICCHI 2016), assume-se tal 

perspectiva da SSCM. 

Nesse contexto, a partir da definição de governança apresentada em Raynolds 

(2004, p. 728), na qual governança diz respeito “as relações através das quais atores chave 

criam, mantêm e potencialmente transformam atividades de rede”, as autoras Gimenez e 

Sierra (2013, p. 191) propõem que mecanismos de governança no âmbito da SSCM são 

“práticas utilizadas pelas empresas para gerenciar relacionamentos com seus 

fornecedores, com o objetivo de melhorar seu desempenho de sustentabilidade”.  

Formentini e Taticchi (2016) avançam a discussão e, a partir da definição de 

Gimenez e Sierra (2013), propõem uma mais abrangente e detalhada. Segundo os autores, 

mecanismos de governança são “práticas, iniciativas e processos utilizados pela empresa 

focal para gerenciar relacionamentos com 1) funções internas e departamentos e 2) seus 

membros da cadeia de suprimentos e partes interessadas, com o objetivo de implementar 

com sucesso sua abordagem de sustentabilidade corporativa” (FORMENTINI; 

TATICCHI 2016, p.1921). Nesse sentido, os autores ressaltam os mecanismos internos 

de controle, isto é, as ações circunscritas aos limites corporativos, e os mecanismos de 

governança externos, as ações estendidas ao nível da cadeia de suprimentos e as partes 

interessadas. Formentini e Taticchi (2016) apontam a escassez de estudos sobre os níveis 

de compromisso entre os atores da cadeia de suprimentos e os tipos de estruturas de 

governança adotados interna e externamente e indicam a necessidade de aprofundamento 

sobre os mecanismos de governança em SSCM. 

O Quadro 2.9 apresenta uma compilação de entendimentos sobre mecanismos de 

governança considerados para estender a sustentabilidade da empresa focal por meio da 

gestão de sua cadeia de suprimentos. Como se vê, os mecanismos de governança podem 

ser classificados em atividades de integração e governança interna, de triagem e seleção 

de fornecedores, de ações de incentivo para melhoria, de avaliação, de monitoramento, 

de colaboração e de desenvolvimento. 
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Quadro 2.9 – Mecanismos de Governança da SSCM 

Mecanismos de 

Governança 
Descrição Autores 

Integração e 

governança  

interna 

Esses mecanismos incluem: apoio da 

gestão de topo; uso de códigos de 

conduta/ética, guias e políticas 

internos; estabelecimento de 

objetivos, planos de ação e sistemas 

de gestão; sistemas de incentivos e 

recompensas para membros internos; 

análise sistemática da cadeia de 

suprimentos e classificação de 

fornecedores; adesão a iniciativas 

internacionais (e.g. Pacto Global); 

certificações (e.g. ISO14001) 

Bowen et al. (2001); Carter e Jennings (2004); 

Handfield et al. (2005); Mamic (2005); Pedersen 

e Andersen (2006); Ciliberti etal. (2008) 

Andersen e Skjoett-Larsen (2009); Pagell e Wu 

(2009); Tulder et al. (2009); Foerstl et al. (2010); 

Goebel et al. (2012); Hoejmose e Adrien-Kirby 

(2012) e Harms et al. (2013); Formentini e 

Taticchi (2016) 

Triagem / Seleção 

Definição de padrões mínimos 

requeridos; Processo definido para 

seleção de fornecedor 

Emmelhainz e Adams (1999); Bowen et al. 

(2001); Min e Galle (2001); Carter e Jennings 

(2004); Mamic (2005); Vachon e Klassen (2006); 

Beske et al. (2008); Leire e Mont (2010); Ehrgott 

et al (2010); Harms et al. (2013)  

Incentivos para 

melhoria 

Estabelecimento das consequências 

para não conformidade; Contratos 

com sistema de recompensa; 

Estímulo à concorrência com base em 

critérios sustentáveis 

Emmelhainz e Adams (1999); Krause et al. 

(2000); Mamic (2005); Vachon e Klassen (2006); 

Andersen e Skjoett-Larsen (2009); Leire e Mont 

(2010); Gimenez e Sierra (2012); Gimenez e 

Sierra (2013); Formentini e Taticchi (2016) 

Avaliação 

Atividades relacionadas com a 

análise dos fornecedores, como 

aplicação questionários ou visita nas 

empresas. 

Handfield et al. (2005); Leire e Mont (2010); 

Gimenez e Sierra (2012); Gimenez e Sierra 

(2013); Harms et al. (2013); Sancha, Gimenez e 

Sierra (2016) 

Monitoramento 

Busca garantir expectativas de 

contratação, com auditorias ou 

certificação por um terceiro 

independente. Informa o sucesso e o 

modo como práticas acordadas estão 

sendo implementadas. 

Emmelhainz e Adams (1999); Mamic (2005); 

Handfield et al. (2005); Vachon e Klassen (2006); 

Carter e Rogers, 2008; Awaysheh e Klassen 

(2010); Leire e Mont (2010); Grosvold, 

Hoejmose e Roehrich (2014); Marshall et al. 

(2015) 

Colaboração 

Melhor coordenação com clientes, 

fornecedores e partes interessadas 

para melhorar conjuntamente os 

resultados. Pode envolver: 

filiação/colaboração com ONGs; 

iniciativas coletivas (setoriais) 

Bakker e Nijhof (2002); Seuring (2004); Mamic 

(2005); Pagell e Wu (2009); Foerstl et al. (2010); 

Leire e Mont (2010); Peters et al. (2011); Wu et 

al. (2012); Gimenez e Sierra (2013); Marshall et 

al. (2015); Sancha, Gimenez e Sierra (2016) 

Desenvolvimento 

Treinamento e educação; 

Desenvolvimento conjunto; 

Atividades de acompanhamento; 

Diversidade de fornecedores; 

Conhecimentos e ativos 

compartilhados; Transferência de 

conhecimentos; Fornecedores locais  

Bowen et al. (2001); Carter e Jennings (2002); 

Maignan et al. (2002); Mamic (2005); Vachon e 

Klassen (2006); Krause et al. (2007); Ciliberti et 

al. (2008); Pagell e Wu (2009); Leire e Mont 

(2010); Gimenez e Sierra (2012); Wu et al. 

(2012); Formentini e Taticchi (2016) 

Fonte: Adaptado de Akhavan e Beckmann (2016), Formentini e Taticchi (2016) e Gimenez e Sierra (2013) 

 

Assim, práticas sustentáveis seriam movidas ao longo da cadeia de suprimentos por 

meio de mecanismos de governança (MANI; AGRAWAL; SHARMA, 2015) e, nesse 

sentido, o interesse por implementar de atividades sustentáveis passa a ser dividido com 

o interesse por modelos de governança para estendê-las ao longo das cadeias de 

suprimentos (VURRO et al., 2009). Os mecanismos de extensão da sustentabilidade para 
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fornecedores são, cada vez mais, adotados, mas o alcance e o modo de execução variam 

significativamente (RAO, 2002). 

Estudos sobre Governança da Cadeia de Suprimentos Sustentável (Sustainable 

Supply Chain Governance – SSCG) são recentes, mas já destacaram fatores importantes, 

como os níveis de formalização dos mecanismos (ALVAREZ et al., 2010), o papel das 

abordagens colaborativas (VURRO et al., 2009) e o tipo de atuação dos mecanismos 

(GIMENEZ; SIERRA, 2013) 

Quanto ao primeiro, refere-se ao nível em os mecanismos são regulados por regras 

e procedimentos explícitos, podendo, assim, ser formais e informais: nos formais as 

organizações estruturam sua interação explicitamente, com estruturas de comando, 

sistemas de incentivos, procedimentos operacionais padronizados e procedimentos de 

resolução de conflitos documentados; nos informais os mecanismos de controle são 

baseados em relações, ao invés de estruturas burocráticas (VURRO et al., 2009; 

FORMENTINI; TATICCHI 2016). Os formais são, normalmente, adotados em contextos 

dinâmicos e instáveis, e os informais, quando existem relações prévias entre os atores da 

cadeia (FORMENTINI; TATICCHI 2016). 

Quanto ao segundo fator, as empresas poderiam estender a sustentabilidade por 

meio de seu poder de mercado, com parâmetros contratuais e imposição de decisões, ou 

seja, com mecanismos não-colaborativo, ou por meio de governança compartilhada, com 

mecanismos colaborativos (VURRO et al., 2009; FORMENTINI; TATICCHI 2016). No 

contexto da SSCM, mecanismos colaborativos seriam relevantes para facilitar práticas 

sustentáveis (VURRO et al, 2009; GIMENEZ; SIERRA, 2013).  

Quanto ao terceiro, diz respeito ao quanto os mecanismos são implementados por 

meio de atuações mais diretas (hands-on), isto é, com envolvimento ativo das empresas, 

ou mais indiretos (hand-off), com envolvimento menos ativo das empresas. 

Vurro et al. (2009) criaram uma taxonomia para diferenciar modelos de governança 

visando melhorias colaborativas na SSCM, conforme exposto no Quadro 2.10. A 

taxonomia baseia-se na densidade da cadeia e na centralidade da empresa focal que 

podem ser modelos transacionais, ditatoriais, condescendentes e participativos, cada qual 

classificado em seis critérios: escopo da interação com sustentabilidade; profundidade do 

comprometimento com sustentabilidade; objetivo da colaboração; papel desempenhado 

pela empresa focal; condições para sucesso; principais benefícios para a empresa. Cada 

modelo seria indicado para um conjunto de circunstâncias específicas, e com diferentes 

benefícios e objetivos. 



60 

 

 

Quadro 2.10 – Taxonomia dos Modelos de Governança para a SSCM 

 

Densidade/ 

centralidade 

 

 

Critérios 

 

Transacional Ditatorial Condescendente Participativo 

Escopo da interação 

com sustentabilidade 

Primeiro elo, a 

montante; 

Primeiro elo, a 

jusante 

Integrado, a 

montante e a 

jusante 

Primeiro elo, a 

montante; 

Primeiro elo, a 

jusante 

Integrado, a 

montante e a 

jusante 

Profundidade do 

Comprometimento com 

sustentabilidade 

Curto prazo, 

instrumental 

Longo prazo, 

comandante 

Curto prazo, 

compatível  

Longo prazo, 

cooperativo 

Objetivo da 

Colaboração 

Licença para 

operar 

Configuração de 

regras 

Manutenção da 

adesão da cadeia 

Desenvolvimento 

conjunto de 

regras 

Papel desempenhado 

pela empresa focal 
Negociador Orquestrador Executor Conciliador 

Condições para sucesso 

Estabilidade no 

contexto e 

expectativas com 

a 

sustentabilidade 

Habilidade de 

monitorar 

padrões e forçar 

regras 

Disponibilidade 

de recursos e 

competências 

para atender 

requisitos 

Flexibilidade e 

adaptabilidade 

para múltiplas 

vozes 

Principais benefícios 

para a empresa 

Ganhos de 

reputação 

Controle acima 

da colaboração 

Acesso a 

mercados e 

parceiros 

Rendas 

relacionais 

Fonte: Vurro et al. (2009) 

 

Diferentes tipos de mecanismos, ou de combinações de mecanismos, estariam mais 

alinhados a cada um desses modelos propostos por Vurro et al. (2009). Como exemplo, o 

modelo ditatorial estaria alinhado com mecanismos de triagem/seleção de futuros 

fornecedores, avaliação e monitoramento; enquanto o modelo participativo, com 

mecanismos de ações de incentivo para melhoria, colaboração e desenvolvimento de 

fornecedores. A partir da aplicação desses mecanismos, a empresa focal alcançaria uma 

série de resultados diferentes, como: ganhos de reputação, maior controle, acesso a novos 

mercados e parceiros, e novas formas de rendas, baseadas em relacionamentos mais 

vantajosos com seus fornecedores. O tópico seguinte aborda sobre os resultados ou 

consequências esperadas da SSCM, aqui considerados como resultados dos mecanismos 

aplicados para estender a sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos. 
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2.3.2.3. Consequentes  

 

Em seu estudo em busca de definir SCM, Mentzer et al. (2001) estabeleceram como 

consequentes da SCM a diminuição de custos, a melhoria do valor e satisfação do 

consumidor, e vantagem competitiva. Na tentativa de elencar consequentes para SSCM, 

o presente estudo toma como base os resultados que seriam alcançados ao se adotar as 

estratégias propostas por Seuring e Muller (2008). Tais resultados representariam, assim, 

os seguintes consequentes de SSCM: diminuição de riscos nas três dimensões da 

sustentabilidade; aumento do desempenho da cadeia de suprimentos nas três dimensões 

da sustentabilidade; e alcance de vantagem competitiva por meio de produtos 

sustentáveis. Dos três, contudo, maior ênfase será dada ao segundo: desempenho 

sustentável da cadeia de suprimentos.  

Na medida em que a gestão de negócios evolui para uma perspectiva de SCM, a 

busca pela medição de desempenho também evolui. Assim, medir o desempenho de um 

único negócio está progredindo para medir o desempenho de cadeias de suprimentos 

(AHI; SEARCY, 2015; SEURING; GOLD, 2012). Este avanço, no entanto, não é simples 

de realizar, uma vez que, o que seria difícil de medir dentro da empresa focal, torna-se 

ainda mais difícil de medir ao longo de sua cadeia de suprimentos (BESKE et al., 2015) 

e escolher as medidas de desempenho adequadas para toda a cadeia de suprimentos é um 

processo difícil e, muitas vezes, complexo (BEAMON, 1999b). 

Neely et al. (1995, p.80) define medição de desempenho, como “o processo de 

quantificar a eficiência e a eficácia da ação”. Quando se trata de SSCM, essas ações 

ocorrem em mais do que uma organização e em três dimensões (i.e. ambiental, económico 

e social). Assim, a Medição de Desempenho Sustentável em Cadeias de Suprimento 

(Sustainable Supply Chain Performance Measurement – SSCPM) deve ser avaliada entre 

diferentes negócios e em todas as três dimensões. 

Vários estudos exploram o campo da SSCPM (AHI; SEARCY, 2015A; AHI; 

SEARCY, 2015C; BAI; SARKIS, 2014; BESKE et al., 2015; HASSINI et al. 2012; 

SCHALTEGGER; BURRITT, 2014; VARSEI et al., 2014; YAWAR; SEURING, 2015). 

Hassini et al. (2012) realizaram uma revisão da literatura com foco em métricas e 

identificaram alguns obstáculos para o desenvolvimento de métricas confiáveis para 

SSCM. Eles descobriram que algumas métricas específicas para a gestão 

intraorganizacional são incompatíveis para o escopo interorganizacional; que embora 

existam métricas ambientais, o excesso delas torna difícil decidir quais, como e onde usá-
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las; que face a  existência de diferentes atores em uma cadeia de suprimentos, há uma 

necessidade de acordos e negociações em que métricas e dados devem ser usados; que 

empresas com estratégias diferentes na cadeia de suprimentos podem exigir métricas 

diferentes para sua gestão e, por isso, cada uma advogaria por uma métrica específica. 

Beske et al. (2015) pesquisou estudos dos últimos 20 anos para descobrir o que foi 

alcançado em termos de SSCPM. Os autores avaliaram 140 trabalhos publicados até 2014 

e descobriram que mais da metade deles dizem pouco ou nada sobre métodos específicos 

de medição e gestão para o desempenho sustentável em SSCM. A grande parte dos artigos 

discute sobre a melhoria do desempenho sustentável, mas não descreve formas de medi-

lo (BESKE et al. 2015). Para os trabalhos que abordam SSCPM mais descritivamente, os 

autores indicam que o desempenho econômico e ambiental são os mais analisados, 

enquanto dimensão social é considerada apenas por um terço das publicações.  

Ahi e Searcy (2015a) também fizeram uma revisão da literatura sobre SSCPM. Eles 

conduziram uma análise de métricas publicadas na literatura para mensurar o desempenho 

sustentável em cadeias de suprimentos. Um total de 2555 métricas foram identificadas e 

sua análise aponta duas importantes descobertas: há uma falta de acordo sobre a forma 

como o desempenho deve ser medido tanto na SCM verde como na sustentável, e, em 

concordância com os achados de Beske et al. (2015), há uma grande extensão de métricas 

que representam as questões ambientais, mas poucas centrando-se sobre as questões 

sociais (AHY; SEARCY, 2015a). Questões essas que são aprofundadas adiante, em tópico 

dedicado ao assunto. 

Para medições de desempenho econômico, também chamadas medidas de 

desempenho tradicionais, os principais indicadores convencionais para SCM são de 

qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo (GUNASEKARAN et al., 

2004), mais o tempo e inovação (SHEPHERD; GUNTER, 2006). De modo geral, 

métricas tradicionais para SCM incluem questões econômicas e operacionais. Alguns 

estudos indicaram outras métricas, como mostrado no Quadro 13.  

A dimensão ambiental, embora careça de indicadores convencionais, é largamente 

abordada. Métricas neste assunto podem ser ilustradas como: emissões atmosféricas; uso 

de energia, as emissões de gases de efeito estufa, consumo de energia; reciclando; lixo 

sólido; pegada de carbono; avaliação do ciclo de vida; consumo de água (BESKE et al. 

2015). Outros exemplos estão, também, no Quadro 2.11. 
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Quadro 2.11 – Métricas Econômicas/Tradicionais e Métricas Ambientais para Desempenho em SSCM 

Autores 
Métricas para Desempenho 

Tradicional na SCM 

Métricas para Desempenho  

Ambiental na SCM 

Gunasekaran, et 

al. (2004) 

Qualidade; Velocidade; Custo 

Confiabilidade; Flexibilidade   
 

Shepherd e 

Gunter (2006) 

Custo; Tempo; Qualidade;  

Flexibilidade; Inovação 
 

Clemens (2006)  

Política ambiental; Investimento na capacidade 

de resposta do Meio Ambiente; Consciência 

ambiental 

Sarkis (2006)  
Consumo de água; Uso de energia; Lamas 

emitida por Instalação 

Vachon e 

Klassen (2008) 
 

Eliminação de Resíduos Sólidos; Emissão de 

Gases; Emissões de água 

Vachon e Mao 

(2008) 
 

Taxa de Reciclagem de Resíduos; Eficiência 

energética; Emissões de GEE; Inovação 

ambiental 

Ashby et al. 

(2012) 

Custo; Qualidade; 

Entrega 

Gestão ambientail; Projetado para o Meio 

Ambiente; Compras Verdes; Logística Reversa; 

Reciclagem, Reuso e Remanufatura 

Brandenburg et 

al. (2014) 

Custo; Rentabilidade ou receita; 

Produto Interno Bruto; Taxa de 

crescimento; Produtividade do 

Trabalho, concentração do 

mercado, ou dependência de 

importação global no 

desenvolvimento Macro 

Econômico 

Fontes de energia renováveis; Consumo de 

recursos naturais, água e energia; Qualidade da 

água, Fatores Foco no desperdício e impactos de 

poluição. 

Varsei et al. 

(2014) 

Custos da cadeia de 

suprimentos; nível de serviço 

Emissões de GEE; Uso da Água; Consumo de 

energia; Gerações de resíduos; O uso de 

substâncias perigosas e tóxicas 

Ahi e Searcy 

(2015a) 

Risco e recuperabilidade; Taxa 

de retorno dos clientes; Fluxo de 

caixa gerado pelas atividades 

operacionais; Grau de 

Cooperação; Lucro; Quota de 

mercado; Vendas; Eficiência 

existente vs. custo da adaptação; 

Maior eficiência de custos; 

Poupança de custos; 

desempenho operacional 

Custos ambientais; Compra de materiais 

ambientalmente amigáveis; Preocupações 

Sociais ambientais; Cooperação com os clientes 

para embalagem verde; Risco de Acidentes 

Graves; Riscos ambientais; ACV; Demanda de 

Energia Cumulativa Demanda de energia por 

unidade; Contribuição Aquecimento Global por 

unidade; Eficiência energética; Eficiência da 

reciclagem; Otimização de Processos de 

redução de resíduos; Otimização do Processo 

para reduzir as emissões atmosféricas 

Beske et al. 

(2015) 

Custo; Tempo; Qualidade; 

Flexibilidade; Inovação; O 

volume de negócios por ano; 

Redução de custo por produto 

Emissões Atmosféricas; Uso de Energia; 

Emissão de GEE; Consumo de energia; 

Reciclagem; Resíduos sólidos; Flexibilidade; 

Sistema de Gestão Ambiental; Pegada de 

carbono; ACV; Consumo de água; Resíduos de 

produção por unidade de produto; Emissões de 

CO2 por tonelada; Uso da terra em Hectares 

Fonte: Elaboração própria, com base nos autores indicados 

 

Nos estudos apresentados no Quadro 2.13, as métricas tradicionais mais citadas 

relacionam-se a custo: “custo”, “redução de custos por produto”, “redução de custos”, 

“eficiência versus custo da adaptação existente”, “eficiência de custos” e “custo da cadeia 

de suprimentos”. Métricas ambientais para SCM foram encontradas extensivamente e, 

como sugerido por Hassini et al. (2012), o excesso delas pode dificultar a decisão de qual 



64 

 

adotar. Para energia, por exemplo, foram identificadas 6 métricas diferentes: consumo de 

energia; eficiência energética; exigência de energia por unidade; uso de energia; fontes 

de energia renováveis; e demanda de energia acumulada.  

Considerando a escassez de aprofundamento sobre a dimensão social da SSCPM e 

o foco do estudo, esta pesquisa descreve as métricas de desempenho social na cadeia de 

suprimentos com um quadro específico para métricas sociais. 

Desempenho social, em um sentido mais amplo, pode ser entendido como a 

medição das questões sociais que provocam preocupações na sociedade (SEARCY 2013). 

Apesar de sua reconhecida importância, a sua medição, até então, é bastante rara. Isso 

acontece porque a medição do desempenho com indicadores sociais não é uma tarefa 

fácil. Questões sociais têm uma natureza dinâmica e indicadores sociais são difíceis de 

aplicar, principalmente ao longo da cadeia de suprimentos (SEARCY 2013). Outros 

desafios estão relacionados com uma inclinação para a subjetividade dos indicadores 

sociais e uma tendência de alguns deles não serem realmente quantificável (BURRITT; 

SCHALTEGGER, 2014). 

Uma definição para questões sociais na cadeia de suprimentos fornecida por 

Klassen e Vereecke (2012, p. 103) é a seguinte: “os aspectos relacionados aos produtos/ 

processo de operações que afetam a segurança humana, bem-estar e desenvolvimento da 

comunidade”. De acordo com a sua definição, algumas das métricas para questões sociais 

incluem: incidentes de saúde e segurança; práticas de saúde e segurança; segurança do 

produto; bem-estar económico e crescimento (BESKE et al. 2015). 

Uma seleção de métricas sociais encontradas em revisões de literatura com foco na 

dimensão social, como em Jørgensen et al. (2008), Ahi e Searcy (2015c), Yawar e Seuring 

(2015), consta no Quadro 2.12. As duas métricas para o desempenho social mais citadas 

foram comunidade e saúde e segurança. Como nas métricas ambientais, há uma gama de 

diferentes denominações. Para a comunidade, por exemplo, foi identificado métricas para 

lidar com a ideologia da comunidade, conexão com a comunidade e envolvimento com a 

comunidade, entre outras. Já para saúde e segurança, exemplos como incidentes de saúde 

e segurança, práticas de saúde e segurança, resultados de saúde e segurança. 

 
Quadro 2.12 – Métricas Sociais para Desempenho em SSCM 

Autores Métricas para Desempenho Social na SCM 

Jørgensen et al. 

(2008) 

Direitos humanos; Práticas de Trabalho e Condições de Trabalho Decente;  

Sociedade; Responsabilidade sobre o produto 

Ashby et al. 

(2012) 

Igualdade social; Comércio Justo; Compras Socialmente Responsáveis; Saúde e 

Segurança 
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Brandenburg et 

al. (2014) 

Salários, proporção de gêneros entre funcionários; necessidade/exigência individual 

do cliente; aceitação social; contribuição para empregos; crescimento populacional 

Varsei et al. 

(2014) 

Práticas de trabalho e trabalho decente; direitos humanos; sociedade; 

responsabilidade sobre o produto 

Ahi and Searcy 

(2015a) 

Participação em programas de voluntariado; Número de Voluntariado Individual; 

Risco de corrupção; Estado de saúde e riscos; Engajamento das Partes Interessadas; 

Empoderamento das Partes Interessadas; Relacionamento nos serviço pós-venda; 

Missões e Valores Publicamente Disponíveis; Valor acrescentado e benefícios 

comunitários; Eficiência Institucional; Otimização do Processo para reduzir o 

ruídos; Sistemas de medição de desempenho em segurança e segurança 

Ahi and Searcy 

(2015c) 

Incidentes de Saúde e Segurança; Práticas de Saúde e Segurança; Segurança do 

produto; Queixas da comunidade; Iniciativas comunitárias; Segurança do Trabalho 

e Saúde do Trabalho; Porcentual de funcionários de comunidades locais; 

Segurança; Saúde e Segurança; Envolvimento em Comitês de Saúde e Segurança; 

Saúde e desempenho dos sistemas de medição de segurança; Saúde e segurança dos 

trabalhadores; Melhoria da saúde e segurança da comunidade; Redução de 

Incidentes de Segurança; Resultados de Saúde e Segurança; Melhoria dos padrões 

de saúde e segurança; Condições de Saúde e Segurança Certificadas; Padronizado 

Saúde e Condições de Segurança; Segurança dos funcionários; Bem-estar; Bem-

estar social; Bem estar humano; Partes interessadas da comunidade; Melhoria nas 

relações com a comunidade e Imagem Corporativa; Ideologia da Comunidade; 

Construção do estilo e características da comunidade; Conexão com a Comunidade; 

Rede da Comunidade; Queixas de Comunidade; Pressão de reclamações de 

comunidades vizinhas; Redução do impacto de produtos, serviços e atividades na 

comunidade local; Os esforços de desenvolvimento comunitário da empresa; 

Suportado pela Comunidades; Taxa de impacto comunitário; Envolvimento da 

Comunidade; Melhoria significativa nas relações com a Comunidade As partes 

interessadas, por exemplo, ONGs e ativistas comunitários; Contribuição para a 

comunidade; Ligações econômicas com Comunidades 

Beske et al. 

(2015) 

Segurança da produção; Diversidade de Gênero e Assédio; Direitos humanos; 

Saúde e segurança Ocupacional; Comércio justo; Métricas de trabalho justo; Taxa 

de empregados diretos e indiretos; Tempo de treinamento por funcionário 

Yawar and 

Seuring (2015) 

Condições de Trabalho; Direitos humanos; Saúde e segurança; Desenvolvimento de 

minorias; Inclusão de pessoas marginalizadas; Gênero 

Fonte: Elaboração própria, com base nos autores indicados 

 

Essas métricas já seriam um exemplo das dificuldades apontadas por Burritt e 

Schaltegger (2014): subjetivas e difíceis de quantificar; e, para Ahi e Searcy (2015a), sem 

acordo sobre como devem ser medidas. Tendo em conta a consideração de Searcy (2013) 

que as questões sociais são de naturezas dinâmicas e a sugestão de Hassini et al. (2012) 

em gerar indicadores compostos, onde cada parceiro da cadeia de suprimentos usaria 

métricas específicas para as suas atividades, recomenda-se a adoção de métricas sociais 

mapeadas por partes interessadas, de modo a suportar a seleção de métricas apropriadas 

para cada um dos parceiros da cadeia de suprimentos. O primeiro passo seria dividir 

métricas por partes interessadas e por dimensão da sustentabilidade e o segundo, analisar 

a adesão de métricas para cada parceiro da cadeia de suprimentos. Quanto mais uma 

métrica for aplicada para diversas partes interessadas, maior sua aplicabilidade em termos 

de cadeia de suprimentos. Eventualmente, algumas métricas podem ser mais 

intraorganizacional ou mais aplicadas a gestão a jusante ou a montante. 
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2.4. Sustentabilidade Social na Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável 

 

Empresas passaram a incorporar práticas de sustentabilidade em suas cadeias de 

suprimentos, no entanto, entre todas as dimensões da sustentabilidade, a literatura sobre 

a dimensão social ainda é a menos explorada (ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012; 

VARSEI et al., 2014; BESKE; JOHNSON; SCHALTEGGER, 2015; MANI et al, 2015). 

Contudo, na medida em que questões sociais passam a ser reconhecidas como pressões 

negativas para a reputação e o desempenho das empresas, a pesquisa de tais questões vem 

aumentado.  

A Sustentabilidade Social na Gestão da Cadeia de Suprimentos (Social 

Sustainability in Supply Chain Management – SSSCM) é entendida como o 

endereçamento de questões sociais a montante e a jusante da empresa focal, ou seja, indo 

além das operações internas, em fornecedores e partes interessadas, como a comunidade 

local, a sociedade e os consumidores (MANI et al., 2015).   

Para Klassen e Vereecke (2012), ao gerir a sustentabilidade social em cadeias de 

suprimentos, três pontos devem ser levados em conta: quem, o quê e como. O “o quê” 

seriam as questões sociais, ao passo em que o “quem” se vincula às partes afetadas pela 

operação da empresa, frequentemente atrelado a Teoria dos Stakeholders, e o “como” se 

relaciona aos mecanismos de governança usados. Uma diversidade de entendimentos, 

contudo, vem sendo inserida quando se abordam as questões sociais, o “o quê”.  

Na definição de Klassen e Vereecke (2012, p.103), por exemplo, questões sociais 

em cadeias de suprimentos seriam “aspectos relacionados a produtos ou processos que 

afetam a segurança humana, o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade”. Já em 

definições mais minunciosas e detalhistas, como em Chardine-Baumann e Botta-

Genoulaz (2011), questões sociais englobam: condições sociais de trabalho (emprego, 

respeito ao diálogo social, saúde e segurança, desenvolvimento de recursos humanos); 

direitos humanos (trabalho infantil e forçado, liberdade de associação, discriminação); 

compromisso social (envolvimento na comunidade local, educação, cultura e 

desenvolvimento tecnológico, criação de emprego, cuidados de saúde, investimento 

social); questões de clientes (marketing e informação, saúde e segurança, proteção da vida 

privada, acesso a serviços essenciais);  e práticas de negócios (luta contra corrupção, 

comércio justo e promoção da responsabilidade social na esfera de influência).  

Assim, acompanhando a imprecisão já vinculada ao termo sustentabilidade, a 

compreensão de sustentabilidade social ainda não alcançou um entendimento consensual. 
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Um resumo de conteúdos já vinculados à composição das questões sociais consta no 

Quadro 2.13. Dentre elas, é possível elencar dimensões como: condições de trabalho; 

treinamento educação e habilidades pessoais; trabalho infantil; direitos humanos; ética; 

saúde e segurança; saúde e bem-estar; equidade; desenvolvimento de minorias; inclusão 

de pessoas incapazes/marginalizadas; gênero; responsabilidade de produto; 

(des)envolvimento com a comunidade; e filantropia. 

 

Quadro 2.13 – Questões Sociais para SSSCM 

Questões 

Sociais 
Descrição Autores 

Condições 

de Trabalho 

Condições de trabalho dos funcionários inclui baixos 

salários, horário estendido de trabalho, direito de 

formar sindicatos, contrato de trabalho e exploração 

do trabalhador 

Carter e Jennings (2002); 

Jorgensen (2008), Preuss (2009), 

Lindgreen e Swaen (2010); Park-

Poaps e Rees (2010), Klassen e 

Vereecke (2012); Gomes et al., 

(2014); Dubey, Gunasekaran e 

Papadopoulos (2016) 

Treinamento 

Educação e 

Habilidades 

pessoais 

Avalia o nível de compromisso para melhorar as 

habilidades do capital humano e as tentativas de 

correlacionar o desenvolvimento intelectual dos 

recursos humanos e o progresso sustentabilidade 

social alcançado pela empresa. 

Hutchins e Sutherland (2008); 

Gomes et al., (2014); 

Trabalho 

Infantil 

Preocupa-se com trabalho por crianças com idade 

inferior a 15 que impede a frequência escolar e de 

trabalho por crianças com menos de 18 anos que seja 

perigoso para a saúde física ou mental. 

Kolk e Van Tulder (2002); Nadvi 

(2008); Zutshi et al. (2009), Lund-

Thomsen et al. (2012) 

Direitos 

Humanos 

Direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independe da nacionalidade, local de residência, sexo, 

origem nacional ou étnica, cor, religião, língua. O 

direito à igualdade de direitos, sem discriminação, é o 

núcleo dos direitos humanos 

Welford (2002), Carter e Jennings 

(2002), Jorgensen (2008), Mena et 

al. (2010); Preuss and Brown 

(2012); Gomes et al., (2014); 

Dubey, Gunasekaran e 

Papadopoulos (2016); Mani et al. 

(2016) 

Ética 

Possui equipe, departamento ou divisão responsável 

pela conformidade ética em instalações de fabricação; 

Audita o lugar do cliente para o estrito cumprimento 

do código de conduta ética; e estabelece um conjunto 

de códigos de conduta de ética transparentes, 

abrangentes e rigorosos 

Carter e Jennings (2002); Dubey, 

Gunasekaran e Papadopoulos 

(2016); Mani et al. (2016) 

Saúde e 

segurança 

Inclui saúde física e mental que esteja diretamente 

relacionada com a segurança e higiene no trabalho. 

Também descreve as condições de trabalho perigosas, 

que poderiam deixar efeitos a longo prazo sobre a 

saúde pessoal do trabalhador. 

Carter e Jennings (2002), 

Jorgensen e Knudsen (2006), 

Welford e Frost (2006); Hutchins e 

Sutherland (2008); Ciliberti et al. 

(2009), Ashby et al. (2012); 

Klassen e Vereecke (2012); Gomes 

et al., (2014); Dubey, Gunasekaran 

e Papadopoulos (2016); Mani et al. 

(2016) 

Saúde e 

Bem-estar 

Audita periodicamente seus fornecedor e garante a 

adesão da política de saúde ocupacional; garante a 

segurança das mulheres em locais de clientes; 

assegura a disponibilidade de cuidados mínimos de 

saúde em instalações em locais com fornecedor 

Hutchins e Sutherland (2008); 

Klassen e Vereecke (2012); Gomes 

et al., (2014); Mani et al. (2016) 
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Equidade 

Garante a diversidade em locais de fornecedores, 

garante o cumprimento rigoroso da política de género 

e não-discriminação em locais de clientes, assegura a 

diversidade no local de trabalho em locais de clientes, 

garante política de não-discriminação de gênero em 

fornecedores 

Carter e Jennings (2002); Hutchins 

e Sutherland (2008); Gomes et al., 

(2014); Mani et al. (2016) 

Desenvolvi

mento de 

minorias 

Desenvolvimento de minorias é o desenvolvimento 

dessas populações que são considerados minorias em 

termos de população pela virtude da sua religião, raça 

ou etnia. 

Krause et al. (1999), Carter e 

Jennings (2002); Maignan et al. 

(2002); Carter (2006),  

Inclusão de 

Pessoas 

Incapazes/M

arginais 

Grupos que são na sua maioria negligenciadas nas 

sociedades por incapacidades físicas ou aqueles 

negligenciados pelo governo. População vivendo 

abaixo da linha de pobreza é considerada marginal 

Carter e Jennings (2002); Carter e 

Jennings (2004), Hall and Matos 

(2010) 

Gênero 

Igualdade de tratamento entre mulheres e 

transgêneros, para atender necessidades especiais e 

atribuição de direitos iguais no local de trabalho 

Tallontire et al. (2005), Preito-

Carron (2008), Barrientos (2008) 

Responsabili

dade de 

Produto 

Integração das preocupações de saúde e segurança do 

consumidor no produto, como contaminantes ou 

outras ameaças para a saúde (incluindo grupos 

especiais) e sistema de tratamento de reclamações; 

Informações sobre produto, ingredientes, origem, 

utilização, os potenciais perigos e efeitos colaterais, 

com rotulagem. Comunicações de marketing, Como 

diretrizes éticas para anúncios. 

Jorgensen (2008), Chardine-

Baumann e Botta-Genoulaz 

(2011); Gomes et al., (2014); 

(Des)envolvi

mento com a 

comunidade 

Apoio financeiro direto e indireto, bem como recursos 

materiais que as comunidades impactadas estão se 

beneficiando. Centra-se sobre as interações culturais e 

educacionais estabelecidos com as comunidades 

impactadas, tendo em vista a melhoria do ambiente 

social externo em torno da empresa. 

Carter e Jennings (2002); Ashby, 

Leat e Hudson-Smith (2012); 

Gomes et al., (2014); Dubey, 

Gunasekaran e Papadopoulos 

(2016) 

Filantropia 

Inclui práticas como: doações para organizações 

religiosas, estímulo para funcionários volutariarem em 

unidades de caridade e para doarem para ONG’s que 

desenvolvam a sociedade, encorajamento de 

fornecedores em atividades filantrópicas, realiza 

campos relacionados com a saúde para a sociedade 

envolvendo instalações da fábrica 

Carter e Jennings (2002); Mani et 

al. (2016) 

Fonte: Com base em Jorgensen (2008), Gomes et al., (2014), Yawar e Seuring (2015) e Mani et al. (2016) 
 

Alguns autores, como Jorgensen (2008) e Gomes et al., (2014), guiam o 

entendimento das questões sociais vinculando-as a análise do ciclo de vida, de modo a 

seguir a Avaliação do Ciclo de Vida Social (SLCA). Sob tal perspectiva, as questões 

sociais são divididas em quatro categorias de impacto (i.e. direitos humanos; práticas de 

trabalho e condições de trabalho decente; sociedade; e responsabilidade relacionada ao 

produto), alinhadas com as categorias sociais propostas pelo GRI (Global Reporting 

Initiative). Elas seriam “indicadores de pontos finais”, compostas por indicadores de 

“pontos intermerdiários”, conforme ilustrado na Figura 2.6.  

Em um outro entendimento, Yawar e Seuring (2015) realizaram uma revisão 

sistemática na literatura buscando pesquisas que tenham abordado o assunto na SCM. Os 

autores classificaram sete grandes grupos de questões sociais: condições de trabalho; 
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trabalho infantil; direitos humanos; saúde e segurança; desenvolvimento de minorias; 

inclusão de pessoas incapazes ou marginalizadas; e gênero.  

Em seu levantamento, também identificaram ações responsáveis em cadeias de 

suprimentos, alinhadas em três estratégias distintas: a estratégia de comunicação, com 

ações de relatórios e rotulagem; de conformidade, com ações de  códigos de conduta/ 

padrões, auditoria e monitoramento; e de desenvolvimento de fornecedores, com ações 

de desenvolvimento direto de fornecedores; desenvolvimento indireto de fornecedores; 

confiança e relações de colaboração. Tais estratégias estariam sob o ponto “como”, 

apontado por Klassen e Vereecke (2012). O ponto “quem” também foi endereçado por 

Yawar e Seuring (2015), que dividiram as questões sociais em demandas de stakeholders 

internos e externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Pontos Finais e Pontos médios para Avaliação do Ciclo de Vida Social 

Fonte: Gomes et al., (2014) 
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Mani et al. (2015) e Mani et al. (2016) também desenvolveram um entendimento 

sobre questões sociais com os três pontos de Klassen e Vereecke (2012). Para “o quê”, 

Mani et al. (2016) elaboraram e validaram uma escala de sustentabilidade social, aplicada 

com gestores da Índia e com foco em países de economias emergentes. Em seus achados, 

os autores consideram seis grandes grupos de questões sociais: filantropia, segurança, 

equidade, saúde e bem-estar; ética e direitos humanos.  

Para “quem” e “como”, Mani et al. (2015) identificaram práticas sociais em 

empresas indianas e as classificaram em quatro fases: fase de relacionamento com 

fornecedores; fase de operações internas; fase de relacionamento com a sociedade e fase 

de relacionamento com os consumidores. Na primeira fase, os autores encontraram ações 

voltadas para: compras com priorização de fornecedores locais e para pequenas empresas; 

auditorias em fornecedores para proibir violação de direitos humanos; uso de 

certificações, de sistemas de gestão social e de códigos de ética; compartilhamento de 

melhores práticas; criação de um programa de desenvolvimento de fornecedores; e 

realização de seminários para implementação de novas práticas em fornecedores.  

Já na segunda fase, Mani et al. (2015) encontraram: adoção do OHSAS 18001; 

auditorias internas e via segunda parte; inspeções periódicas quanto à segurança de 

funcionários internos; treinamentos internos, para gestores e não-gestores; adoção de 

salários iguais ou acima do praticado no mercado; adesão a Declaração Universal de 

Direitos Humanos das Nações Unidas; incentivo a adoção de acordos coletivos, 

garantindo liberdade de associação e negociação; política de aviso prévio com um mínimo 

de três meses de antecedência; elaboração de um documento para explicitar práticas éticas 

e antiéticas, bem como práticas anticorrupção; aumento da força de trabalho feminina no 

chão de fábrica, na sede e em escritórios regionais; elaboração de uma ‘política de 

discriminação de gênero’, na qual se explicita que qualquer discriminação contra 

funcionários, com base em raça, sexo, estado civil, nacionalidade e deficiência é proibida. 

Por sua vez, na terceira fase, com a sociedade, foram detectadas as seguintes 

práticas: criação de escolas no entorno de instalações de fábricas; distribuição de livros; 

apoio para renovação de escolas públicas; criação de um programa de creches; criação de 

cargos focados para desenvolver experiências para candidatos a funcionário; campanha 

sobre cuidados preventivos com vacinas e tratamentos; programa de sensibilização sobre 

o HIV; palestras sobre alcoolismos; criação do ‘fórum da esposa dos funcionários’, para 

conscientizar sobre saúde, higiene e nutrição; programa de saneamento básico, de água 

potável e de limpeza para aldeias; programas de capacitação e de empreendedorismo; 
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programas de sensibilização sobre segurança rodoviária para crianças em idade escolar; 

e doações para organizações de proteção animal, de crianças deficientes e de doenças 

crônicas.  

Finalmente, na quarta fase, com o consumidor, Mani et al. (2015) localizaram as 

seguintes práticas: busca por proteção de direitos humanos e por proibição de trabalho 

infantil e forçado nos canais de distribuição do produto; contratação local de profissionais 

para marketing e vendas; compromisso com a rotulagem adequada dos produtos, 

informando sobre utilização segura, indicação de vida útil; aplicação de pesquisas de 

satisfação do cliente; e avaliação do ciclo de vida do produto. 

Os resultados propostos com Mani et al. (2015) e Mani et al. (2016) sinalizam um 

potencial de aderência ao presente estudo, por terem sido desenvolvidos com foco em 

países de economia emergente, como o Brasil. Desse modo, a classificação proposta pelos 

autores de questões sociais (i.e. filantropia, segurança, equidade, saúde e bem-estar; ética 

e direitos humanos) serão adotadas nesse estudo, ao lado das questões que compõem a 

visão da SLCA (direitos humanos; práticas de trabalho e condições de trabalho decente; 

sociedade; e responsabilidade relacionada ao produto), que compõe uma visão central nos 

estudos sobre sustentabilidade social na SCM. Resumindo, o conjunto desses estudos 

considera nove questões sociais, a saber: filantropia, segurança, equidade, saúde e bem-

estar, ética, direitos humanos, práticas de trabalho e condições de trabalho decente, 

sociedade e responsabilidade relacionada ao produto.  
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2.5 Desenvolvimento Teórico Aplicado a Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Sustentável 

 

 Esta seção apresenta um panorama sobre o desenvolvimento teórico aplicado, até 

então, nas pesquisas em SSCM. Considera-se, assim, o contexto do campo e, em seguida, 

aprofundam-se as teorias que servem de guia para o presente estudo: Teoria do 

Stakeholder, Teoria da Contingência e Teoria Comportamental. 

 

2.5.1 Evolução 

 

Em meio a uma quantidade expressiva de revisões da literatura sobre a SSCM, 

alguns estudos se destacaram por aprofundar sua análise no tópico relativo ao 

desenvolvimento teórico aplicado no campo. Esse é o caso dos estudos de Carter e Easton 

(2011), Marques e Cousins (2013), Touboulic e Walker (2015), Quarshie, Salmi e 

Leuschner (2016). Em tais revisões, um ponto comum é indicado: a maioria das 

publicações em SSCM não utiliza uma lente teórica para examinar os problemas de 

interesse na área (ou, se utiliza, não apresenta sua escolha teórica de modo explícito) e 

mostra uma natureza excessivamente descritiva, geralmente, sem contribuição teórica.  

A revisão de Carter e Easton (2011) considerou 80 artigos ao longo de duas décadas 

(1991-2010). Os autores indicaram que 87% dos artigos consultados do período entre 

1991 e 2000 não empregaram uma lente teórica. Já no período de 2001 a 2010, essa 

omissão é reduzida para 33%, mas continuaria uma escassez notável. Marques e Cousins 

(2013) avaliaram 749 artigos, coletados entre 1960 e 2009, e identificaram apenas 56 

trabalhos contendo quadros teóricos estruturados. Touboulic e Walker (2015), por sua 

vez, analisaram 308 artigos, selecionados no período de 1995 a 2013. As autoras 

apontaram que mais de 65% dos artigos seriam “a-teóricos”, deixando um espaço 

reduzido para testes e construções de teoria.  

Quarshie, Salmi e Leuschner (2016) consideraram 195 artigos, publicados entre 

2007 e 2013, e apontaram que cerca de metade não apresenta enquadramento teórico 

explícito ou substancial. Quando são utilizadas lentes teóricas, as teorias mais adotadas 

representam um segundo ponto de convergência nas análises das revisões acima. Segundo 

os autores, a Teoria dos Stakeholders e a Teoria da Visão Baseada em Recursos (e em 

Recursos Naturais) são as lentes mais recorrentes no campo. Para Marque e Cousins 

(2013) isso poderia representar uma visão inicial antagonista entre uma abordagem de 
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vantagem competitiva, com base na Teoria da Visão Baseada em Recursos (Natural), e 

uma abordagem de gerenciamento de risco, com base na Teoria dos Stakeholders. De um 

lado, adota-se a sustentabilidade como fonte de vantagem competitiva, explorando 

capacidades internas para conseguir resultados, enquanto, de outro, sugere-se que 

empresas abordam a sustentabilidade na medida em que são pressionadas por diferentes 

partes interessadas.  

Além dessas duas, que são as mais adotadas, Touboulic e Walker (2015) apontam a 

Teoria Institucional e a Teoria dos Custos de Transação. As autoras fornecem um resumo 

do uso dessas teorias no campo da SSCM, com sua descrição, desafios típicos, referências 

e exemplos de artigos de revisão, conforme exposto no Quadro 2.14  

 

Quadro 2.14 – Principais Teorias Encontradas em SSCM 

Teoria Descrição Desafios Típicos em SSCM Ref. Artigos 

Teoria 

da Visão 

Baseada 

em 

Recursos 

(RBV) 

Vantagem competitiva sustentável 

da empresa emana de seus recursos 

valiosos, raros, inimitáveis, não-

substituíveis e o modo único que 

são utilizados por meio de 

capacidades centrais 

Identificar e desenvolver 

recursos fundamentais que 

contribuem para garantir a 

realização do desempenho 

ambiental, social e econômico 

na cadeia de suprimentos 

Barney 

(1991) 

Gold et 

al. 

(2010) 

Teoria 

da Visão 

Baseada 

em 

Recursos 

Naturais 

(NRBV) 

Aproveitar desafios ambientais e 

sociais com capacidade de negócios 

é uma fonte de vantagem 

competitiva. O desenvolvimento 

sustentável cria oportunidades para 

diferenciação e poder de mercado 

Recursos interorganizacionais 

são tão importantes como 

recursos intraorganizacionais 

para estimular o engajamento do 

fornecedor com a prática de 

SSCM 

Hart 

(1995) 

Foerste

r et al. 

(2010) 

Teoria 

dos 

Stakehol

ders 

As atividades das empresas afetam 

partes internas e externas. A RSC 

pode ser entendida como a 

responsabilidade da empresa 

atender expectativas de diversos 

públicos. Elas podem garantir sua 

sobrevivência a longo prazo, tendo 

em conta a ampla rede de atores na 

sua estratégia 

Extensão da inclusão das partes 

interessadas da SC 

(fornecedores, clientes, etc.) em 

práticas organizacionais 

ambientais e sociais. 

Identificação e papel das 

influências específicas das 

partes interessadas sobre as 

práticas da SSCM. 

Freema

n 

(1984) 

Park-

Poaps e 

Rees 

(2010) 

Teoria 

Instituci

onal 

Pressões externas sociais 

(coercitiva, mimética e normativa) 

influenciam organizações em seus 

comportamentos e transformam 

suas práticas para ter legitimidade. 

Responder regulamentos e imitar 

concorrentes assegura alinhamento 

de práticas com expectativas sociais 

Motivos e as circunstâncias da 

adoção e difusão de normas 

ambientais e sociais Papel da 

regulamentação do governo na 

condução de prática em SSCM. 

Imitação entre organizações 

como motivação para adoção de 

práticas em SSCM. 

DiMag

gio e 

Powell 

(1983) 

Gonzal

ez et al. 

(2008) 

Teoria 

dos 

Custos 

de 

Transaçã

o 

Duas organizações em uma troca ou 

atividade incorrem em custos e 

esforços. Para sustentar a troca, 

devem encontrar formas adequadas 

de governança e salvaguardas (ou 

seja, nas disposições contratuais) 

Modos de governança e de 

intervenção organizacional na 

relação compradorXfornecedor 

para práticas sociais e verdes. 

Impacto dos custos de transação 

na adoção e difusão na SC. 

Willia

mson 

(1981) 

Vachon 

e 

Klassen 

(2006) 

Fonte: Touboulic e Walker (2015) 
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Teoria da Visão 

Baseada em 

Recursos 

Teoria do 

Stakeholder 

Teoria 

Institucional 

Teoria dos 

Custos de 

Transação 

Outras 

Teorias 

Touboulic e Walker (2015) também indicam a distribuição que tais teorias 

representaram em sua revisão, conforme Figura 2.7. Sob a designação de “outras teorias”, 

várias lentes foram identificadas. No Quadro 2.17 apresenta-se o levantamento de 

algumas teorias aplicadas no campo da SSCM, além das quatro principais já assinaladas. 

Ao lado de cada uma são indicadas referências em SSCM que as utilizou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.7 – Teorias Populares na Literatura de SSCM 

Fonte: Touboulic e Walker (2015) 
 

 
Quadro 2.15 –Teorias Utilizadas na Literatura de SSCM 

Teoria Referência em SSCM que a utilizou 

Teoria do Stakeholder 

Marrewijk (2003); Hubbard (2009); Park-Poaps e Rees (2010); Searcy 

(2011); Varsei et al. (2014); Mani et al. (2015); Meixell e Luoma (2015); 

Busse (2016); Martinez et al (2016); Paredes-Gazquez et al (2016); 

Quarshie, Salmi e Leuschner (2016) 

Teoria/Visão Baseada 

em Recursos 

Gold, Seuring e Beske (2010); Gimenez e Serra (2013); Varsei et al. 

(2014); Luzzini, Jones, Jones e Spina (2015); Marshall et al (2015); 

Sancha, Gimenez e Sierra (2015); Touboulic e Walker (2015); Formentini e 

Taticchi (2016) 

Teoria dos Custos de 

Transação 

Awaysheh e Klassen (2010); Tate et al. (2011); Tachizawa e Wong (2014); 

Sancha, Gimenez e Sierra (2015); Sancha, Wong e Thomsen (2016) 

Teoria da Dependência 

de Recursos 
Awaysheh e Klassen (2010); Foerstl et al.(2015) 

Teoria da Decisão Uysal (2012); Govidan et al. (2013); Alexander, Walker e Naim (2014);  

Teoria do Fator Crítico Bai e Sarkis (2014) 

Valor Compartilhado Bisogno (2016) 

Valor do Acionista Marrewijk (2003); Hubbard (2009) 

Teoria/Visão Relacional 
Gold, Seuring e Beske (2010); Cheung e Rowlinson (2011); Tachizawa e 

Wong (2014) 

Perspectiva do 

Alinhamento Estratégico 
Formentini e Taticchi (2016) 

Teoria Comportamental Kirchoff et al. (2015) 

Teoria da Troca Social Sancha, Wong e Thomsen (2016) 

Teoria de Sensemaking Touboulic e Walker (2016) 

Teoria das Redes/Redes 

Sociais 

Vurro et al. (2009)Miemczyk et al (2012); Tachizawa e Wong (2014); 

Varsei et al. (2014) 
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Teoria Institucional 
Morali e Searcy (2013); Grosvold, Hoejmose e Roehrich (2014); Varsei et 

al. (2014); Silvestre (2015); Martinez et al (2016) 

Teoria Evolucionária Silvestre (2015) 

Teoria Da Agência Tachizawa e Wong (2014) 

Teoria da Contingência 
Searcy (2011); Formentini e Taticchi (2016); Sancha, Wong e Thomsen 

(2016) 

Teoria da Complexidade Tachizawa e Wong (2014); Silvestre (2015) 

Teoria da Aprendizagem 

Organizacional 
Silvestre (2015) 

Fonte: Elaboração própria 

 

É possível observar que a maioria das teorias utilizadas nos estudos de SSCM pode 

ser descrita como macroteorias, na medida em que adotam uma perspectiva mais 

organizacional e estratégica e menos individual e comportamental (TOUBOULIC; 

WALKER, 2015). Para as autoras, a falta de foco em questões de nível micro em SSCM 

pode ser vinculada a duas possíveis razões: o fato de o campo estar em crescimento e não 

ter aprofundado ainda nesse caminho; e a estreita relação entre SCM e SSCM, em que 

muitos artigos em SSCM surgiram a partir de uma tradição de SCM, com a predominância 

de abordagens macro. De todo modo, haveria, então, uma indicação de lacuna quanto ao 

uso de microteorias que poderiam apoiar a compreensão sobre a importância dos 

indivíduos no desenvolvimento da SSCM. O interesse pela SCM com viés 

comportamental tem crescido ao longo dos anos (e.g. Harland (1996) e Tokar (2010)), o 

que pode ser um indício de que uma direção semelhante ocorra em SSCM. 

(TOUBOULIC; WALKER, 2015). Perspectivas em níveis individuais representam um 

potencial ainda inexplorado para analisar relacionamentos ou interdependências dentro 

das organizações ou entre vários atores da cadeia de suprimentos (QUARSHIE; SALMI; 

LEUSCHNER, 2016). 

Outra tendência que também vem sendo constatada refere-se ao aumento do uso de 

múltiplas lentes teóricas dentro do mesmo estudo (CARTER; EASON, 2011; 

TOUBOULIC; WALKER, 2015; DUBEY; GUNASEKARAN; PAPADOPOULOS, 

2016). Para Carter e Easton (2011), quando bem feito, a mistura de teorias diversas, 

complementares, e até mesmo sobrepostas, pode ajudar a melhor desenvolver hipóteses, 

a adicionar informações valiosas na interpretação dos resultados e, até mesmo, a 

compreender melhor os limites de onde as teorias se aplicariam. Como um exemplo, os 

autores apontam estudo realizado por Pagell et al. (2010), em que se mostra que a matriz 

tradicional do portfólio de compra não seria eficaz dentro do reino da SSCM, 

modificando-a, então, a partir da integração de pressupostos da Teoria dos Custos de 

Transação, da Teoria Baseada em Recursos e da Teoria dos Stakeholders. Reforçando essa 
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tendência, Dubey, Gunasekaran e Papadopoulos (2016) afirmam que essa prática 

beneficia o campo por oferecer melhores insights para fenômenos complexos, como a 

SSCM, e enfatizam que vigora uma enorme oportunidade para examinar os fenômenos 

SSCM atuais usando teorias organizacionais integradas.  

Alguns estudos recentes podem ser destacados. Varsei et al. (2014) elaboraram um 

modelo conceitual e multidimensional para identificar e avaliar indicadores de 

desempenho da sustentabilidade em cadeias de suprimentos por meio da integração de 

conceitos de quatro teorias organizacionais: Teoria da Visão Baseada em Recursos, Teoria 

Institucional, Teoria dos Stakeholders e Teoria das Redes Sociais. Silvestre (2015) 

explora como a sustentabilidade da cadeia de suprimentos pode ser implementada em 

economias emergentes e em desenvolvimento e desenvolve proposições com base em um 

estudo de caso analisado sob a integração da Teoria Institucional, Teoria da Evolução, 

Teoria da Complexidade e das literaturas de Aprendizagem, Inovação e Estratégia 

organizacional. Formentini e Taticchi (2016) conduziram um estudo de caso múltiplo, sob 

as lentes da Teoria da Contingência, a Perspectiva de Alinhamento Estratégico e a Teoria 

Baseada em Recursos, desenvolvendo resultados como: a caracterização de três perfis de 

empresas sustentáveis (i.e., líderes; profissionais; e tradicionais); uma classificação dos 

mecanismos de governança com base em seu nível de colaboração e formalização; e a 

identificação de fatores que permitem mecanismos de governança. O modelo teórico 

elaborado por eles é ilustrado na Figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8 – Modelo Teórico aplicado em Estudo de Caso Múltiplo de SSCM 

Fonte: Formentini e Taticchi (2016) 
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Assim, considerando as articulações teóricas desenvolvidas recentemente na 

literatura de SSCM e a indicação de Seuring e Muller (2008) para conduzir pesquisas 

elaboradas sobre bases teóricas fortes, o presente estudo adota como lente teórica a 

integração da Teoria do Stakeholder, da Teoria da Contingência e da Teoria 

Comportamental, descritas uma a uma a seguir.  

 

2.5.2 Teoria do Stakeholder  

 

Na área da administração, uma primeira menção ao termo stakeholder foi registada 

em um memorando interno do Stanford Research Institute, em 1963, no qual se 

assinalavam os grupos sem os quais uma empresa não poderia existir, citando, assim, 

acionistas, empregados, clientes, fornecedores, credores e a sociedade (DONALDSON; 

PRESTON, 1995). Nessa comunicação, ainda teria sido proposto que os gestores 

deveriam estar aptos a compreender os interesses desses grupos e, também, a desenvolver 

objetivos alinhados aos deles (BOAVENTURA et al., 2008).  

Cerca de duas décadas depois, em 1984, Edward Freeman lançaria seu livro 

Strategic Management: A Stakeholder Approach, um marco na Teoria do Stakeholder, 

que disseminaria o conceito de stakeholder – ou partes interessadas – no campo da 

administração.  

Segundo Freeman (1984), um stakeholder seria qualquer indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, que possa afetar o alcance dos objetivos organizacionais ou que seja afetado 

ao longo do processo de busca de tais objetivos. Outras definições foram elaboradas ao 

longo do tempo para caracterizar o termo em questão, como em Savage et al (1991), 

Clarckson (1995) e Donaldson e Preston (1995).  

Savage et al (1991) alegam que stakeholders seriam aqueles que possuem um 

interesse nas ações de uma organização e a habilidade de influenciá-la (SAVAGE et al., 

1991). Clarckson (1995) atesta que as partes interessadas se referem àqueles que encaram 

alguma forma de risco como um resultado de investir alguma forma de capital, humano 

ou financeiro, em uma empresa ou que é colocado em risco como resultado de atividades 

realizadas pela empresa (CLARCKSON, 1995). No terceiro, declaram que as partes 

interessadas são as que possuem interesse legítimo em aspectos processuais e/ou 

substantivos de uma atividade corporativa (DONALDSON; PRESTON, 1995). 

Nas possíveis compreensões sobre stakeholders, ou partes interessadas, é possível 

perceber que algumas definições apontam para especificações mais abrangentes, 
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enquanto outras, menos. As visões menos abrangente, como a de Clarckson (1995), 

buscariam definir grupos relevantes, tendo em vista os principais interesses econômicos 

da empresa, ao passo em que visões mais abrangentes, como as de Freeman (1984), 

Savage et al (1991), e Donaldson e Preston (1995), seriam fundamentadas na realidade 

empírica de como as organizações podem ser afetadas ou podem afetar quase tudo e todos 

(BOAVENTURA et al., 2008).  

A Teoria do Stakeholder, seja por meio da compreensão mais ou menos abrangente 

do conceito de stakeholder, trouxe uma visão de que as decisões das organizações 

deveriam considerar os interesses de um grupo bem maior e mais diversificado de 

indivíduos até então levados em conta em visões anteriores. Essa proposta ia de encontro, 

por exemplo, com a visão mais tradicional da Teoria da Firma, com origem na Economia, 

que prega a maximização do lucro (SIQUEIRA, 2012).  

Barbieri e Cajazeira (2012) contextualizam que o termo stakeholder emergiu na 

Administração a partir da constatação de que os interesses dos proprietários não são os 

únicos que devem ser considerados na condução do negócio, tornando-se comum nos 

textos da área a partir dos anos 1990. Para os autores, essa teoria é uma fonte de inspiração 

importante para fomentar novas perspectivas de práticas de gestão socialmente 

responsáveis, e entendem que 

 

  sua influência é notória e a sua força reside no fato de considerar as empresas 

como redes de relacionamentos complexos, diversificados e inter-

relacionados, que correspondem ao que se observa em um mundo 

crescentemente globalizado em múltiplas dimensões, proporcionada pelos 

monumentais avanços na tecnologia de informação e comunicação, e a 

universalização dos direitos humanos. (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012, p. 

37). 

 

Para delinear extensão de possíveis stakeholders que uma grande empresa pode ter, 

os autores apresentam um mapa, originalmente de Freeman (1984), conforme Figura 2.9. 

Nela, interação entre a empresa e seus possíveis stakeholders – partes interessadas – é 

representada por setas de dois lados, concebendo um intercâmbio nas relações derivadas 

de ambos os lados, ou seja, as partes interessadas afetam e são afetadas, influenciam e 

são influenciadas pelas empresas, levando a compreensão de uma nova modalidade de 

gestão proveniente desse novo cenário. Na figura, é possível identificar partes relevantes 

de cadeias de suprimentos, tipos como proprietários, empregados, concorrentes, 

fornecedores, consumidores. 
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Figura 2.9 – Mapa de Stakeholders 

Fonte: Freeman (1984, p. 55). 

 

Dada a multiplicidade de partes envolvidas, percebeu-se a necessidade de 

diferenciar e priorizar os stakeholders de acordo com um critério predefinido, para, então, 

viabilizar a satisfação de suas expectativas em uma ordem lógica (MARTÍNEZ; 

FERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ, 2016). Uma primeira forma de distinção veio com a 

classificação entre stakeholders primários e secundários (CLARKSON, 1995), por meio 

de um consenso sobre a sua natureza e a relação estabelecida com a organização, em que 

um grupo primário, normalmente, tem um contrato formal com a empresa e é fundamental 

para seu funcionamento, enquanto que um grupo secundário, apesar de não ter uma 

relação contratual e nem ser diretamente envolvido em atividades econômicas da 

empresa, pode exercer uma significativa influência sobre a sua atuação (MARTÍNEZ; 

FERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ, 2016). 

Mitchell, Agle e Wood (1997) desenvolveram um modelo teórico no qual 

classificam os stakeholders com base na influência que cada uma das partes teria sobre a 

empresa, considerando três atributos: o poder de influência, a legitimidade da relação, e 

a urgência de reivindicação. Para os autores, um stakeholder teria poder na medida em 

que tivesse ou pudesse ter acesso coercitivo ou meios normativos para impor sua vontade 

no relacionamento entre ele e a empresa. Por sua vez, apresentaria legitimidade quando 

houvesse uma percepção generalizada de que as ações demandas seriam desejáveis, 
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adequadas ou apropriadas, em um determinado sistema de normas, valores e crenças. Por 

fim, a urgência existiria quando o grau em que as reivindicações das partes interessadas 

exigissem atenção imediata. 

O acúmulo de tais atributos determinaria a relevância ou saliência das partes 

interessadas, que poderiam ser classificadas em até sete tipos, conforme ilustrado na 

Figura 2.10. Para Mitchell, Agle e Wood (1997), essa saliência seria o grau em que os 

gerentes deveriam priorizar as reivindicações manifestadas pelas partes interessadas.  

 

 

Figura 2.10 – Tipologia de Stakeholders conforme apresenta um, dois ou três atributos. 

Fonte: Mitchell, Agle e Wood (1997, p. 897). 

 

A combinação dos três atributos levaria ao estabelecimento de sete tipos de partes 

interessadas: três delas com apenas um atributo, denominados de stakeholders latentes; 

outros três tipos com dois atributos, designados como stakeholders expectantes; e um tipo 

com os três atributos, chamados de stakeholders definitivos (MITCHELL; AGLE; 

WOOD, 1997). A descrição de cada um dos sete tipos de stakeholders estipulados 

segundo a classificação de Mitchell, Agle e Wood (1997) é fornecida no Quadro 2.16. O 

indivíduo, grupo ou entidade sem qualquer um dos atributos não seria considerado como 

parte interessada da organização (MARTÍNEZ; FERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ, 2016). 
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Quadro 2.16 – Descrição dos Tipos de Stakeholders 

Tipo de 

Stakeholder 
Descrição 

1. Dormente 

O atributo relevante de um stakeholder dormente é poder. Partes interessadas 

dormentes possuem o poder de impor sua vontade sobre uma empresa, mas por não 

ter uma relação legítima ou um pedido urgente, seu poder fica inutilizado. Partes 

interessadas dormentes têm pouca ou nenhuma interação com a empresa, mas 

devido ao seu potencial para adquirir um segundo atributo, a administração deve 

permanecer ciente de tais partes interessadas. Embora difícil, é muitas vezes 

possível prever quais as partes interessadas dormentes podem tornar-se salientes. 

Por exemplo, enquanto os empregados que foram demitidos ou despedidos de uma 

organização podem ser considerados dormentes, a experiência sugere que essas 

partes podem procurar exercer seu poder latente.  

2. Discricionário 

Stakeholders discricionários possuem o atributo da legitimidade, mas não têm 

poder de influenciar a empresa, nem reivindicações urgentes. O ponto central sobre 

o stakeholder discricionário é que, com poder e urgência ausentes, não há nenhuma 

pressão sobre os gestores para se envolver em uma relação ativa com ele. Nem 

todos os destinatários de filantropia corporativa são partes interessadas 

discricionárias, somente aquelas sem poder nem reivindicações urgentes. 

Exemplos incluem beneficiários de programas como escolas e hospitais, que 

recebem doações e trabalho voluntário de empresas. 

3. Reivindicador 

O atributo relevante de um stakeholder reivindicador é a urgência. Ele apresenta 

um pedido urgente, mas sem poder nem legitimidade. Quando a parte interessada 

é incapaz de adquirir poder ou legitimidade para mover seu pedido a um estado 

mais salientes, o "ruído" de urgência não é suficiente para projetar um pedido para 

além de latência. 

4. Dominante 

Na situação em que o stakeholder é poderoso e legítimo, denomina-se como 

“dominante”, tendo em vista sua influência assegurada na empresa, em deferência 

às reivindicações legítimas e sua capacidade de agir. As expectativas das partes 

dominantes deverão ser consideradas pelos gestores. Assim, pode-se esperar que 

existam mecanismos formais estabelecidos que reconhecem a importância de sua 

relação com a empresa. Por exemplo, conselhos de administração corporativos 

geralmente incluem representantes dos proprietários, credores significativos, e 

líderes da comunidade. A maioria das empresas têm um departamento de recursos 

humanos que reconhece a importância da relação empresa-empregado. Escritórios 

de assuntos públicos são comuns em empresas que dependem da manutenção de 

boas relações com o governo. Além disso, as empresas produzem relatórios para, 

partes interessadas poderosas e legítimas, incluindo relatórios anuais, declarações 

de procuração e, cada vez mais, relatórios de responsabilidade socioambiental. 

5. Perigoso 

Sugere-se que quando um stakeholder possui urgência e poder, mas carece de 

legitimidade, poderá ser coercitivo e até violento, sendo “perigoso” para a 

empresa.Exemplos de tentativas ilegais, mas comuns, no uso de meios coercitivos 

para avançar reivindicações das partes interessadas incluem greves, sabotagem de 

funcionários, e terrorismo. A incapacidade de identificar as partes interessadas 

perigosas resultaria em oportunidades perdidas para a mitigação de perigos. 

6. Dependente 

As partes interessadas que não têm poder, mas que têm reivindicações legítimas e 

urgentes são “dependentes”, pois dependem de outras partes ou de gerentes da 

empresa para obter o poder para realizar a sua vontade. Porque o poder nesta 

relação não é recíproco, o seu exercício é regulado através da defesa ou tutela de 

outras partes interessadas, ou por meio da orientação de valores de gestão interna. 

7. Definitivo 

Uma parte interessada exibindo tanto o poder e legitimidade já será um membro da 

coalizão dominante de uma empresa. Quando também apresenta urgência, os 

gestores têm um mandato claro e imediato para atender e priorizar sua alegação. A 

ocorrência mais comum é o movimento de uma das partes dominantes, que venha 

a ocupar a categoria “definitiva”. Qualquer parte expectante pode se tornar uma 

parte definitiva ao adquirir o atributo em falta.  

Fonte: Adaptado de Mitchell, Agle e Wood (1997) 
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De acordo com Donaldson e Preston (1995), considerações sobre stakeholders 

podem ser utilizadas pelas empresas em até três modos distintos: descritivo, instrumental 

e normativo. O primeiro, descritivo, se dá quando a empresa emprega o entendimento 

para representar suas relações e papéis nos ambientes em que ocupa; o segundo, 

instrumental, dá-se quando o entendimento é usado como ferramenta de gestão para os 

administradores; e o terceiro, normativo, surge quando a administração reconhece os 

interesses dos stakeholders, atribuindo-os uma importância intrínseca. (BOAVENTURA 

et al., 2008).  

A Teoria do Stakeholders tem sido uma das teorias mais citadas e discutidas na 

literatura de SSCM (CARTER; EASTON, 2011; TOUBOULICK; WALKER, 2015), o 

que pode estar vinculado à demanda do mercado global de hoje, em que a empresa não 

pode ignorar as práticas de seus fornecedores e precisa estar bem ciente das expectativas 

e pressões que suas partes interessadas têm dela e de seus fornecedores (ASHBY; LEAT; 

HUDSON-SMITH, 2012). Essa teoria aponta para, pelo menos, três níveis de indivíduos 

e grupos para as questões sociais: (i) nível interno, dentro das próprias operações da 

empresa, sob o controle direto da gestão, capta aspectos como a diversidade da força de 

trabalho e gestão da segurança; (ii) nível inter-empresa, capta as interações externas, onde 

fortes laços econômicos ligam as empresas (i.e. que compram, fornecem, consomem e 

usuários finais) – esses dois níveis representam a cadeia de suprimentos; (iii) outras partes 

interessadas externas, possivelmente com fracos laços econômicos, tais como 

comunidades, reguladores e ONGs (KLASSEN; VEREECKE, 2012), que serão 

retomados oportunamente na seção de resultados. 

 

2.5.3 Teoria da Contingência 

 

Por volta dos anos 1960 e 1970, uma série de estudos começou a pesquisar 

fenômenos organizacionais sob nova perspectiva: formulando teorias de administração 

que consideravam estruturas organizacionais e ações gerenciais apropriadas para 

situações de maior especificidade (SILVA; 2001). Autores como Burns e Stalker (1961), 

Chandler (1962), Woodward (1965), Lawrence e Lorsch (1969), Perrow (1976), foram 

destaque na discussão que abordou o papel da tecnologia na estrutura das organizações.  

Burns e Stalker (1961), por exemplo, realizaram um estudo com empresas inglesas, 

de setores diferentes, taxas de concorrência e de mudança tecnológica distintas e, a partir 

de suas observações, elaboraram dois tipos ideais de organização: a mecânica e a orgânica 
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(PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Os autores mostraram que o modelo 

mecânico seria mais frequente em um contexto setorial estável (i.e., com pouca inovação 

tecnológica, demanda regular e previsível) enquanto o modelo orgânico seria uma opção 

mais frequente em um meio ambiente turbulento (i.e. com uma alta taxa de inovação e 

um mercado com forte concorrência). (PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002). 

Em outro estudo, Woodward (1965) investigando aspectos específicos das organizações, 

classificou os sistemas produtivos em três grupos: sistemas de produção unitária e de 

pequenos lotes; sistemas de produção de grandes lotes e em massa; e sistemas de 

produção por processo, cada um vinculado a um tipo de estrutura organizacional 

(PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Outros autores avaliaram a estrutura 

organizacional em relação à estratégia (CHANDLER, 1962), ao ambiente (LAWRENCE; 

LORSCH, 1969) e à tecnologia (PERROW, 1976).  

Em comum, esses estudos consideravam que o ambiente impunha uma série de 

exigências à organização (PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002) e traziam uma 

visão com variáveis contingenciais, na qual não existiria um único modo melhor de 

estruturar organizações, que deveria variar em condições particulares (SILVA; 2001).  

Sob essa perspectiva, o melhor estilo gerencial e as melhores decisões dependeriam, 

em cada caso, de diversos fatores: o ambiente em que se encontra a empresa, seu pessoal, 

sua situação específica, concluindo-se que as condições do ambiente causam 

transformações nas organizações e que não se consegue um alto nível de sofisticação 

organizacional com a aplicação de um só modelo (LACOMBE; HEILBRON, 2008).  

Assim, não existiria um único modo de organizar uma instituição para alcançar os 

resultados desejados, o que compõe a base da Teoria da Contingência (LACOMBE; 

HEILBRON, 2008). A visão de contingência buscaria entender as relações dentro e entre 

subsistemas, como também entre a organização e o seu ambiente, procurando por padrões 

de relações entre variáveis (SILVA; 2001). 

Na literatura administrativa, o termo contingência implica que uma coisa está 

relacionada à outra, de modo que a abordagem contingencial poderia ser vista como uma 

matriz de relações do tipo se-então: se certos fatores situacionais existem, então certas 

variáveis na estrutura da organização e certos sistemas de gerenciamento são mais 

apropriados (SILVA; 2001). 

A Teoria das Contingências estabelece que situações diferentes exigem práticas 

diferentes e uma de suas contribuições mais notáveis é a identificação das variáveis com 

forte efeito no projeto geral das organizações, como tecnologia, tamanho, e natureza do 
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ambiente, e, também, na predição das implicações na estrutura e funcionamento das 

organizações, causadas a partir das diferenças nessas variáveis (SILVA; 2001). Essa teoria 

despertou atenção e desencadeou uma série de estudos para determinar a extensão em que 

os fatores contingenciais influenciariam os aspectos organizacionais.  

A Teoria da Contingência também tem sido adotada em estudos que investigam a 

SSCM (TACHIZAWA; WONG, 2014; FORMENTINI; TATICCHI, 2016). Em Walker e 

Jones (2012), por exemplo, uma tipologia de abordagens para SSCM foi desenvolvida, 

com base nos facilitadores e barreiras, internos e externos, que as empresas focais 

enfrentam, podendo essas empresas serem: sistemas de foco interno, atores reservados, 

respondedores externos e formadores de agenda. Também sob a perspectiva da Teoria da 

Contingência, integrada as lentes do alinhamento estratégico e da visão baseada em 

recursos, Formentini e Taticchi (2016) elaboraram uma caracterização de três perfis de 

empresas sustentáveis (i.e., líderes, profissionais e tradicionais). Tachizawa e Wong 

(2014), por sua vez, desenvolveram por meio de uma revisão sistemática da literatura um 

quadro síntese de abordagens e variáveis de contingência para gerir a sustentabilidade das 

cadeias de suprimento com várias camadas e sub-fornecedores. Em seus achados, os 

autores descrevem algumas das variáveis de contingência encontradas na literatura SSCM 

e seus efeitos sobre a abordagem escolhida pela empresa focal, expostos no Quadro 2.17. 

 

Quadro 2.17 – Descrição de Variáveis de Contingência na Literatura de SSCM 

Variáveis de 

Contingência 
Descrição 

Poder 

O poder é a capacidade de influenciar atividades de outros membros (Pilbeam et al., 

2012). Parmigiani et al. (2011) distinguiram entre dois tipos de influência: econômica 

(poder de negociação) e não económica (influência da indústria). Mena et al. (2013) 

distinguiu entre duas fontes de poder: posse de recursos (e.g. capacidade de oferecer 

contratos) e posição da cadeia de suprimentos (e.g. proximidade do mercado). O seu 

papel nos mecanismos de governança SSCM é um local promissor de pesquisa 

(Alvarez et al., 2010), como relações assimétricas de poder são intrínsecos às cadeias 

de suprimentos globais (Pilbeam et al., 2012). Distribuição de poder influencia a 

profundidade de colaboração entre compradores e fornecedores em cadeias, por 

exemplo: coordenação através de normas exige que um parceiro poderoso na cadeia as 

imponha (Ciliberti et al., 2009) e limites de poder de fornecer sustentavelmente 

(Hoejmose et al., 2013). Considerando que confiança se relaciona com colaboração, 

poder pode ser usado para conformidade (Handfield e Nichols, 1999). 

Pressão das 

partes 

interessadas 

Quando as empresas são mais visíveis na mídia, a pressão institucional é mais intensa 

(Castka e Balzarova, 2008; Simpson et al, 2012.). Neste caso, as empresas tendem a 

adotar uma abordagem mais proativa e estabelecer ligações diretas com agentes que 

possa contribuir para a sustentabilidade da cadeia (Esty e Winston, 2006). As empresas 

com maior visibilidade pública vão colocar mais ênfase nas dimensões de 

sustentabilidade focadas por ONGs (Schneider e Wallenburg, 2012). Da mesma forma, 

a transparência (ou seja, a visibilidade do produto e do conhecimento do usuário final 

da cadeia) tem um efeito positivo sobre a adoção de sustentabilidade social pelos 

fornecedores (Awaysheh e Klassen, 2010). Da mesma forma, a saliência das partes 

interessadas determina nível e profundidade de monitoramento do fornecedor (Esty e 
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Winston, 2006; Schneider e Wallenburg, 2012; Gualandris et al, 2013.). Empresas 

menos visíveis para consumidores finais tendem a ser mais reativas, esperando mais 

tempo para estabelecer ligações com outros agentes da cadeia (Simpson et al., 2012). 

Parmigiani et al. (2011) postulam que a responsabilidade afeta positivamente o 

impacto das capacidades sociais/ambientais sobre desempenho de sustentabilidade: 

maior a responsabilidade, maior a motivação da empresa focal para investir em 

capacidades sociais/ambientais.  

Setor 

Em SSCM, estudos recentes sugerem que a influência da indústria é particularmente 

poderosa (Castka e Balzarova, 2008). Wiengarten et al. (2012) demonstram que as 

empresas em setores estáticos, isso é, sem muitas mudanças, investem um montante 

mais elevado, de forma mais produtiva, em práticas ambientais do que empresas em 

setores mais dinâmicos. Isto é importante quando se consideram fornecedores de nível 

inferior, porque produzem matérias-primas mais básicas em contexto de indústria 

estática. Portanto, os padrões podem ser menos eficazes quando há mudança 

tecnológica significativa dentro da cadeia (Pilbeam et al. 2012). Schneider e 

Wallenburg (2012) caracterizam as indústrias com base na ênfase do meio ambiente, 

social ou econômica. Por exemplo, a indústria química adota um perfil de 

"ambientalista", ao passo que o setor têxtil segue uma abordagem "ativista social". 

Outra classificação de setor refere-se ao nível de poluição. Simpson et al. (2012) 

afirmam que, quando as empresas operam em indústrias de alta poluição, a pressão 

institucional para melhoria do desempenho é mais intensa para desenvolver 

capacidades ambientais superiores e adotar abordagem proativa. Empresas em setores 

de baixa poluição enfrentam pressão institucional menos intensa e esperam mais para 

adotar novas práticas de sustentabilidade. 

Criticidade de 

Materiais 

Criticidade de material é comumente associada com impacto na qualidade do produto 

final (Mena et al., 2013). Materiais críticos podem forçar empresas a estabelecer 

ligações diretas com fornecedores de nível inferior, uma abordagem direta, enquanto 

materiais com baixa criticidade podem motivar empresas a adotar uma abordagem 

mais indireta. Uma empresa líder irá se conectar diretamente com fornecedores de 

nível inferior que controlam características-chave do produto (Choi e Hong, 2002; Lee 

et al, 2012a.). Criticidade de material aumenta a propensão relacional, ou seja, 

benefícios obtidos de relações interorganizacionais (Cheng e Sheu, 2012) 

Dependência 

Awaysheh e Klassen (2010) afirmam que a dependência de fornecedores (ou seja, o 

grau em que uma empresa depende de outros membros da cadeia de suprimentos de 

recursos, componentes ou capacidades críticos) afeta diretamente a adoção de práticas 

socialmente responsáveis. A dependência conjunta influencia positivamente a SCM 

socialmente responsável (Hoejmose et al., 2013). Essa dependência aumentar 

dependendo do nível de concentração na indústria nos níveis inferiores da cadeia 

(PLAMBECK de 2012), forçando empresas a adotar mecanismos de governança 

alternativos como, por exemplo, colaboração com concorrentes (Lee et al., 2012a). 

Distância 

Distância (que pode ser física, social ou cultural) entre os parceiros da cadeia aumenta 

esforços de assimetria de informação e coordenação (Simpson et al, 2007). Awaysheh 

e Klassen (2010) verificaram em pesquisa multi-indústria, que a distância do 

fornecedor afeta a adoção de práticas socialmente responsáveis: se a distância é 

pequena, a variedade de práticas é reduzida; quando aumenta, a empresa se baseia em 

mecanismos de governança mais diversificados. Segundo Hoejmose et al. (2013), a 

distância geográfica aumenta o efeito de dependência e poder de compra sobre o nível 

de adoção de uma SCM socialmente responsável. 

Recursos de 

Conhecimento 

Esty e Winston (2006) postulam que a falta de recursos de conhecimento é um 

incentivo importante para empresas colaborarem com terceiros sobre a concepção e 

implementação de práticas sustentáveis na cadeia. Para Plambeck e Denend (2011), 

mesmo grandes empresas multinacionais podem não ter conhecimento técnico para 

gerenciar a sustentabilidade dos seus fornecedores e, por isso, precisam se associar 

com ONGs, instituições de pesquisas e outros para implementar a sustentabilidade nas 

suas cadeias. Empresas com menos recursos técnicos podem adotar uma estratégia 

conservadora, implementação de práticas sustentáveis após principais empresas, 

reduzindo os seus riscos (Simpson et al, 2007; Delmas e Montiel, 2009). 

Fonte: Adaptado de Tachizawa e Wong (2014) 
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Assim, seguindo como base as variáveis de contingência levantadas na literatura de 

SSCM por Tachizawa e Wong (2014), o presente estudo considera, inicialmente, os 

fatores: poder, pressão das partes interessadas, setor, criticidade de materiais, 

dependência, distância e recursos de conhecimento. 

 

2.5.4 Teoria Comportamental 

 

Na década de 1930, experimentos nos Estados Unidos realizados pelo psicólogo 

industrial Elton Mayo apontavam para a necessidade de dar ênfase aos aspectos humanos 

das organizações. Nesse período, surge a Teoria das Relações Humanas, que, futuramente, 

ao ser abordada sob um enfoque mais holístico, ajudaria a dar origem a Teoria 

Comportamental (LACOMBE; HEILBRON, 2008).  

A abordagem comportamental tem como marco de seu início a publicação, em 

1945, do livro Administrative Behavior, de Herbert Simon, o nome de maior destaque na 

corrente comportamentalista. Simon estudou a racionalidade do comportamento 

administrativo e o modo como esta se manifesta no processo decisório (LACOMBE; 

HEILBRON, 2008), passando a refutar o pressuposto da racionalidade, base de teorias 

econômicas, da teoria dos jogos e do processo decisório estatístico (SILVA, 2001). Sob a 

concepção da racionalidade, negada por Simon, a economia clássica advoga pelo papel 

do tomador de decisões detentor do conhecimento de todas as opções de ação disponíveis, 

e que, com base nesse conhecimento e no processamento de todas as informações, poderá 

pesar todas as opções e escolher a melhor delas, de acordo com critérios e objetivos 

determinados (PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002).  

Criticando essa racionalidade absoluta do modelo econômico clássico, Herbert 

Simon e o grupo que coordenou nos anos de 1940 e 1950, no Instituto Carnegie de 

Tecnologia, propuseram o conceito de racionalidade limitada, que veio a influenciar a 

Teoria da Decisão e trazer profundas consequências para o estudo das organizações 

(PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Uma das contribuições conferidas ao 

comportamentalismo seria o rompimento com enfoques prescritivos de escolas anteriores 

(SILVA, 2001).  

O modelo da racionalidade limitada propõe que não é possível um tomador de 

decisões ter acesso a todas as possibilidades de ação e medir todas as opções, 

considerando a impossibilidade física de acesso e processamento de todas as informações 

e o alto custo desse processo (PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002). 
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Considerando a escassez de recursos, os gerentes, então, contentar-se-iam com um 

número limitado de informações e um nível suficiente de opções, buscando soluções 

satisfatórias e aceitáveis. Nessa visão, o ser humano é compreendido de modo mais 

realista: não é onisciente e puramente racional, como no modelo econômico clássico, mas 

aceita soluções satisfatórias e razoáveis, muitas vezes buscando critérios minimamente 

aceitáveis de desempenho (PRESTES-MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Assim, em 

seus estudos, Simon destaca o homem administrativo, que busca um curso de ação 

satisfatório ou razoavelmente bom, e o objetivo da administração, que não deveria ser 

maximizar ou otimizar, mas alcançar condições satisfatória. 

O modelo da Racionalidade Limitada gerou dois tipos de estudos, um sobre 

condições organizacionais e sociais do processo decisório, e outro sobre a estruturação 

do campo cognitivo dos atores sociais e o processo decisório (PRESTES-MOTTA; 

VASCONCELOS, 2002). No primeiro tipo, destaca-se o trabalho de Cyert e March 

(1963) sobre as características do processo de tomada de decisão; e, no segundo, de 

Lindblom (1959) sobre o modelo incrementalista da tomada de decisão. 

Richard Cyert e James March desenvolveram quatro conceitos para descrever o 

comportamento dos tomadores de decisão: (i) quase-resolução de conflitos (quase-

resolution of conflict); (ii) tendência a evitar incertezas (uncertainty avoidance); (iii) 

busca sequencial de resolução de problemas (problemistic research); e (iv) aprendizagem 

organizacional (organizational learning). Cada um desses conceitos é descrito, de acordo 

com os autores, no Quadro 2.18. 

 

Quadro 2.18 – Conceitos que Caracterizam o Comportamento dos Tomadores de Decisão. 

Comportamento 

dos Tomadores 

de Decisão 

Descrição 

Quase-resolução 

de conflitos 

As organizações são esferas de negociação permanente de objetivos e alocações de 

recursos, de modo que sempre existem coalizões disputando interesses e negociando 

soluções. Esses conflitos devem ser continuamente arbitrados e resolvidos. Para 

resolver conflitos, utiliza-se “racionalidades” locais ou pontos de vista específicos, 

próprios a cada setor ou grupo de profissionais. Essas racionalidades são chamadas 

de “lógicas de ator” e correspondem a um conjunto de valores e critérios de decisão 

próprios de um tipo de atividade, em que existem problemas típicos a resolver. 

Muitas decisões tomadas em diferentes setores de uma organização seriam 

incompatíveis com decisões tomadas em outros setores. O livro A Behavioral 

Theory of the Firm (1963) introduz a noção do conceito de slack organizacional: o 

funcionamento de uma organização complexa depende da existência de uma reserva 

de recursos que assegura à empresa um mínimo de autonomia em relação ao seu 

ambiente. Essa característica permite à organização funcionar bem apesar das 

“quase-resoluções”, das incoerências, das redundâncias, e da não-otimização dos 

recursos dentro do paradigma da racionalidade limitada. Sempre haveriam mais 

recursos que os que são mapeados e eles podem ser usados no caso dos problemas 

provocados pelos conflitos e inconsistências típicas das organizações. Estas nunca 
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exploram totalmente as possibilidades do ambiente, deixando, pois, espaço para 

inovação e exploração de possibilidades novas. 

Tendência a 

evitar incertezas 

A ação humana não seria tão previsível como pretendem os teóricos da economia 

clássica, assim, para não lidar com as incertezas próprias às grandes mudanças ou 

ao futuro, os tomadores de decisão concentram-se nos objetivos de curto prazo e nas 

respostas imediatas a seus problemas. Procuram também evitar as incertezas 

estabelecendo rotinas e padrões de decisão. As estruturas organizacionais seriam 

mecanismos que teriam a função de orientar os indivíduos em seu trabalho 

quotidiano, canalizando a sua atenção. Seguindo esses programas rotineiros de ação, 

os atores sociais podem economizar energia na execução dos trabalhos mecânicos e 

repetitivos, concentrando a sua atenção nos fatos inesperados e imprevistos, que 

exigem novas decisões. As estruturas organizacionais, por meio da rotinização das 

atividades, permitiriam a administração sequencial das diversas racionalidades 

relativas aos diferentes setores da empresa. A imposição de planos, padrões, 

procedimentos visa coordenar decisões entre subunidades da organização, 

reduzindo a incerteza do ambiente. Permite a liberação de energia para redução de 

problemas novos. 

Busca sequencial 

de resolução de 

problemas 

A busca por soluções é estimulada por problemas específicos, em uma sequência de 

resolução de problemas na qual se adotam primeiro soluções mais simples, e 

soluções mais complexas somente à medida que as primeiras não funcionem de 

modo satisfatório ou aceitável. Administradores procuram simplificar os processos 

decisórios, que só se tornam mais complexos à medida que é necessário. A busca 

por soluções também é influenciada pela “lógica de ator”, ou seja, as racionalidades 

específicas dos atores sociais, que dependem da posição na estrutura organizacional 

e de características de sua personalidade. As escolhas dos atores sociais não são 

neutras ou objetivas, mas subjetivas e dependem da situação de decisão. 

Aprendizagem 

organizacional 

Seria ingênuo pressupor que as organizações aprendem como os indivíduos, mas 

seria possível considerar que o grupo organizacional exibe um comportamento 

adaptativo no decorrer do tempo. Os objetivos podem mudar em decorrência da 

experiência anterior do grupo organizacional e de seus sucessos e fracassos ao tentar 

atingir objetivos passados. O grupo organizacional aprende por comparação e 

seleciona estratégias que funcionam e foram dando certo no atingimento de seus 

objetivos. Essas estratégias e formas de ação vão sendo codificadas em regras e 

rotinas de ação que passam a orientar ações futuras. O grupo organizacional pode 

comparar suas experiências às de outras organizações, adotando modelos e 

estruturas que tenham servido a estas.  

Fonte: Adaptado de Prestes-Motta e Vasconcelos (2002) 

 

Esses conceitos são articulados de modo resumido, conforme Figura 2.11. O 

Modelo Incrementalista da Tomada de Decisão, de Lindblom (1959), seria complementar 

a esses conceitos. Segundo o autor, os gestores seguiriam a tendência de serem 

conservadores no processo de tomada de decisões, costumando adotar soluções 

semelhantes a decisões anteriores, para limitar riscos e os erros no processo de tomada de 

decisões e para proteger a lógica de suas escolhas passadas (PRESTES-MOTTA; 

VASCONCELOS, 2002). 
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Figura 2.11 – Características Gerais do Modelo de Cyert e March 

Fonte: Prestes-Motta e Vasconcelos (2002) 

 

 

As escolhas, assim, mudariam lentamente, por meio de desvios e ações de correção 

calculadas que, após sucessivas mudanças e um longo período, levariam a um novo curso 

de ação. Considerando a dificuldade em obter informações e as incertezas envolvidas, os 

gerentes seriam cautelosos no seu processo decisório (PRESTES-MOTTA; 

VASCONCELOS, 2002).  

Em SSCM, as decisões podem ser caracterizadas por múltiplas partes interessadas, 

vários critérios, incerteza quanto às circunstâncias futuras e relevância estratégica, sendo, 

assim, complexas e não estruturadas (ALEXANDER; WALKER; NAIM, 2014). 

Considerando esse contexto, Alexander, Walker e Naim (2014) conduziram uma revisão 

sistemática da literatura para compreender como o tema da tomada de decisão é retratado 

em pesquisas sobre SSCM. Como resultados, os autores depararam-se com a 

predominância de artigos normativos e racionalistas, focados em contextos de decisão 

estruturados. Os autores ressaltam que o uso de métodos de análise de decisão para SSCM 

poderia ser aprimorado por meio de uma melhor compreensão dos diferentes contextos 

de decisão. Uma maior compreensão da tomada de decisão em relação à SSCM poderia 

beneficiar a entrega prática dos objetivos de sustentabilidade. 

Em trabalho recente, Kirchoff et al. (2015) alegam que a atual aplicação da teoria 

pode não ser suficientemente para explicar e nem para prever o comportamento gerencial 

no que diz respeito à SSCM. Os autores aplicaram, então, os pressupostos da Teoria 

Comportamental para avaliar o processo de tomada de decisão na SSCM, considerando 

empresas “não-exemplares”. Como parte de seus achados, os autores destacaram três 

categorias principais que descrevem os processos de pensamento e percepção de gestores 

Tendência a evitar incertezas

Quase resolução de conflitos

Busca sequencial de solução de 

problemas 

Aprendizagem organizacional

Inconsistências nas decisões são 

compensadas por reservas de recursos

Estabelecimento de rotinas administrativas

Busca de soluções mais simples em 

primeiro lugar. Complexificação gradual 

das decisões 

Grupo organizacional aprende com a 

experiência acumulada, por comparação.  
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lidando com SSCM: (i) a gestão de vulnerabilidade estratégica, por meio de (ii) 

conhecimentos de sustentabilidade e da (iii) avaliação de opções estratégicas. Os 

resultados também indicaram que os gestores lidando com SSCM podem ser classificados 

em quatro perfis (cético, hesitante, em busca e limitado), que variam de acordo com o 

nível de conhecimento do gestor, do envolvimento com o fornecedor, das suas fontes de 

motivação e do grau de implementação de práticas SSCM. 

 

2.5.5 Modelo Teórico do Estudo 

 

O presente estudo busca desenvolver um entendimento teórico preliminar sobre a 

adoção da sustentabilidade social pela empresa focal e sua extensão ao longo da cadeia 

de suprimentos. Esse entendimento parte da classificação de Klassen e Vereecke (2012) 

sobre os três pontos em destaque para gerir a sustentabilidade social em cadeias de 

suprimentos: “quem”,  “como” e  “o quê”. Para contruir o modelo teórico do estudo 

proposto e representado pela  Figura 2.12.  

 

 

Figura 2.12 – Modelo para Gestão da Sustentabilidade Social na SSCM 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nela, a indicação sobre “quem” fica caracterizada pelos atores que compõem a 

cadeia de suprimentos (i.e. empresa focal, fornecedores de primeira e segunda camada, 

cliente e cliente final), acrescidos de comunidade local e sociedade, partes interessadas 



91 

 

de destaque mencionadas na literatura da área de SSCM e presentes nas considerações 

apresentadas anteriormente com base da Teoria do Stakeholder. A representação do 

“como” se dá por meio dos mecanismos de governança para gestão de relacionamentos 

em funções internas, membros da cadeia de suprimentos e demais partes interessadas com 

vistas a adoção da sustentabilidade (FORMENTINI; TATICCHI, 2016). Os mecanismos 

de governança foram aqueles identificados na literatura: integração e governança interna; 

triagem/seleção; incentivos para melhoria; avaliação; monitoramento; colaboração; 

desenvolvimento (GIMENEZ; SIERRA, 2013; AKHAVAN; BECKMANN, 2016; 

FORMENTINI; TATICCHI, 2016). Por fim, “o quê” remete às questões sociais 

mencionadas quando se aborda a sustentabilidade social em cadeias de suprimento.  

Como questões sociais identificadas na literatura, estão: trabalho infantil; condições de 

trabalho; saúde e segurança; saúde e bem-estar; gênero; equidade; desenvolvimento de 

minorias; inclusão de pessoas deficientes; ética; direitos humanos; filantropia; 

responsabilidade de produto; comunidade; e sociedade. Destaca-se que as menções a 

comunidade e sociedade se fazem presente na literatura tanto como partes interessadas 

(i.e., quem), como questões sociais (i.e., o quê), o que pode indicar a complexidade de 

inserir tais atores na SSCM, representados como sujeitos que interagem com a empresa 

focal e são alvos de ações de gerenciamento. Por fim, os antecedentes representam os 

elementos da literatura trazidos a partir da Figura 2.5, representando os elementos 

direcionadores, facilidadores e dificultadores da adoção da sustentabilidade.  

A análise e compreensão dos elementos apresentados ocorrerá sob três lentes 

teóricas: a Teoria dos Stakeholders, a Teorial da Contingência e a Teoria Comportamental. 

A primeira, busca entender a influência dos stakeholders na gestão da sustentabilidade 

social, conforme o conceito de saliência de stakeholders (MITCHELL; AGLE; WOOD, 

1997), apresentado anteriormente. A segunda, fornece elementos para entender sobre as 

relações entre a empresa focal e o seu ambiente, em busca de padrões entre fatores, 

conforme o conceito de fatores de contingência no âmbito da SSCM (TACHIZAWA; 

WONG, 2014). A terceira lente teórica, a Teoria Comportamental, produra entender o 

comportamento dos tomadores de decisão no contexto da SSCM, considerando quatro 

coneitos chave de Cyert e March 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo segue uma abordagem qualitativa e exploratória e adota como 

pergunta de pesquisa “como empresas focais adotam a sustentabilidade social e quais 

mecanismos de governança são usados para implementá-la ao longo de sua cadeia 

de suprimentos?” 

Sob o design da abordagem qualitativa, é possível apontar atributos como: o 

ambiente natural como fonte direta de dados; a preocupação-chave com a compreensão 

do fenômeno a partir da perspectiva dos participantes; o pesquisador como instrumento 

para a coleta de dados; o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação 

investigada; o foco em processos, significados e compreensões; e um resultado ricamente 

descritivo (MERRIAM, 1998).  

Historicamente, metodologistas qualitativos apresentam três grandes propósitos 

para pesquisa: explorar, explicar ou descrever o fenômeno de interesse (MARSHALL; 

ROSSMAN, 1999). Sob tal classificação, o presente estudo apresenta os propósitos 

descritivos e explicativos, em que busca documentar e descrever o fenômeno de interesse, 

além de identificar relacionamentos plausíveis que moldam o fenômeno pesquisado 

(MARSHALL; ROSSMAN, 1999). A abordagem qualitativa auxilia na compreensão e 

explicação do fenômeno social com o menor afastamento possível de seu ambiente 

natural e inclui diversas estratégias de pesquisa (MERRIAM, 1998). A estratégia adotada 

na presente pesquisa é o estudo de casos múltiplos (YIN, 2005), considerando a 

construção de teoria com base nesses casos (EISENHARDT, 1989; EISENHARDT; 

GRAEBNER, 2007).  

Os estudos de caso são indicados em circunstâncias em que existem questões do 

tipo “como” e “por que”, quando há pouco controle sobre os eventos e quando o foco está 

em fenômenos contemporâneos, presentes na conjuntura da vida real (YIN, 2005). A 

construção de teoria com base em estudo de casos múltiplos é uma estratégia de pesquisa 

que envolve o uso casos para desenvolver construções teóricas e proposições a partir de 

evidências empíricas baseadas em casos (EISENHARDT, 1989). Sua diretriz central 

remete ao uso de casos como base para desenvolver teoria indutivamente, a partir da 

identificação de padrões de relações entre construtos dentro e entre os casos e de 

argumentações lógicas (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007).  

A lógica de replicação é um elemento essencial na construção de teoria a partir do 

estudo de casos (EISENHARDT, 1989). Sob tal lógica, cada caso seria uma espécie de 
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experimento, em que se delineiam replicações, contrastes e extensões para teoria em 

construção, mas sem a possibilidade de isolar o fenômeno de seu contexto como em um 

experimento laboratorial (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007).  

Um desafio recorrente, nesse sentido, diz respeito à seleção dos casos a serem 

investigados. Uma vez que a finalidade da pesquisa é desenvolver teoria, não a testar, a 

amostra de casos deve ser teórica, ou seja, os casos devem ser selecionados de modo a 

viabilizar esclarecimentos e ampliações das relações em estudo (EISENHARDT; 

GRAEBNER, 2007).  

A “construção de corpus teórico” é sugerida por Bauer e Gaskell (2017) como 

uma alternativa para a coleta de dados na pesquisa qualitativa. Para os autores, a seleção 

de casos na construção do corpus busca equilibrar diferentes registros e possibilitar uma 

pesquisa comparativa, sem ter a pretensão de ser representativa, mas de ter exemplos 

suficientes. Nesse contexto, uma grande amostra não possui valor em si mesmo, mas sim 

quando se utiliza de casos intencionalmente selecionados, cruciais para identificar 

padrões e criar categorias (BAUER; GASKELL, 2017).  

A seleção de casos intencionais, contudo, não é uma atividade trivial. Como 

descrito pelos autores, pesquisadores qualitativos enfrentam o “paradoxo do corpus 

teórico”: começam a estudar as variedades nos seus temas, mas, como essas variedades 

ainda não são devidamente conhecidas, não conseguem obter uma amostra 

apropriadamente alinhada ao seu corpus teórico (BAUER; GASKELL, 2017). Os autores 

indicam que a resolução para tal paradoxo se dá com o tempo e sugerem a adoção de um 

processo em três etapas: i) selecionar casos preliminarmente; ii) analisar variedades do 

tema; e iii) ampliar o corpus de dados. A aplicação de tais etapas no presente estudo é 

descrita a seguir. 

 

3. 1. Construção de corpus teórico 

 

O presente estudo buscou seguir os passos sugeridos por Bauer e Gaskell (2017) 

para construção de corpus teórico. Assim, selecionou previamente seis casos para 

investigar as variedades do tema em estudo (i.e., gestão das empresas focais quanto às 

questões sociais ao longo de sua cadeia de suprimentos), analisou tais variedades por 

meio de técnicas de codificação de dados qualitativos, e ampliou o corpus de dados 

aprofundando em casos específicos, propícios para novas análises a partir das variedades 

identificadas na etapa anterior. Cada uma dessas etapas é descrita a seguir. 
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3.1.1. Seleção Preliminar dos Casos 

 

Para a seleção preliminar dos casos desse estudo, foram investigadas empresas 

focais de grande porte no segmento da indústria. O foco em sustentabilidade nesse 

segmento ocorre tradicionalmente no âmbito da gestão de operações, centrado em temas 

de produção e manufatura, de modo que é natural a tendência de pesquisas em SSCM 

nesse mesmo contexto (HASSINI; SURTI; SEARCY, 2012). Além disso, historicamente, 

regulamentações ambientais concentram-se em plantas industriais, o que sugere que tais 

empresas tendem a elaborar práticas e medidas de desempenho para atender questões 

ambientais, e eventualmente também sociais (HASSINI; SURTI; SEARCY, 2012; 

TAJBAKHSH; HASSINI, 2015). Também em relação às questões sociais, grande parte 

da regulamentação está voltada para ambiente operacional, como as medidas de 

prevenção de acidentes, saúde ocupacional, alimentação, isolamentos, áreas de descanso 

etc. 

  Quanto ao porte, assume-se que grandes empresas, em geral, possuem maior 

predisposição a adotar práticas sustentáveis, com maior possibilidade de dedicar 

orçamento, ter profissionais e/ou departamentos para sustentabilidade e sofrer maior 

cobrança de partes interessadas (HASSINI; SURTI; SEARCY, 2012). Para a classificação 

referente ao porte, partiu-se das definições estabelecidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

as Micros Pequenas Empresas (SEBRAE) (2012), pautadas no segmento ao qual a 

empresa se insere e ao número de funcionários que possui. Tendo em vista que as 

empresas pesquisadas são do segmento da indústria, tem-se pelo SEBRAE (2012) o 

enquadramento de microempresas até 19 funcionários, pequenas empresas entre 20 e 99 

funcionários e média empresa entre 100 e 499 funcionários. Assim, por exclusão dos 

portes de micro, pequenas e médias empresas, as empresas do presente estudo possuem 

acima de 500 funcionários e são consideradas de grande porte.  

A seleção dos casos pesquisados originou-se a partir das empresas participantes 

da Iniciativa Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor (ISCV), projeto 

desenvolvido pelo Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas 

(GVces), destinada a: i) produzir e disseminar conhecimento sobre práticas inovadoras 

de sustentabilidade na cadeia; ii) reconhecer e incentivar a inovação para a 

sustentabilidade em pequenos e médios empreendimentos que atuem na cadeia de grandes 

empresas; iii) mobilizar grandes empresas para a elaboração de estratégias inovadoras de 
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sustentabilidade para suas cadeias; e iv) criar espaços para troca de experiências e 

formação de rede, articulando atores sociais em torno do tema da inovação e 

sustentabilidade na cadeia de valor (GVces, 2017). A iniciativa teve início em 2011 e, 

desde 2012 publica relatórios em seu website sobre seus ciclos anuais de trabalho. Exceto 

em 2013, ano em que abordou os temas Resíduos e Pós-Consumo, a iniciativa 

desenvolveu ciclos anuais de atividades voltados para Gestão de Fornecedores em um 

contexto de inovação e sustentabilidade. Em 2017, o ciclo de atividades voltou-se para 

discutir o conteúdo da ISO 20400, norma de compras sustentáveis, publicada em abril de 

2017, reunindo empresas interessadas em se aprofundar no assunto.  

No ciclo de atividades 2017, foram realizados três encontros da iniciativa ISCV 

(24 de maio, 25 de julho e 18 de outubro), todos presenciados pela autora desta tese. Em 

cada encontro, estiveram presentes de 15 a 20 empresas, por meio de seus representantes, 

geralmente, gestores de sustentabilidade, compras ou supply chain. Em cada encontro, a 

pesquisadora obteve acesso à lista de empresas participantes e pôde prospectar acesso a 

empresas que apresentassem o perfil do estudo (i.e., de grande porte, no segmento da 

indústria e interessadas em empreender práticas sustentáveis para compras e gestão de 

fornecedores) e, assim, consultar sobre disponibilidade e interesse de participar da 

pesquisa.  

A seleção de casos com base nas empresas participantes da ISCV buscou aplicar 

o entendimento de Pagell e Wu (2009) sobre casos exemplares. Segundo os autores, não 

existem empresas “verdadeiramente sustentáveis”, de modo que também não existem 

“cadeias de suprimento verdadeiramente sustentáveis”. Assim, indicam estudar casos 

exemplares, entendendo-os como casos de empresas que buscam ser mais sustentáveis do 

que as demais e que, eventualmente, podem ser exemplos de práticas de sustentabilidade. 

Assim, partindo do fato que tais empresas se engajaram voluntariamente em 

iniciativas de sustentabilidade conduzidas pelo GVces – um centro de estudos com mais 

de 10 anos de atuação e reconhecido nacionalmente no âmbito da sustentabilidade –, 

acredita-se que buscam melhorias de sustentabilidade em sua gestão empresarial e, 

considerando o foco temático da iniciativa sobre gestão de fornecedores e compras 

sustentáveis, também buscam melhorias na gestão de tais temas. Contudo, tendo em vista 

o baixo retorno das empresas da ISCV, no perfil do estudo (i.e., a iniciativa também conta 

com empresas que atuam em setores diversos, como no segmento bancário ou em 

serviços) e com acesso cedido, uma segunda técnica de seleção foi necessária. Assim, 

foram solicitadas indicações de contatos entre os casos acessados, caracterizando a 
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técnica de Bola de Neve, que envolve primeiro identificar casos com características 

relevantes ao estudo e, então, solicitar indicações de outros casos que possuam atributos 

semelhantes (BERG, 2014).   

A amostragem em bola de neve é a melhor forma de localizar sujeitos com certos 

atributos ou características necessárias ao estudo, sendo popular entre pesquisadores 

interessados em temas sensíveis ou populações difíceis de acessar (LEE, 1993), nesse 

caso, gestores de sustentabilidade, compras ou suprimentos, em empresas de grande porte 

no segmento da indústria, que conduzam práticas sustentáveis no contexto da cadeia de 

suprimentos. Registra-se, contudo, que a adoção desse tipo de amostragem pode, 

eventualmente, restringir os achados da pesquisa de campo, uma vez que pode direcionar 

a seleção dos casos para grupos com afinidades e que compartilhem os mesmos preceitos 

ou as mesmas práticas. Esse contexto, contudo, se faz amparado no mesmo argumento 

que embasa o “paradoxo do corpus teórico”, relatado por Bauer e Gaskell (2017): para 

dar início a investigação do tema em estudo, o campo ainda é desconhecido e não permite 

alinhamento prévio com um corpus teórico ainda não delineado.  

Desse modo, como unidades de análises, foram investigados seis casos, sendo três 

participantes em iniciativas do GVces e três indicações. Como parâmetro, pesquisas em 

SSCM por meio de estudo de casos múltiplos utilizaram de três a onze casos (e.g., 

PAGELL 2004; MATOS; HALL, 2007; FORMENTINI; TATICCHI, 2016; PAGELL; 

WU, 2009).  

Assim, o processo de seleção das unidades de análise teve início ao optar pelas 

empresas participantes da iniciativa do GVces, como casos exemplares (PAGELL; WU, 

2009), e se estendeu com indicações de empresas no perfil da pesquisa, até atingir, nessa 

primeira etapa da seleção preliminar dos casos (BAUER; GASKELL, 2017), a saturação 

de dados, seguindo em linha com Pagell e Wu (2009, p.40) em que a coleta foi finalizada 

“porque estávamos próximos ou em ponto de saturação e também porque atingimos o 

limite da quantidade de dados que poderiam ser processados”. Na Tabela 3.1 estão listadas 

as empresas analisadas nessa primeira etapa do estudo. Todas as empresas pesquisadas 

são de grande porte, ou seja, com uma quantidade acima de 500 funcionários, e possuem 

entre 40 e 90 anos de atuação no Brasil, cinco de origem nacional e uma de origem 

internacional, todas com operações no Brasil. 
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Tabela 3.1 – Casos Analisados 

# Empresaa Setor Origem  
Tempo no Brasil 

(em anos) 

1 Agro 1 Agroindústria Nacional 40  

2 Agro 2 Agroindústria Internacional 50  

3 Cosmético 1 Cosméticos Nacional 50  

4 Cosmético 2 Cosméticos Nacional 40  

5 Gás Petróleo e gás Nacional 80  

6 Papel e Celulose Papel e Celulose Nacional 90  

a Nomes das empresas adaptados por questões de privacidade 

Fonte: Dados do estudo empírico. 

 

Os cargos dos entrevistados em cada caso variam entre supervisor de 

responsabilidade social, gestor de sustentabilidade, coordenador de sustentabilidade e 

governança, e profissional de sustentabilidade para desenvolvimento de fornecedores. O 

perfil de cada entrevistado é detalhado na próxima subseção e cada caso é descrito nas 

seções 4.1 e 4.2 dos resultados. 

 

3.1.2. Análise das Variedades Temáricas 

 

Para investigar as variedades do tema em estudo nos seis casos previamente 

selecionados, a pesquisa conduziu análises dos dados primários e secundários com 

técnicas de codificação de dados qualitativos.  

As entrevistas são uma das mais importantes fontes de informação em estudo de 

casos, sendo, comumente, a fonte primordial de evidências (YIN, 2005). A compreensão 

em maior profundidade proporcionada pela entrevista qualitativa oferece informação 

contextual preciosa para embasar achados específicos (BAUER; GASKELL, 2008). A 

modalidade de entrevista adotada no presente estudo exige preparação prévia, com 

elaboração de roteiro, instrumento guia da entrevista, ao mesmo tempo em que demanda 

flexibilidade para ordenar e formular perguntas no decorrer da entrevista (GODOI; 

MATTOS, 2006). O roteiro de entrevistas foi desenvolvido a partir de conceitos que 

emergiram da revisão da literatura, conforme Apêndice 01. No roteiro, constam perguntas 

sobre: o perfil do respondente; o contexto de adoção da sustentabilidade nas atividades 

de cada empresa, englobando os antecedentes da adoção dasustentabildiade; como a 

empresa focal passou a estender a sustentabilidade ao londo de sua cadeia de suprimentos, 

abordando, assim, os mecanismos de governança usados, questões sociais endereçadas 

pela empresa focal e demais questionamentos em relação a postura e visão de futuro do 

entrevistado sobre as práticas de sustentabilidade de sua empresa. 
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A profissional entrevistada na Agro 1 ocupa o cargo de supervisora de 

responsabilidade social há quatro anos, respondendo a gerência socioambiental e a 

diretoria de sustentabilidade. Possui graduação em psicologia, MBA em gestão estratégia 

do terceiro setor e pós-graduação em gestão ambiental e em economia e meio ambiente. 

O entrevistado na Agro 2 atua como gestor de sustentabilidade há seis anos, é tecnóloga 

em gestão ambiental com pós-graduação em gerenciamento de projetos e engenharia de 

saneamento básico e mestrado em tecnologias ambientais. O profissional da Cosméticos 

1 é gerente de sustentabilidade e trabalha há mais de dez anos na empresa. É engenheiro 

agrônomo com especializações em análise ambiental e em cooperativismo. O 

entrevistado da Cosméticos 2 ocupa o cargo de profissional de sustentabilidade para 

desenvolvimento de fornecedores e cadeia de valor e trabalha há seis anos na empresa. 

Possui graduação em engenharia ambiental, especialização em engenharia de segurança 

do trabalho e pós-graduação em gestão de serviço e em gestão de varejo.  A entrevistada 

da Gás é gerente de sustentabilidade e trabalha há mais de quatorze anos na empresa.  

Possui graduação em comunicação, mestrado em gestão de negócios e sustentabilidade e 

doutorado em andamento nessa mesma área. A entrevistada da Papel e Celulose é 

coordenadora de sustentabilidade e governança e trabalha na empresa há cerca de dez 

anos. É graduada em administração, com especialização em gestão florestal e MBA em 

economia e gestão empresarial.  

Para Yin (2001), os documentos têm a função de corroborar e ampliar as evidências 

de outras fontes, embora seu acesso possa ser difícil ou nem sempre autorizado. O foco 

dos documentos no presente estudo são relatórios de sustentabilidade, informações nos 

websites das empresas e reportagens que possam envolver a empresa ou seu setor. Os 

relatórios de sustentabilidade complementam as informações abordadas nas entrevistas 

com maior precisão em termos numéricos e proveem suporte para interpretação de um 

contexto histórico das empresas. De acordo com menções dos entrevistados sobre a 

estruturação de práticas de sustentabilidade e elaboração de relatórios de sustentabilidade, 

o estudo considerou as publicações de relatórios de cada caso a partir de 2014, coletando, 

assim, os relatórios dos anos de 2014, 2015 e 2016 de cada um dos seis casos 

investigados. 

Os dados brutos coletados não são imediatamente disponíveis para codificação e 

análise, demandando organização e processamento (BERG, 2004). Nesse sentido, todas 

as entrevistas gravadas, com autorização prévia dos entrevistados, foram transcritas e os 

relatórios de sustentabilidade foram buscados nos websites das empresas, identificados e 
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salvos. Todos os arquivos (ver Tabela 3.2) foram inseridos no software Atlas T.I., um 

programa de computador baseado em textos. Uma importante vantagem de usar softwares 

para análises textuais remete as suas habilidades de busca e consulta para coletar e mostrar 

dados similarmente codificados para condução de análises (SALDAÑA, 2015). 

 
Tabela 3.2 – Dados sobre entrevistas e relatórios codificados 

Fonte: Dados do estudo empírico. 

 

Segundo Saldaña (2015), codificar é um método que permite organizar e agrupar 

dados similares em categorias, considerando, assim, o compartilhamento de 

características em comum como o começo de um padrão. Para o autor, a codificação 

segue, em geral, uma sequência como a ilustrado na Figura 3.1. 

O autor explica que tal esquema é uma visualização simplificada do processo de 

codificação, que, contudo, não representa sua natureza cíclica. Para ele “a natureza 

reverberante de codificar – comparar dado com dado, dado com código, código com 

código, código com categoria, categoria com categoria, categoria de volta com o dado – 

sugere que o processo analítico qualitativo é cíclico ao invés de linear” (SALDAÑA, 

2015, p.45).  

Nesse sentido, o autor sugere que o processo de codificação ocorre em dois ciclos, 

com técnicas ou métodos de codificação distintos em cada ciclo. Os métodos de primeiro 

ciclo ocorrem durante a codificação inicial dos dados e são focados na revisão do corpus 

e na construção de uma fundação para o ciclo seguinte. Já os de segundo ciclo visam 

classificar, priorizar, integrar, sintetizar, resumir, conceituar e construir teoria 

(SALDAÑA, 2015). 

# Empresa Entrevistado 
Tempo de 

Entrevista 

Páginas de 

Transcrição 

Páginas de 

Relatórios 

2014 2015 2016 

1 Agro 1 
Supervisora de 

Responsabilidade Social 
1h27min 21 79 113 101 

2 Agro 2 Gerente de Sustentabilidade 54min 12 74 51 41 

3 Cosmético 1 Gerente de Sustentabilidade 1h33min 19 128 92 150 

4 Cosmético 2 Gerente de Sustentabilidade 57min 13 54 67 68 

5 Gás Gerente de Sustentabilidade 1h05min 17 48 39 43 

6 
Papel e 

Celulose 
Gerente de Sustentabilidade 01h06min 15 64 41 46 

Total 7h3min 97 1.299 
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Figura 3.1 – Esquema geral do processo de codificação qualitativa. 

Fonte: Saldaña (2015), no original, figura 1.1, pg. 12.  

 

Nessa linha, o presente estudo adotou a codificação estrutural como método de 

primeiro ciclo e a codificação de padrões como de segundo ciclo. A condução de cada 

ciclo de codificação é descrita a seguir. 

 

 Método de Primeiro Ciclo: Codificação Estrutural  

 

A codificação estrutural é, particularmente, apropriada a estudos com múltiplos 

participantes, protocolos de coleta de dados padronizados ou semiestruturados e 

investigações exploratórias para levantar tópicos/temas e categorias predominantes 

(SALDAÑA, 2015). A Codificação Estrutural, em geral, resulta na identificação de 

grandes segmentos de texto em tópicos amplos, que formam a base para analisar tópicos 

dentro e entre casos (SALDAÑA, 2015). Para analisar dados gerados por meio da 

codificação estrutural, o autor indica, entre outros, gráficos ilustrativos, matrizes e 

diagramas, além de exposições intra e entre casos. O presente estudo parte de códigos e 

categorias predefinidos a partir de sua revisão da literatura, conforme expostos no Quadro 

3.1. 

 

Código

Código

Código

Código

Código

Código

Categoria

Categoria

Gemas/

Conceitos

Subcategoria

Subcategoria

Teoria

Real Abstrato

particular geral
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Quadro 3.1 – Categorias Predefinidas para Codificação dos Dados 

Categorias Códigos Literatura 

Mecanismos de 

Governança 

Integração e governança interna; Triagem / 

Seleção; Incentivos para melhoria; Avaliação; 

Monitoramento; Colaboração; Desenvolvimento 

Akhavan e Beckmann (2016), 

Formentini e Taticchi (2016) 

e Gimenez e Sierra (2013) 

Tipos de 

Mecanismos de 

Governança 

Tipos hands-off (indiretos) e tipos hands-on 

(diretos) 
Gimenez e Sierra (2013) 

Questões Sociais 

Filantropia, segurança, equidade, saúde e bem-

estar; ética; direitos humanos; práticas de 

trabalho e condições de trabalho decente; 

sociedade; e responsabilidade relacionada ao 

produto 

Jorgensen (2008), Gomes et 

al., (2014), Yawar e Seuring 

(2015) e Mani et al. (2016) 

Tipos de 

Stakeholders 

Dormente; Discricionário; Reivindicador; 

Dominante; Perigoso; Dependente; Definitivo 

Freeman (1984)  

Mitchell, Agle e Wood (1997) 

Fatores de 

Contingência 

Poder, pressão de partes interessadas, setor, 

criticidade de materiais, dependência, distância e 

recursos de conhecimento 

Tachizawa e Wong (2014) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Além dos códigos e categorias que emergiram a partir da revisão da literatura, 

nessa etapa de codificação, o estudo também considerou códigos e categorias que 

emergiram dos dados, referente aos tipos de questões sociais: centrais, periféricas e 

remotas. 

 

 Método de Segundo Ciclo: Codificação de Padrões 

 

A codificação de padrões identifica um tema, configuração ou explicação 

emergente, por meio da junção de muitas informações em uma unidade de análise mais 

significativa e parcimoniosa em uma espécie de meta-código (SALDAÑA, 2015). 

Segundo o autor, para conduzir a codificação de padrão, o pesquisador deve: coletar as 

passagens codificadas similarmente durante a codificação de primeiro ciclo, revisá-las 

para avaliar suas convergências e, então, atribuir um código padrão a elas, usando-o como 

um estímulo para desenvolver uma declaração que descreva um tema principal, um 

padrão de ação ou uma rede de relacionamentos. A codificação de padrão é apropriada 

para desenvolver categorias predominantes a partir dos dados, buscar por regras, causas, 

e explicações nos dados, além de formar construtos e processos teóricos (MILES; 

HUBERMAN, 1994; SALDAÑA, 2015). 

Em seguida, parte-se para a análise dos códigos, um processo criativo e iterativo, 

em que se pode: aplicar o modelo conceitual inicial para comparações; elaborar matrizes 

e figuras; comparar casos (ou entrevistas); agrupar variáveis, categorias ou padrões; e, 

até, aplicar metáforas para facilitar explicações das conclusões (LANGLEY, 2009). Por 
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sua vez, como um meio de buscar informações contraditórias, a triangulação representa 

uma ferramenta essencial. A triangulação envolve a combinação dos dados de diferentes 

fontes ou dados – neste estudo, da análise de documentos, em relatórios e websites, e das 

entrevistas – para aumentar confiabilidade e validade (EISENHART 1989; YIN 2005).  

A partir de tais passos, apresentam-se como produtos esperados matrizes, figuras e 

esquemas de análises, que preservam parte da riqueza dos dados, criam conceitos e 

categorias e permitem o reconhecimento de relacionamentos entre tais 

conceitos/categorias (LANGLEY, 2009). Ao longo do segundo ciclo de codificação, os 

padrões codificados contemplaram o cruzamento entre os tipos de questões sociais 

endereçadas pelos casos (i.e., questões sociais centrais, questões sociais periféricas e 

questões sociais remotas), os tipos de mecanismos de governança pelos quais as endereça 

(i.e., tipos hands-off (indiretos) ou tipos hands-on (diretos)) e os perfis quanto a gestão 

de questões sociais no contexto da SSCM. 

 

3.1.3. Ampliação do Corpus de Dados  

 

Empreende-se a ampliação do corpus de dados de modo paralelo as codificações 

de primeiro e segundo ciclo. Na medida em que tais ciclos são empreendidos, emerge a 

necessidade de buscar mais elementos, retomando e conferindo dados levantados de 

modo recorrente. Assim, para ampliar os embasamentos demandados ao longo do 

processo de codificação e descrição dos dados, novos olhares e perspectivas são 

direcionados para a análise dos dados levantados.  

A ampliação do corpus de dados, muitas vezes, suporta uma preocupação 

recorrente da pesquisa qualitativa, o rigor, ou seja, o atendimento a critérios que atestem 

validade interna (credibilidade), validade externa (transferibilidade), confiabilidade e 

objetividade. Nesse sentido, para a validade interna, apoia-se na triangulação de dados 

entre entrevistas e documentos de uma mesma empresa e entre diferentes empresas, 

considerando gestores do mesmo setor e de diferentes setores; na relação entre achados e 

fragmentos de entrevistas, para expor os dados empíricos que levaram as conclusões do 

pesquisador. Para validade externa, indica-se a descrição detalhada do contexto de cada 

empresa e de cada gestor e, mesmo buscando setores distintos, não se exagera nessa 

diversidade, pois a profundidade em cada um pode ser prejudicada. Para confiabilidade, 

aponta-se a utilização um protocolo de pesquisa estruturado, com as justificativas para 

elaboração de perguntas e seleção de casos e entrevistados. Para objetividade, tem-se a 
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exposição da linha de raciocínio que guiou a lógica de codificação, expondo 

resumidamente como os padrões nas entrevistas foram identificados e transformados em 

explicações para o fenômeno. 

 

3. 2. Desenho da Pesquisa 

 

Para facilitar a compreensão do desenho geral da pesquisa, a Figura 3.2 sintetiza 

as fases do estudo. Três fases são destacadas: i) primeira fase da pesquisa, em que se 

conduz a revisão da literatura sobre os temas centrais do estudo (i.e., desenvolvimento 

sustentável, gestão socioambiental, gestão da cadeia de suprimentos orientada à 

sustentabilidade; sustentabilidade social na gestão da cadeia de suprimentos sustentável). 

Para revisão de tais temas, o levantamento de artigos se deu a partir de bases de dados 

como Scopus, Emerald, Science Direct, e Ebsco., contemplando artigos de revistas 

relevantes da área de operações e SCM, como Journal of Cleanner Production, Supply 

Chain Management: an International Journal, Journal of Supply Chain Management, 

International Journal of Production Economics, Journal of Operations Management, 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Journal of 

Business Ethics, entre outros. 

A partir da codificação dos artigos, quanto aos seus objetivos, metodologias, 

resultados e indicações de estudos futuros, a pergunta de pesquisa e o objetivo de pesquisa 

foram formulados, seguidos pelo delineamento do modelo teórico da pesquisa, que 

apresenta parte das categorias e códigos conceituais considerados para investigação 

empírica, utilizados na elaboração do roteiro de entrevistas (ver Apêndice 1). 

A segunda fase da pesquisa compreende a aplicação das etapas de construção de 

corpus teórico, sugeridas por Bauer e Gaskell (2017) (i.e., seleção preliminar de casos, 

análise das variedades do tema e ampliação do corpus de dados), além da aplicação das 

técnicas de codificação de dados, utilizadas na análise das variáveis do tema, conforme 

sugeridas por Saldaña (2015) (i.e., codificação estrutural, seguida das análises intra e 

entre casos, e a codificação de padrões, que emergem a partir dos dados).  
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Figura 3.2 – Esquema geral do desenho da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A terceira fase desta pesquisa diz respeito a exposição dos dados empíricos, tendo 

início com a descrição dos resultados, que contempla a codificação estrutural, nas 

descrições intra e entre casos, e a codificação de padrões, complementadas pela ampliação 

do corpus de dados ao longo de suas elaborações, além da discussão dos resultados. Essa 

última apresenta um aprofundamento dos achados à luz das teorias adotadas no estudo e 

um paralelo entre os achados da pesquisa e literaturas da área. O delineamento do modelo 

teórico empírico complementa o modelo teórico apresentado anteriormente e representa 

os achados da pesquisa. Por fim, as considerações finais expõem os pontos centrais do 

estudo, com seus principais achados e as contribuições, suas limitações e sugere 

indicações de trabalhos futuros no tema sob investigação.  

 

Revisão da Literatura

Fase 1

Delineamento do modelo 
teórico da pesquisa

Delineamento das categorias 
e códigos conceituais para 

investigação empírica

Formulação da Pergunta e do 
Objetivo da Pesquisa

Seleção Preliminar dos 
Casos 

Fase 2

Ampliação do Corpusde 
Dados

Análise das Variedades

• Codificação Estrutural

• Análise intracasos

• Análise entrecasos

• Codificação de Padrões

Descrição dos Resultados

Fase 3

Delineamento do modelo 
teórico-empírico da pesquisa 

Considerações finais 
(pontos centrais, achados, 

contribuições, limitações e 

sugestões de trabalhos futuros)

Discussão dos Resultados
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4. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Em linha com o desenho da pesquisa, apresentado anteriormente, a seção de 

resultados subdivide-se em dois tópicos. O primeiro, descreve as informações relativas a 

etapa da codificação estrutural, em que se organizam os dados coletados e analisados para 

as descrições caso a caso e entre os casos, base da análise dentro do caso e a análise 

cruzada de casos (EISENHARDT, 1989; SALDAÑA, 2015) (e.g., within case analysis, 

cross case analysis, PAGELL; WU, 2009). O segundo tópico descreve as informações 

relativas a etapa da codificação de padrões, em que se apresentam os dados coletados e 

analisados quanto a busca de convergências que levem a temas principais, padrões e ao 

desenvolvimento de categorias e explicações.  

 

4. 1. Descrição Caso a Caso  

 

 Conforme apresentado na seção de metodologia, o presente estudo investigou 06 

casos para explorar as variedades do tema em estudo (i.e., gestão das empresas focais 

quanto as questões sociais ao longo de sua cadeia de suprimentos). Cada um dos casos é 

descrito a seguir. 

 

4.1.1. Agro 1 

   

A Agro 1 atua na cadeia produtiva do agronegócio, em diferentes etapas da 

produção agrícola, como originação, processamento e comercialização de grãos, insumos, 

energia elétrica e operações portuárias. A empresa tem cerca de 40 anos desde sua 

fundação e conta com aproximadamente 5.000 colaboradores próprios e 700 

terceirizados, conforme dados atualizados até seu relatório 2016. É uma empresa 

brasileira que, em 2008, deu início a suas operações internacionais e se tornou uma 

multinacional com sede brasileira, com operações com países como Argentina, Suíça e 

China, entre outros. 

A profissional entrevistada na Agro 1 ocupa o cargo de supervisão de 

responsabilidade social, há cerca de quatro anos, respondendo a gerência socioambiental 

e a diretoria de sustentabilidade. Quanto aos compromissos institucionais em questões de 

sustentabilidade, desde 2009, a Agro 1 aderiu aos seguintes programas de 

autorregumentação: Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que 
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estimula adoção de práticas de preservação ambiental, de respeito a direitos humanos e 

de combate à corrupção, sendo coordenadora do Grupo de Trabalho de Agricultura e 

Alimentos da Rede Brasileira do Pacto Global; Pacto Nacional pela Erradicação do 

Trabalho Escravo, desde 2005, do Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do 

Trabalho Escravo (InPacto), do qual é membro fundador; Programa Na Mão Certa, desde 

2014, organizado pela ONG Childhood Brasil, integrante da World Childhood 

Foundation, defensora dos direitos da infância; Programa Empresa Amiga da Criança, 

desde 2009, da Fundação Abrinq; apoia e divulga os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU.  

A Agro 1 possui algumas certificações socioambientais, como a ISO 14001, norma 

internacional que estabelece requisitos de planejamento, implantação e operação para 

sistemas de gestão ambiental; a certificação RTRS – Round Table on Responsable Soy, 

em português, Mesa Redonda da Soja Responsável, promovida por uma organização da 

sociedade civil que envolve os principais representantes da cadeia da soja no mundo e 

que atende a demandas do mercado europeu. Para ser certificada pela RTRS, deve-se 

atender a indicadores quanto a conformidade legal e boas práticas, condições 

responsáveis de trabalho, relação responsável com a comunidade, responsabilidade 

ambiental e boas práticas agrícolas. A empresa também possui o selo ProTerra Standard, 

que visa garantir uma produção alinhada com direitos humanos, legislações e controles 

de qualidade que garantem grãos não transgênicos em toda a cadeia de produção; a 

certificação da International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), sistema 

desenvolvido para atender às exigências da União Europeia em sua diretriz de energia 

renovável; em 2016,  deu início a implantação da ISO 16001, norma para sistema de 

gestão de responsabilidade social e  lançou seu próprio padrão de certificação para a 

sustentabilidade na cadeia produtiva e exigências do mercado europeu. 

Esse contexto reflete a atual adoção de práticas sustentáveis na empresa, que teve 

início com a criação da sua fundação, nos anos 90, com um foco em ações sociais de 

cunho filantrópico, conforme descrito no relatório de sustentabilidade e exposto pela 

profissional entrevistada. No relatório, a origem e o papel da Fundação são resgatados, 

descrevendo-a como “criada em 1997, inicialmente com atuação mais assistencialista, em 

2013, teve sua estratégia de trabalho revisada e, desde então, tem focado no 

desenvolvimento local das comunidades no entorno da empresa”. A entrevistada da Agro 

1, além de resgatar a origem e o papel da Fundação nas práticas de sustentabilidade, 
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comenta sobre a emersão da sustentabilidade por meio do viés social e ambiental, 

afirmando que o primeiro viés guiou as primeiras práticas na Agro 1: 

 
“aqui começou mais com o viés social do que o ambiental, né, assim, a 

sustentabilidade começou mais puxada, em princípio, pela Fundação, fazendo 

ações, na época, bastante filantrópicas, de responsabilidade social, em 1997, e, 

aqui, a nossa diretora começou em 1997, com a Fundação, ela que ajudou a 

criar todo esse momento da Fundação. A sustentabilidade ambiental começou 

em 2003, com a implantação da ISO 14001. Eu até falo que aqui é um pouco 

diferente, porque as empresas que eu conheço começaram com a norma 9001 

e depois evoluíram para a 14001. Aqui não tem 9001, ela está implantando 

agora, mas começou com a 14001” (Supervisora de Responsabilidade Social, 

Agro 1)  
 

 Com base em declarações da entrevistada também é possível identificar diferentes 

direcionadores que estimularam a Agro 1 a adotar internamente práticas de 

sustentabilidade. Dando continuidade a distinção entre os vieses social e ambiental, a 

supervisora destaca que a empresa 

 
“...começou em 2003 com a implantação da ISO 14001. Nessa época, foi 

quando começou, principalmente, de ONGs, preocupadas com desmatamento, 

e começou essa questão da implantação de sistema de gestão ambiental, com 

a 14001, atendendo a essas demandas de mercado e de pressão externa, e aí 

depois disso o sistema de gestão foi evoluindo, outros compromissos foram 

assumidos, entrou no pacto de erradicação de trabalho escravo, também, 

marcou o Pacto Global, em 2009, outras certificações foram agregadas, aí a 

RTRS [Round Table Responsible Soy], em 2011, uma certificação importante 

para o olhar social que se tem hoje” (Supervisora de Responsabilidade Social, 

Agro 1) 
 

Assim, pode-se destacar o papel de direcionadores como i) ambiente do 

setor/mercado; ii) demandas de clientes e rede de partes interessadas; iii) pressão da mídia 

e/ou ONGs; iv) compromisso e apoio da gestão de topo e v) recursos internos. Os três 

primeiros mais atrelados a demandas ambientais, e o quarto mais a demandas sociais, 

como reforçado nos trechos: 

 

“a questão da responsabilidade social, ainda bem do ponto de vista 

filantrópico, é bem inerente ao negócio. É uma empresa familiar e a família 

sempre foi muito preocupada, sempre fez ações pontuais, mas ali, em 1997, 

começou a fazer isso de fato estruturado (...) e a Fundação foi criada para 

organizar essa filantropia. Ao longo dos anos, começou a trabalhar com alguns 

focos, principalmente educação, cultura, mas também não por uma estratégia, 

mas por um desejo da família. Em 2013, quando teve uma revisão estratégica, 

estava mais estruturada para se posicionar como uma Fundação estratégica, e 

aí contratou uma consultoria. Foi um ano inteiro de revisão estratégica para 

identificar realmente qual era seu propósito, porque existia e qual era seu foco 

de atuação” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

“a questão do social é bem alinhada as questões da família, agora, o ambiental, 

surgiu mais como uma pressão, né, principalmente com relação a essas 

questões, ao desmatamento... na verdade, até um pouquinho antes de 2003, já 
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tinha essa questão do desmatamento, principalmente na região da Amazônia, 

como uma preocupação forte, e aí foi quando se começou a criar uma estrutura 

bem grande da área ambiental, para cuidar dessas questões e implantar o 

sistema de gestão. O sistema de gestão não foi um processo que nasceu pelo 

amor, ele nasceu pela dor mesmo” (Supervisora de Responsabilidade Social, 

Agro 1) 

 

Além disso, a entrevistada menciona sobre a composição da área de 

sustentabilidade na estrutura da empresa, entendida como um recurso interno, um 

direcionador que estimula a adoção de questões de sustentabilidade. Segundo ela  

 
“Na gerência socioambiental são 18 pessoas, aqui no corporativo, ainda tem a 

gerência de investimento social privado, mas a gente tem analistas ambientais 

nas unidades que a gente chama de alto impacto, né, as fábricas-fazendas, a 

gente tem analistas ambientais e tem também, agora, analistas com questões 

sociais e multiplicadores de sustentabilidade nas propriedades menores (...) e 

a gente usa para o sistema de gestão socioambiental rodar... então, no geral, 

são uns 70 multiplicadores, mais ou menos (...) a área de sustentabilidade aqui 

é bem robusta” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

Sobre as partes interessadas que se destacam para gestão de sustentabilidade, a 

entrevistada da Agro 1 afirma que o produtor rural representa o principal stakeholder da 

empresa, havendo um núcleo específico dentro da gerência de sustentabilidade voltado 

para sua gestão. Além deste foco, o relatório de sustentabilidade da Agro 1 descreve o 

processo de consulta a stakeholders para a elaboração de sua matriz de materialidade, 

ferramenta utilizada para mapear os temas prioritários de sustentabilidade a gerir. Tal 

processo envolveu entrevistas com os produtores rurais, gestores, fornecedores e 

instituições financeiras, além de um painel com integrantes da comunidade local, do 

poder público, familiares de colaboradores, líderes comunitários; um grupo focal com 

colaboradores e consultas on-line com públicos como especialistas, sindicatos e 

associações, consumidores e clientes de venda. Entre os temas materiais mapeados, a 

gestão da cadeia de fornecedores foi identificada entre os temas materiais, que também 

contemplam: governança corporativa, viabilidade econômica e valor compartilhado, 

promoção da agricultura sustentável na cadeia de grãos, logística para escoamento de 

grãos, mudanças climáticas (mitigação e adaptação), combate ao desmatamento e 

proteção da biodiversidade desenvolvimento do capital humano, práticas justas de 

trabalho, segurança e saúde ocupacional e bem-estar, desenvolvimento das regiões onde 

atua. 

Para conduzir a gestão da cadeia de fornecedores em questões de sustentabilidade, 

alguns elementos foram apontados como facilitadores e como barreiras. Segundo a 

profissional entrevistada,  
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“A empresa está em um pacto de erradicação de trabalho escravo, desde a 

Fundação do pacto de erradicação, nossa diretora de sustentabilidade é uma 

das conselheiras do pacto, então, isso nos afeta diretamente” (Supervisora de 

Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

“A gente trouxe a NBR16001 para dentro do sistema de gestão, que é a norma 

de responsabilidade social, e nos faz olhar tanto para o ciclo de vida do 

produto, quanto para a cadeia inteira. Então, essas certificações e sistemas de 

gestão foram evoluindo e nos fez ter um olhar mais amplo. De toda forma, a 

gente já tinha, né, bem simples. A gente tem uma grande evolução para fazer, 

a gente tem hoje os fornecedores, determinados, desde 2009, mas a gente já 

tinha um processo de determinar quem são os fornecedores críticos, do ponto 

de vista ambiental, que passam por uma avalição mais criteriosa pela área de 

sustentabilidade, com critérios específicos a ser atendidos, então, assim, não 

pode estar na lista suja de trabalho escravo, regularizar tanto o ambiental como 

social... para os produtores têm outros critérios, não podem estar em áreas 

embargadas, não podem estar em unidade de conservação... então a gente tem 

uma lista de fornecedores críticos e critérios para esses fornecedores 

atenderem” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

“Para a gente começar a desenvolver nossa cadeia, a gente precisa melhorar 

muito, e é por isso que a gente está dentro do GVces, discutindo o protocolo 

que eles já criaram. Porque, essa demanda de definir e avaliar fornecedores 

críticos veio de uma implantação de sistema de gestão, a norma traz um pouco 

isso, a 14001, e aí, esse processo, nesse começo, foi feito muito nesse sentido 

de atender uma norma. De histórico, foi uma definição junto com a diretoria, 

quais fornecedores tem maior impacto, por exemplo, qual é o impacto desse 

fornecedor no nosso processo, qual o impacto de imagem, mais relacionado a 

risco, do que a impacto, mas assim não é um processo estabelecido, em uma 

matriz, com critérios claros, que você vai buscar no histórico, que você 

consegue entender claramente como que se chegou lá... esse, realmente, é o 

nosso desafio” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

Assim, tem-se como elementos que facilitaram a adoção de critérios 

socioambientais na gestão de fornecedores a i) cultura nacional, relativa a cultura dos 

países que a Agro 1 mantém relacionamento e as demandas que recebe em certificações 

internacionais como a RTRS, para responsabilidade na cadeia da soja, e a ISCC, um 

sistema de certificação global para cadeia de suprimentos para conformidades ecológicas 

e sociais sustentáveis, reduções de emissões e rastreabilidade. Além do ii) compromisso 

e apoio da gestão de topo, observado a partir da declaração da profissional entrevistado 

sobre o posicionamento do fundador da empresa e sua família, e a cultura disseminada 

por eles, da atuação da diretoria de sustentabilidade, conselheiras do pacto de erradicação 

do trabalho escravo e organizadora na criação da fundação da empresa, além dos 

compromissos da alta direção manifestados em política global socioambiental de longo 

prazo. Ainda, aponta-se a iii) disponibilidade de recursos da empresa, presente, por 

exemplo, na estrutura dedicada a lidar com questões socioambientais de produtores rurais, 

como explica a profissional entrevistada: 
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“tem uma equipe que cuida só́ da certificação dos produtores, de diagnosticar 

um produtor, criar um plano de ação para ele, ajudar a implantar a certificação, 

a RTRS hoje agrega valor ao produtor, então, os produtores que conseguem se 

adequar a RTRS têm um diferencial, um bônus por estar nessa cadeia mais 

sustentável (...) aí tem uma outra que fica responsável pela avaliação dos 

produtores, uma avaliação no sistema tem o mapeamento, todo 

georeferenciado, tem a vistoria em campo que é feita pelos compradores da 

unidade” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

Por sua vez, algumas barreiras identificadas relacionam-se com pontos como: i) 

maior e mais complexo esforço de coordenação é identificados no relato da entrevistada 

quando endereça diferentes questões que a empresa precisa mapear e alocar, como na 

atuação de produtores rurais e dos caminhoneiros, entre outras, para gerir ao longo da 

cadeia. Conforme explica,  

 

“Quando a gente fala de logística de navegação, a gente está falando de porto, 

está falando da comunidade ribeirinha, flutuação do rio, qualidade da água, 

exploração infantil também, é uma questão nas comunidades ribeirinhas... na 

energia, por exemplo, o impacto é na construção, né, depois que ela está 

funcionando, o impacto é menor, mas na construção, você̂ tem a população 

indígena como principal questão social, (...) a cada negócio, a gente tem 

impactos que são completamente diversos e, aí, a gente só conseguiu entender 

a dimensão e o real impacto de cada negócio com o mapa de impactos que a 

gente fez em 2016, e que está entrando agora dentro do nossos sistema de 

gestão” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

Além disso, pode-se indicar como barreira a ii) relutância na adoção de padrões, 

até de leis e normas, em questões com produtores rurais, como descreve a entrevistada  

 

“a gente ainda tem muitos problemas com essas questões sociais específicas 

para alojamentos... é uma questão de, às vezes, o fornecedor não está 

atendendo a legislação, mas atender a legislação, a legislação é mínima, né, 

então, às vezes, atender a legislação não gera o esforço suficiente para que a 

questão esteja ali, então, até esse nível de conversa, as vezes, a gente tem que 

ter com o fornecedor” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

Para o caso da Agro 1, o quadro 4.1 resume os elementos identificados como 

direcionadores e stakeholders relevantes na adoção de práticas sustentáveis e como 

facilitadores e barreiras na adoção de práticas sustentáveis para cadeia de suprimentos. 

 

Quadro 4.1 – Antecedentes de Sustentabilidade e de SSCM na Agro 1 
Categorias Elementos identificados no caso Agro 1 

Direcionadores 

i) Ambiente do setor/mercado     

ii) Demandas de clientes e rede de 

partes interessadas 

iii) Pressão da mídia e/ou ONGs  

iv) Compromisso e apoio da gestão de topo 

v) Recursos internos 

Stakeholders 

 Produtor Rural 

 Gestores 

 Fornecedores  

 Instituições Financeiras 

 Comunidade local 

 Poder público 

 Colaboradores e seus familiares  

 Líderes comunitários 

 Especialistas  

 Sindicatos e associações 

 Consumidores  

 Clientes de venda 
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Facilitadores i) Cultura Nacional 
ii) Compromisso e apoio da gestão de topo 

iii) Disponibilidade de recursos da empresa 

Barreiras 
i) maior e mais complexo esforço 

de coordenação 

ii) relutância na adoção de padrões 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 

 

O processo de gestão da Agro 1 para gerir questões de sustentabilidade em sua 

cadeia foi delineado com base nas informações da entrevistada e pelos dados 

disponibilizados em relatórios de sustentabilidade e é resumido nos Quadros 4.2 e 4.3.  

Considerando os mecanismos de integração e governança interna, a Agro 1 

classifica seus fornecedores agrupando-os em produtores rurais, fornecedores de 

suprimentos, de transporte e fornecedores ambientais críticos, e, com base nessa 

classificação, estabelece critérios gerais e específicos. Em busca de estender seus 

compromissos institucionais ao longo de sua cadeia de suprimentos, sua área de insumos 

desenvolve um material sobre sustentabilidade e uso de defensivos agrícolas para 

capacitação de seus representantes comerciais e, em conjunto, as áreas de 

sustentabilidade, suprimentos e jurídico desenvolveram documentos com orientações 

sobre os procedimentos necessários para fornecedores habilitarem-se em critérios 

socioambientais. 
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Quadro 4.2 – Mecanismos de Governança para Gestão de Fornecedores com foco em Questões de Sustentabilidade na Agro 1 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 
Incentivos 

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Adere a iniciativas 

voluntárias como 

Pacto Global da 

ONU, Pacto 

Nacional pela 

Erradicação do 

Trabalho Escravo, 

Programa na Mão 

Certa, Programa 

Empresa Amiga da 

Criança 

Exigência contratual para todos 

fornecedores com cláusulas contra 

trabalho infantil/degradante e 

corrupção; garantias de 

obrigações trabalhistas, que 

preservem saúde e segurança. 

Aceite apenas de fornecedores 

com convenção coletiva de 

trabalho e verificação de 

recolhimento, pagamento e 

programas de saúde e segurança 

Irregularidades 

geram 

notificações e 

interrupções de 

atividades até 

resolução. A 

contratação 

pode ser 

desfeita se as 

irregularidades 

persistirem 

Fornecedores 

chamados de  

ambientalmente 

críticos são 

vistoriados para 

confirmar a 

inexistência de 

condições de 

trabalho 

degradante e de 

irregularidades 

ambientais 

Possui sistema 

para bloqueio de 

fornecedores que 

integram lista suja 

do Ministério do 

Trabalho e lista de 

áreas embargadas 

pelo IBAMA  

Parcerias com 

ONGs fomentam 

desenvolvimento 

de produtores 

rurais para 

restauração 

florestal, 

desenvolvimento 

de comunidades, 

certificação de 

produtores e 

adesão ao Cadastro 

Ambiental Rural 

Capacitação e 

orientação dos 

produtores rurais 

sobre o uso correto 

e seguro de 

defensivos 

agrícolas 

Possui 

certificações ISO 

14001 e 

International 

Sustainability & 

Carbon 

Certification 

(ISCC), além do 

selo ProTerra  

Standard. 

 

Seleção na Cadeia de Grãos com 

vetos de contratação para 

fornecedores em i) área 

embargada pelo IBAMA, ii) terras 

indígenas e unidades conservação; 

iii) áreas amazônicas desmatadas 

após 2008; iv) lista suja do 

Ministério do Trabalho 

 

Fornecedores 

avaliados com 

verificação do 

recolhimento de 

INSS e FGTS, 

comprovação do 

registro e 

pagamento, 

avaliação da 

aplicação da 

legislação 

trabalhista e de 

saúde e segurança 

do trabalho 

Adoção de 

Sistema de Gestão 

Ambiental para 

monitorar pedidos 

de avaliação 

ambiental, de 

processos de 

auditoria e 

informações sobre 

conformidade 

legal 

Parceria com 

fundação e ONGs 

para diagnóstico 

socioambiental de 

produtores rurais e 

orientação para 

requisitos legais e 

critérios sócio 

ambientais de 

certificações, com 

auditorias e suporte 

técnico. 

Eventos e palestras 

para levar 

informações 

técnicas para 

aumentar 

produtividade das 

lavouras e da 

adoção de 

melhores práticas 

agrícolas 
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Área de insumos 

desenvolve 

material de 

capacitação sobre 

sustentabilidade e 

uso de defensivos 

agrícolas para 

representantes 

comerciais 

Seleção na Cadeia de Grãos com 

fornecedores duvidosos demanda 

etapa com análise de riscos 

socioambientais pela área de 

sustentabilidade 

  

Para cadeia de 

grãos, adquiriu 

plataforma de 

monitoramento 

para analisar 

áreas, com extrato 

socioambiental da 

propriedade e do 

produtor. 

 

Eventos em 

propriedades 

rurais de 

produtores para 

compartilhar 

conhecimento e 

difundir novas 

tecnologias e boas 

práticas agrícolas. 

Áreas de 

sustentabilidade, 

suprimentos e 

jurídica 

desenvolveram 

documento com 

orientações sobre 

procedimentos 

para se tornar 

fornecedor 

habilitado. 

Seleção na Cadeia de Grãos com 

fornecedores “com 

adiantamentos” passam por 

vistoria in loco pela filial e têm 

ficha socioambiental, com 

validação pela matriz. Ficha com 

questões de conservação da água 

e do solo, infraestrutura, 

condições de trabalho, uso correto 

e manuseio de defensivos 

agrícolas e EPIs e código florestal 

  

Monitora 

encaminhamento 

de resíduos para 

cumprir Política 

Nacional de 

Resíduos Sólidos 

 

Desenvolve 

fornecedores 

ambientalmente 

críticos com 

recomendações e 

vistorias técnicas 

Classifica 

fornecedor, 

agrupando-os em 

produtores rurais, 

fornecedores de 

suprimentos, 

fornecedores de 

transporte e 

fornecedores 

ambientais críticos 

Possui cadastro sócio ambiental 

de produtor de compra futura para 

acompanhar conservação de água 

e solo, segurança no trabalho, 

manutenção de áreas, manuseio 

de agrotóxico, resíduos e 

conformidade legal 

    

Lançou padrão 

próprio de 

certificação. Já 

certificou 46 

fazendas de 

produtores 

parceiros 

 

Possui descrição de 

procedimentos e documentos para 

evitar descumprir vetos de seleção 

    

Prioriza 

fornecedores 

locais e regionais 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 



114 

 

Quanto ao mecanismo de seleção de fornecedores, a Agro 1 estabelece um 

conjunto de exigências contratuais, algumas com abrangência para todos os seus grupos 

de fornecedores e outras para grupos específicos. No primeiro caso, todos os fornecedores 

precisam estar de acordo e seguir condições estipuladas em cláusulas contratuais que 

condenam trabalho infantil, trabalho degradante ou em condições análogas a escravidão 

e a corrupção, também devem prover garantias de obrigações trabalhistas, que preservem 

saúde e segurança. Para isso, a organização informa aceitar apenas fornecedores que 

comprovem alinhamento com convenções coletivas de trabalho, além de verificações de 

recolhimentos, pagamentos e de programas de saúde e segurança. Outro procedimento 

que alcança todos os grupos de fornecedores da empresa é a priorização de fornecedores 

locais e regionais, como um meio de promover e estimular negócios locais.  

Por sua vez, a cadeia de grãos vinculada ao primeiro grupo de fornecedores, os 

produtores rurais, recebe condições adicionais no processo de seleção. Nesse grupo, 

constam critérios denominados “vetos de contratação”. Assim, a seleção na cadeia de 

grãos possui vetos de contratação para produtores rurais i) em área embargada pelo 

IBAMA, ii) em terras indígenas e unidades conservação; iii) em áreas amazônicas 

desmatadas após 2008; e iv) na lista suja do Ministério do Trabalho. As informações para 

constatação de tais vetos são consultadas por meio de listas oficiais elaboradas por 

entidades públicas e por informações providas pelos fornecedores. No caso de dados 

incompletos ou duvidosos, o processo é seguido por uma etapa de análise de riscos 

socioambientais, conduzida pela área de sustentabilidade. Já em subgrupo de produtores 

rurais, da modalidade de compras por adiantamentos, a outra etapa é necessária, na qual 

o produtor recebe uma vistoria in loco, realizada por uma filial da Agro 1, que preenche 

uma ficha socioambiental, contemplando questões sobre conservação da água e do solo, 

infraestrutura, condições de trabalho, uso correto e manuseio de defensivos agrícolas, 

EPIs e código florestal, posteriormente analisada e validade pela matriz.  

Para auxiliar em compras futuras, a Agro 1 criou um cadastro socioambiental, no 

qual produtores são acompanhados quanto a conservação de água e solo, segurança no 

trabalho, manutenção de áreas, manuseio de agrotóxico, destinação de resíduos e 

conformidade legal. Tal cadastro pode ser entendido como uma ferramenta que auxilia na 

seleção de fornecedores em conformidade com critérios socioambientais, mas também 

como um meio de avaliar e monitorar tais fornecedores.  

Como um mecanismo de incentivo a melhorias, a Agro 1 estabelece como 

consequências para não conformidade socioambiental de seus fornecedores notificações, 
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seguidas de interrupção de atividades e do cancelamento da contratação. Por outro lado, 

a Agro 1 bonifica seus fornecedores, como no caso da certificação RTRS, em que a 

empresa, a partir de 2015, definiu o pagamento de prêmios aos produtores rurais 

certificados, com base no volume comercializado de soja certificada.  

Quanto aos meios de avaliação de fornecedores, percebe-se que as práticas 

conduzidas são, em parte, vinculadas ao processo de seleção. Conforme descrito, são 

realizadas análises de documentações socioambientais de cada fornecedor em seleção, 

com auditorias e fichas de avaliação em casos específicos de fornecedor produtor rural 

com documentação duvidosa ou na modalidade de compras por adiantamento. Além 

desse mecanismo, fornecedores classificados como “ambientalmente críticos” são 

vistoriados quanto para confirmar a inexistência de condições de trabalho degradante e 

de irregularidades ambientais. 

Mesmo considerando critérios sobre condições de trabalho, a classificação de 

fornecedores ambientalmente críticos como meio de reforçar a avaliação de fornecedores 

denota uma priorização de questões ambientais frente a questões sociais. Esse viés é 

reconhecido pela profissional entrevistada, que explica tal contexto 

 
“Esses fornecedores críticos, hoje, são definidos muito com base nos riscos 

ambientais, as normas que a gente tinha vigente e o olhar até 2015. O que 

acontece, é que a gente não sabe que precisa definir uma matriz de risco, para 

fornecedores críticos, com base em outros critérios... a gente está como 

referência o protocolo [do GVces], então, o nível de informalidade naquela 

cadeia, se tem risco de a gente fica dependente de apenas um fornecedor. A 

gente tem estudado o protocolo, conversado com áreas internamente, riscos de 

corrupção, de compliance... a gente tem uma série de fornecedores críticos que 

a gente não tem na nossa matriz. Na verdade, a gente não tem uma matriz, tem 

um procedimento escrito, quais são os críticos, e a gente revisa todo ano, na 

reunião de análise crítica, com os diretores, mas muito do ponto de vista 

ambiental” (Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

“a gente já tem conversas internas aqui (...) é uma discussão que existe, por 

exemplo, a sustentabilidade olha os fornecedores críticos do ponto de vista 

ambiental, a qualidade quer entender os fornecedores do ponto de vista de 

qualidade, então a matriz do protocolo do GVces vai olhar para isso, porque é 

uma matriz única. Então, olhar todos os pontos, não só qualidade do produto, 

quanto os riscos de corrupção e suborno, quanto os riscos de impactos sociais 

do produtor, as questões ambientais. Então, a ideia é juntar todas as demandas 

numa matriz, para, aí sim, definir quais são os críticos que a gente tem que 

fazer uma auditoria ou um questionário de auto avaliação, o que vai ser 

auditoria de terceira parte, o que vai ser vistoria interna (Supervisora de 

Responsabilidade Social, Agro 1) 

 

Assim, há um reconhecimento da predominância de quesitos ambientais na gestão 

de fornecedores, com indicações de que, para sua evolução em questões sociais, existe 
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uma demanda para aprimorar práticas internas, como no mecanismo de governança que 

envolve integração e governança interna.  

Quanto ao monitoramento de fornecedores, a Agro 1 utiliza um sistema para 

bloqueio de fornecedores nas listas de trabalho escravo do Ministério do Trabalho e de 

áreas embargadas pelo Ibama. Por adotar o Sistema de Gestão Ambiental baseado na NBR 

ISO 14001, a empresa monitora pedidos de avaliação ambiental, processos de auditoria e 

informações sobre conformidade legal em fornecedores. Com foco específico em sua 

cadeia de grãos, a Agro 1 adquiriu uma plataforma de monitoramento para analisar as 

áreas de seus produtores rurais, com o auxílio de imagens via satélite e geração de 

relatórios com dados socioambientais das propriedades e dos produtores. A empresa 

também monitora o encaminhamento de seus resíduos. 

Atividades relacionadas a colaboração com fornecedores ocorrem, na Agro 1, 

predominantemente, por meio de parcerias com ONGs. A empresa possui dois grupos de 

parcerias, um com quatro ONGs e outro entre sua Fundação e duas ONGs, ambos 

voltados para proporcionar melhorias para produtores rurais. No primeiro caso, buscam 

desenvolver produtores visando questões como restauração florestal, desenvolvimento de 

comunidades, certificação e adesão ao Cadastro Ambiental Rural. No segundo, realizam 

diagnósticos socioambientais de produtores e orientam para atender requisitos legais e 

critérios de certificações, com auditorias e suporte técnico.  

Como relata a profissional entrevistada,  

 
“na cadeia da soja, para os fornecedores que querem entrar para a cadeia de 

certificação, a gente paga uma, como se fosse uma consultoria, quem hoje 

participa com a gente é a uma ONG grande, e essa ONG vai para o produtor, 

faz o diagnóstico e dá uma consultoria para esse produtor, para ele se 

regularizar e conseguir atender aos critérios das certificações” (Supervisora de 

Responsabilidade Social, Agro 1) 
 

Por sua vez, como mecanismos de desenvolvimento de fornecedores, a Agro 1 

conduz atividades de capacitação e orientação de produtores rurais sobre o uso correto e 

seguro de defensivos agrícolas, além de eventos e palestras para disseminar informações 

técnicas para produtividade e difundir novas tecnologias e boas práticas agrícolas. 

A Agro 1 desenvolve seus fornecedores classificados “ambientalmente críticos”, 

provendo recomendações ou até vistorias técnicas, mas ainda em estágio básico, como a 

entrevistada relata 

 
“é um processo, como eu te disse, bem simples, bem embrionário, na verdade 

a gente faz uma pasta, com a análise de todos os documentos que ele mandou 
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e de toda a avaliação do fornecedor, e dizendo como que ele poderia se 

habilitar, de que forma ele poderia se organizar, mas assim, a gente não chega 

ao ponto de se oferecer para ajuda-lo” (Supervisora de Responsabilidade 

Social, Agro 1) 

 

A empresa também lançou seu padrão próprio de certificação e provê suporte para 

o fornecedor que manifestar interesse em se certificar, além de priorizar a contratação de 

fornecedores locais e regionais, fomentando-os.  

Tendo em vista os mecanismos descritos, utilizados pela Agro 1 para gerir 

questões de sustentabilidades em sua cadeia de suprimentos, o Quadro 4.3 destaca 

mecanismos voltados para a dimensão social e os classifica quanto as questões sociais 

contempladas. Percebe-se que, para condições de trabalho decente, todos mecanismos são 

utilizados (i.e., integração e governança interna, seleção, incentivos para melhoria, 

avaliação, monitoramento, colaboração e desenvolvimento). Por sua vez, ética e 

desenvolvimento da comunidade local foram endereçadas por mecanismos de seleção. 

Questões de desenvolvimento de minorias foram observadas por meio de seleção e 

avaliação.  Já saúde e segurança e trabalho infantil foram contempladas por meio de 

mecanismos de integração e governança interna e seleção. Questões sobre treinamento e 

educação se deram por meio de mecanismos de colaboração e desenvolvimento. De modo 

geral, quanto ao desenvolvimento de questões sociais na cadeia de suprimentos e, mais 

especificamente, na gestão de fornecedores, a profissional entrevistada explica que  

 
“A gente está discutindo essas questões sociais. O agronegócio, por exemplo, 

é muito machista, é um lugar que a gente tem muito mais homens do que 

mulheres, a gente tem alguns programas agora que inserem as mulheres em 

trabalhos de campo, que eram impensáveis há um tempo atrás, porque a gente 

ainda está resolvendo externamente, né, então, do ponto de vista de cobrar isso 

de uma cadeia é muito difícil, quando você ainda não tem nem resolvido 

internamente. Então, hoje, o que a gente consegue cobrar da cadeia é a questão 

mínima trabalhista, de trabalho escravo, as questões, mais contratuais, né, as 

questões de exploração infantil, trabalho infantil, as questões de assédio moral, 

é, mas assim, coisas que vão além de legislação, é bastante difícil,...  

Para as questões sociais, você tem que atender a legislação e é o mínimo que 

você tem que fazer. Eu acho que, assim, para nós, ainda tem uma estruturação 

interna que agora a gente, com esse processo de implantar a 16.001, que é essa 

norma de responsabilidade social, que traz esses temas de responsabilidade 

social, que agora a ISO de compras sustentáveis traz, né, a gente trazendo a 

gestão disso coretinho, mapear impacto do negócio, entender esses pontos, é... 

a gente, inevitavelmente vai começar a cobrar isso da cadeia, e não é só cobrar, 

cobrar é fácil,, o difícil é ajudar a cadeia a subir a régua, porque você tem que 

subir a sua régua, também, e ir junto...  

Desde 2017, nosso sistema de gestão é socioambiental incluiu como diretriz o 

respeito a valorização dos direitos humanos, como uma diretriz da política e 

isso certamente vai vir para a cadeia nos próximos 2, 3 anos... é um desafio, 

também quando a gente fala no posicionamento global, quando a gente 

trabalha com muitos fornecedores né, e de temas abrangentes na cadeia” 

(Supervisora de Responsabilidade Social, Agro 1) 
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Quadro 4.3 – Mapeamento de Mecanismos de Governança Usados com base nas Questões Sociais Contempladas na Agro 1 

Mecanismos de 

Governança  

Questões  

sociais 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 
Incentivos  

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Condições de 

trabalho decente 

Adere ao Pacto 

Global e ao Pacto 

Nacional pela 

Erradicação do 

Trabalho Escravo 

Exigência contratual 

com cláusulas contra 

trabalho degradante. 

Impede contrato de 

fornecedores na Lista 

suja Ministério do 

Trabalho 

Notificações, 

interrupções e 

distrato para 

fornecedores 

ambientalmente 

críticos (que 

inclui um item 

social, condição 

de trabalho) 

Análise de risco 

em fornecedores 

com potencial 

para Lista suja 

Ministério do 

Trabalho 

Sistema para 

bloqueio de 

fornecedores na 

lista suja do 

Ministério do 

Trabalho. 

Auditoria em 

fornecedores 

com risco de 

entrar na lista. 

Parcerias com 

ONGs para 

apoiar 

fornecedor a 

cumprir 

requisitos de 

certificação, que 

englobam 

condições de 

trabalho 

Desenvolve 

fornecedores 

ambientalmente 

críticos (inclui 

condição de trabalho) 

com recomendações 

e vistorias. Lançou 

certificação própria, 

com critério de 

condições de trabalho 

Desenvolvimento da 

Comunidade Local 
 

Priorização de 

fornecedores locais e 

regionais 

     

Desenvolvimento da 

Sociedade 
       

Desenvolvimento de 

Minorias 
 

Impede contrato de 

fornecedores com 

terras indígenas ou 

unidades de 

conservação 

 

Análise de risco 

em fornecedores 

com potencial 

uso de terras 

indígenas ou 

unidades de 

conservação 

Auditoria em 

fornecedores 

com potencial 

uso de terras 

indígenas ou 

unidades de 

conservação 

  

Direitos humanos        

Equidade/ 

Diversidade 

Adere ao Pacto 

Global 
      

Ética  

Exigência contratual 

com cláusulas 

anticorrupção 

     

Filantropia        

Gênero 
Adere ao Pacto 

Global 
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Responsabilidade 

relacionada ao 

produto 

      

Capacitação de 

produtor rural sobre 

uso seguro de 

defensivos agrícolas 

Saúde e bem-estar        

Saúde e segurança 

Material de 

capacitação sobre 

defensivos 

agrícolas  

Garantias de 

obrigações 

trabalhistas que 

preservem saúde e 

segurança 

    

Capacitação de 

produtor rural sobre 

uso seguro de 

defensivos agrícolas 

Trabalho/Exploração 

Infantil 

Adere ao Pacto 

Global e ao 

Programa na Mão 

Certa e ao 

Programa Empresa 

Amiga da Criança 

Exigência contratual, 

cláusulas contra 

trabalho infantil 

 

Análise de risco 

em fornecedores 

com potencial 

para Lista suja 

Ministério do 

Trabalho 

Sistema para 

bloqueio de 

fornecedores na 

lista suja do 

Ministério do 

Trabalho. 

Auditoria em 

fornecedores 

com risco de 

entrar na lista. 

  

Treinamento/ 

Educação / 

Habilidades Pessoais 

     

Parceria com 

fundação e 

ONGs para 

diagnóstico 

socioambiental 

de produtores 

rurais e suporte 

técnico 

Eventos e palestras para 

aumentar produtividade 

e melhores práticas 

agrícolas. Eventos em 

propriedades rurais para 

compartilhar 

conhecimento e difundir 

novas tecnologias  

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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Assim, mantém-se a distinção entre a evolução de questões ambientais e sociais, 

na Agro 1, ao passo em que se destaca a necessidade de evolução interna como precedente 

para demandas em questões sociais não respaldadas por legislações ou obrigações de 

outra natureza. 

 

4.1.2. Agro 2 

 

A Agro 2 atua nos segmentos de agricultura, alimentos, finanças e indústria.  A 

empresa comercializa commodities agrícolas, fornece produtos e serviços para originação 

de grãos, desenvolve ingredientes para empresas do setor alimentício e produtos para 

consumo final. Além disso, oferece serviços financeiros e gerenciamento de riscos e 

comercializa energia e materiais de uso industrial, como óleos, tintas e lubrificantes. A 

empresa tem mais de 150 anos, é uma multinacional com sede norte americana e atua no 

Brasil há cerca de 50 anos, como uma das maiores indústrias de alimento do país. Em seu 

escopo brasileiro, a Agro 2 conta com aproximadamente 10.000 funcionários e mais de 

20 fábricas, conforme dados de seu relatório 2016. O profissional entrevistado na Agro 2 

ocupa o cargo de gerente de sustentabilidade e trabalha há mais de seis anos na empresa.  

Quanto aos compromissos institucionais em questões de sustentabilidade, a Agro 

2 adere ao Protocolo Verde de Grãos, desde 2014, um acordo entre o governo do Pará, o 

Ministério Público e o setor privado para eliminar o desmatamento ilegal em cadeias 

produtivas paraenses. O Protocolo estabelece como critérios para compras: possuir o 

Cadastro Ambiental Rural, emitir Nota Fiscal, não estar na lista de áreas embargadas e de 

áreas com denúncias de trabalho análogo à escravidão e verificar desmatamento ilegal 

por meio do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por 

Satélite. A empresa também adere ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo, uma iniciativa criada por entidades como o Ministério do Trabalho e Emprego, 

a Organização Internacional do Trabalho e o Instituto Ethos, que visa comprometer 

organizações em relação ao tema. Desde 2007, também adere ao Pacto Empresarial contra 

a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras por meio do 

Programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil, que busca mobilizar o enfrentamento mais 

eficaz da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. O Pacto 

prevê a realização de campanhas de educação e atuação com caminhoneiros e serviço de 

transporte, para torna-los agentes de proteção da criança. A Agro 2 também possui o Selo 

de Combustível Social, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para 
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produtores de biodiesel que mantêm um programa de assistência técnica, que promove 

inclusão social e desenvolvimento regional com geração de renda para agricultores 

familiares. Possui o certificado de Apoiadora do GRAACC, o Grupo de Apoio ao 

Adolescente e à Criança com Câncer, por financiar um projeto de acompanhamento 

nutricional de pacientes com câncer infanto-juvenil. 

A Agro 2 participa de programas setoriais, voltados a produção de soja e de cacau. 

Sobre a soja, participa da Moratória da Soja, do Projeto Soja Mais e do Soja Plus. O 

primeiro, refere-se uma iniciativa de 2006, que une empresas, associações, ONGs e o 

governo em um compromisso de não cultivar, comercializar ou financiar a soja produzida 

em áreas desmatadas no bioma Amazônia. O segundo teve início em 2004, em parceria 

com uma ONG, em busca de garantir as obrigações ambientais dos fornecedores da 

empresa na região da Amazônia. Para isso, a parceria fomentou a regularização dos 

produtores rurais no Cadastro Ambiental Rural e na implementação do Código Florestal. 

O Soja Plus surgiu em 2011, por meio de uma parceria entre associações setoriais, 

e oferece um programa educacional para melhoria da gestão de propriedades rurais, para 

conservação de recursos naturais, governança de atividades produtivas e bem-estar social 

de trabalhadores, produtores e comunidades. A Agro 2 também possui a certificação 

Round Table on Responsible Soy (RTRS), como a Agro 1, para produção de soja em 

conformidade legal, condições responsáveis de trabalho, relação responsável com 

comunidade, responsabilidade ambiental, e boas práticas agrícolas. Na produção de 

cacau, a Agro 2 atua em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR) para prover treinamento e capacitação de produtores, estimulando melhorias 

em seus conhecimentos sobre tecnologia e provendo suporte técnico, além de benefícios 

para comunidade local com projetos que melhoram meio ambiente, saúde e nutrição. 

Além disso, em parceria com uma ONG e a secretaria municipal de agricultura, 

atuam no maior assentamento rural da américa Latina, selecionando produtores para 

aplicar ferramentas que diagnosticam gargalos da produção e apoiam melhorias. A Agro 

2 trouxe para o país a certificação UTZ, que segue um código de conduta rigoroso em 

melhores práticas agrícolas e no atendimento às legislações ambientais e trabalhistas na 

cadeia do cacau. Por meio de incentivos, a empresa passou a priorizar compra de 

produtores de cacau certificados. 
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A Agro 2 possui também certificações para a produção de biodiesel, a Biomass 

Biofuels Sustainability Voluntary Scheme, e a International Sustainability & Carbon 

Certification. Essas certificações são reconhecidas pela Diretiva Europeia para Energias 

Renováveis (RED) e contemplam critérios de rastreabilidade, preservação de áreas de 

conservação, gestão das emissões de gases do efeito estufa e boas práticas agrícolas. 

Em 2014, a Agro 2 recebeu certificação, sobre sistema de gestão ambiental 

baseado na norma NBR ISO 14001 e sobre sistema de saúde e segurança do trabalho 

conforme a norma OHSAS 18001, somadas a certificação já alcançada, a FSSC 2000, 

direcionada às conformidades de segurança de alimentos. Como a Agro 1, a Agro 2 

também desenvolveu sua própria certificação. Sua certificação tem foco na dimensão 

ambiental, é adesão voluntária e contribui para o desmatamento zero e o incentivo das 

boas práticas de produção ao proporcionar aos produtores rurais a orientação para a 

produção de soja mais sustentável nos aspectos sociais e ambientais. Os processos da 

certificação são verificados anualmente por auditoria independente.  

Compromissos institucionais da Agro 2 voltam-se, também, para a proteção de 

florestas. A empresa é signatária da Declaração de Nova York sobre Florestas, de 2014, 

em que se compromete a reduzir da perda mundial de florestas e a ampliar segurança 

alimentar. Em decorrência, lançou uma Política de Florestas, com o compromisso de 

avaliar seus fornecedores e investimentos com base em princípios de proteção da floresta, 

e uma Política de Óleo de Palma para eliminar fontes desse óleo ligadas ao desmatamento 

de áreas ambientalmente sensíveis, como em comunidades indígenas.  

Esse contexto reflete a atual adoção de práticas sustentáveis na empresa, que teve 

início com a criação da sua fundação, nos anos 70. A fundação da Agro 2 desenvolve e 

executa projetos sociais nas comunidades onde a empresa atua, com a missão de 

“promover a alimentação saudável, segura, sustentável e acessível desde o campo até a 

mesa do consumidor, com a disseminação de conhecimento e a viabilização de iniciativas 

que promovam transformação social a partir de ações inovadoras que geram 

sustentabilidade na cadeia de produção alimentar”, conforme seu relatório 2016. 

A respeito da adoção de práticas de sustentabilidade na Agro 2, o profissional 

entrevistado propõe uma distinção entre práticas em questões internas e externas e em 

questões sociais e ambientais, essa segunda distinção também apontada no caso da Agro 

1. Segundo ele 

 
“A gente tem que dividir a história em duas metades, para ficar mais claro. 

Uma metade é de produtos para consumo interno (...) fornecedores que vão 
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fornecer esse tipo de material, que é para a nossa operação em si. Esse é um 

monstrinho. O outro monstrinho é o que a gente compra de matéria-prima (...) 

que a gente usa dentro da nossa produção para produzir outros produtos. (...) 

Como comprador de insumo agrícola, de commodity agrícola, eu não tenho 

poder de dominar o que tem no mercado, eu não tenho poder de compra, o meu 

poder de compra ele é limitado, é isso que eu estou querendo dizer para você. 

É diferente de quando eu estou comprando insumo interno, insumo para 

produto interno, que o meu poder de compra é meu, a minha decisão é 

totalmente minha, eu decido o que eu quero fazer. Quando eu estou no mercado 

de commodity, o poder de compra não tem tanta influência, porque o outro 

lado precisa querer vender para mim e aí que entra a complexidade do negócio. 

Mas isso não significa que a gente não tenha critérios de sustentabilidade” 

(Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

 

A adoção de práticas de sustentabilidade em um contexto de baixo poder externo 

sugere atrelar-se a demandas obrigatórias, direcionadas por i) legislações e 

conformidades normativas, ou demandas coletivas, direcionadas pelo ii) ambiente do 

setor e do mercado. Nesse sentido, o profissional destaca o grau de criticidade regional, 

como no caso da soja na Amazônia, com demandas da Moratória da Soja, do Protocolo 

Verde de Grãos.  

 
“Dependendo do tipo de produto, da região, aí a gente tem critérios diferentes. 

Por exemplo, soja na Amazônia, tem um critério específico que é ‘nos 

comprometemos a não comprar soja que tenha sido produzida em áreas 

desmatadas depois de 2008’, esse é um critério adicional ao processo, faz parte 

da moratória da soja, que é um acordo nacional sobre o tema. Ainda na mesma 

região, tem mais um layer, que é o Protocolo Verde de Grãos, que é mais um 

acordo que a gente fez, com o Ministério Público do Estado do Pará, mais a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente para criar um conjunto de critérios para 

poder fazer a compra na região. E aí, por isso que eu estou te dizendo, varia 

bastante, dependendo da região, grau de criticidade da região, aí sim olhando 

os aspectos ambientais, né? O que pega realmente são os aspectos ambientais, 

por enquanto. Considerando que os aspectos sociais, do ponto de vista de 

direitos humanos já foram contemplados (...), todas as questões de direitos 

humanos, especialmente questões de trabalho escravo e trabalho infantil” 

(Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

 

 

Assim, na medida em que existirem mais movimentos setoriais e maiores pressões 

relacionadas a questões ambientais, o viés ambiental tende a ser priorizado em frente do 

viés social, que tende a comtemplar questões básicas como condições de trabalho e 

trabalho infantil.  

Em 2015, a Agro 2 criou um comitê ad hoc, liderado pelo CEO global, para definir 

temas de sustentabilidade a serem monitorados. Conforme relatado em seu relatório 2015, 

o comitê definiu quatro temas materiais: uso da terra, água, mudanças climáticas e 

produção agrícola sustentável. Esses temas foram somados aos temas indicados pelo 

comitê de sustentabilidade da empresa: energia, saúde e segurança, conformidades em 



124 

 

saúde e segurança, comunidades e fornecedores. Sobre demais partes interessadas que se 

destacam na gestão de sustentabilidade, a Agro 2 destaca a escolha de seus temas 

materiais também por meio de consultas ao seu público. Em seu relatório 2015, a empresa 

destaca consultas realizadas a partes interessadas como: ONGs, associações, 

concorrentes, clientes, fornecedores e especialistas. Assim, internamente, práticas de 

sustentabilidade podem ser vinculadas a direcionadores como iii) compromisso e apoio 

da gestão de topo, iv) pressão da mídia e/ou ONGs e v) demandas de clientes e rede de 

partes interessadas.  

Para conduzir a gestão da cadeia de fornecedores em questões de sustentabilidade, 

alguns elementos foram identificados como facilitadores e como barreiras no caso da 

Agro 2. Nesse sentido, destacam-se os trechos abaixo do profissional entrevistado: 

 

“No nosso caso, aqui tem toda uma divisão de compra de matéria prima, que é 

o nosso produto, o produto agrícola, que também é muito grande, não são só 

fornecedores de insumos (...) No ponto de consumo interno, o que aqui a gente 

chama de strategic sourcing, existe uma área de compras centralizadas. (...) 

Como a gente tem uma presença muito grande no Brasil, a gente tem uma 

necessidade grande de compra de insumos, de materiais, enfim, e aí a gente 

começou a trabalhar com questões de sustentabilidade na cadeia, (...) mas só 

recentemente, há uns 2 anos atrás, a gente, construiu uma estratégia de gestão 

de fornecedores-não-revenda, de sustentabilidade, incorporando essa 

estratégia dentro do processo de compras formal da empresa” (Gerente de 

Sustentabilidade, Agro 2) 

 

“Em alguns casos, ele [o fornecedor] nem é chamado de fornecedor, apesar de 

fornecer para a gente, ele é chamado de cliente, porque ele pode escolher 

vender para a gente ou não (...) a relação de fornecimento é diferente, nem 

sempre a relação é muito clara, por mais curioso que isso possa parecer, mas 

às vezes o produtor rural está numa posição de cliente, porque ele escolheu 

vender para mim, e aí eu estou lá ‘sendo agraciado’ pelo produtor que quer 

vender para mim, às vezes ele é um fornecedor mesmo, porque ele fez um 

contrato comigo, um contrato de fornecimento, que aí pode ter vários modelos 

(...), mas que aí ele se torna um fornecedor e aí sim tem obrigações. E aí nós 

temos uma porção de mecanismos de controle para esse tipo de fornecedor, e 

aí sim, é bastante objetivo, a gente parte dos mesmos critérios básicos que eu 

te falei para consumo interno, que é trabalho escravo e áreas embargadas” 

(Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

 

“(...) o que você falou de gênero, de equidade racial, são coisas que o Brasil 

não monitora, nem tem dados sobre esse tipo de coisa, tem pouca informação 

sobre isso e, na verdade, para nós como empresa, nesse assunto, a gente não 

tem nem muito poder de influência. Mas de novo, isso não significa que a gente 

não vá trabalhar... a gente trabalha, sobretudo questões mais objetivas, tipo 

saúde ocupacional, que é uma questão extremamente complexa e importante” 

(Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

 
Assim, tem-se como elementos que facilitaram a adoção de critérios 

socioambientais na gestão de fornecedores o i) papel estratégico do setor de compras, 

delineado no primeiro dos três trechos destacados, bem como o ii) compromisso e apoio 
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da gestão de topo, registrado por meio do reconhecimento via comitês ad hoc e de 

sustentabilidade dos temas produção agrícola sustentável e fornecedores, como questões 

materiais de sustentabilidade a gerir. Isso, além da iii) gestão da informação, 

impulsionada pelo uso da plataforma Sedex, que compartilha informações sobre normas 

de trabalho, saúde e segurança, meio ambiente e ética empresarial, com acesso a recursos 

e relatórios, incluindo questionários setoriais ferramentas de análise de risco.  

Por sua vez, algumas barreiras identificadas relacionam-se com i) dificuldades de 

alinhar estratégias nas cadeias de suprimentos, levando em consideração que ‘nem 

sempre a relação [fornecedor X comprador] é muito clara’, fornecedores com maior poder 

de barganha não se alinham a todas as demandas socioambientais. Isso demonstra a ii) 

relutância na adoção de padrões por parte de alguns fornecedores. Um terceiro ponto 

identificado, refere-se à necessidade de iii) maior divulgação de informações, no caso 

mencionado, sobre dados de gênero, de equidade racial, em termos de dados ou demandas 

nacionais para alinhamento e monitoramento. 

O quadro 4.4 resume os elementos identificados como direcionadores e 

stakeholders relevantes na adoção de práticas sustentáveis e como facilitadores e barreiras 

na adoção de práticas sustentáveis para cadeia de suprimentos. 

 
Quadro 4.4 – Antecedentes de Sustentabilidade e de SSCM na Agro 2 

Categorias Elementos identificados no caso Agro 2 

Direcionadores 

i) Legislações e conformidades 

normativas 

ii) Ambiente do setor e do 

mercado 

iii) Compromisso e apoio da gestão de topo, 

iv) Pressão da mídia e/ou ONGs e  

v) Demandas de clientes e rede de partes 

interessadas.  

Stakeholders 

 ONGs 

 Concorrentes 

 Clientes  

 Especialistas  

 Sindicatos e associações 

 Fornecedores 

Facilitadores 
i) papel estratégico do setor de 

compras 

ii) compromisso e apoio da gestão de topo 

iii) gestão da informação 

Barreiras 

i) dificuldades de alinhar 

estratégias nas cadeias de 

suprimentos 

ii) relutância na adoção de padrões por 

fornecedores 

iii) maior divulgação de informações 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 

 

O processo de gestão da Agro 2 para gerir questões de sustentabilidade em sua 

cadeia de suprimentos foi delineado com base nas informações relatadas pelo profissional 

entrevistado e pelos dados disponibilizados em seus relatórios de sustentabilidade e é 

resumido nos Quadros 4.5 e 4.6. 

Tendo em vista, em um primeiro momento, os mecanismos de integração e 

governança interna, a Agro 2 conta com o apoio da gestão de topo, utiliza códigos de 
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conduta, guias e políticas internas, classifica seus fornecedores, e adere a iniciativas 

internacionais e certificações. O apoio da gestão de topo se manifesta principalmente por 

meio de comitês, um permanente de sustentabilidade e outro ad hoc com participação do 

CEO para mapear temas sustentáveis prioritários. 

A Agro 2 possui códigos internos, como o código de conduta de fornecedores e o 

código de ética do comprador, possui classificações para seus fornecedores, como 

descrito a seguir e, como mencionado, adere uma série de compromissos institucionais e 

iniciativas setoriais (i.e., Moratória da Soja, Protocolo Verde de Grãos, Mesa Redonda 

para Óleo de Palma Sustentável, Declaração de Nova York sobre Florestas, Carbon 

Disclosure Project, Coalizão Brasil: Clima, Florestas e Agricultura, Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo, InPACTO, Pacto Nacional para Erradicação da 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Programa Empresa Amiga da Criança. 

Além de possuir certificações nas normas ISO 14001, OHSAS 18001, FSSC 2000, UTZ 

Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme, e International Sustainability & 

Carbon Certification.  

Os fornecedores são classificados em fornecedores de insumo interno e em 

fornecedores de insumo agrícola, ou commodity agrícola. Como ressaltado pelo 

entrevistado, essa divisão reflete o tipo de relacionamento com cada grupo,  

 

“como comprador de insumo agrícola, commodity agrícola, eu não tenho poder 

de dominar o que tem no mercado, meu poder de compra é limitado. É 

diferente de quando estou comprando insumo interno, para produto interno, 

que o meu poder de compra é meu, a decisão é totalmente minha, eu decido o 

que eu quero fazer. Quando eu estou no mercado de commodity, o poder de 

compra não tem tanta influência, porque o outro lado precisa querer vender 

para mim e aí que entra a complexidade do negócio. Mas isso não significa que 

a gente não tenha critérios” (Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 
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Quadro 4.5 – Mecanismos de Governança paaa Gestão de Fornecedores com foco em Questões de Sustentabilidade na Agro 2 

Integração e 

Governança Interna 
Seleção 

Incentivos 

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Possui apoio da gestão 

de topo via comitês, 

sustentabilidade e ad 

hoc com participação do 

CEO ao mapear temas 

sustentáveis prioritários, 

sendo conformidade de 

fornecedores e 

produtores rurais um 

tema material 

Exige que todos 

fornecedores 

reconheçam o 

código de 

conduta, com 

itens sobre: 

 Saúde e 

segurança 

 Concorrência 

ética 

 Condições de 

trabalho seguras e 

saudáveis    

 Tráfico humano, 

trabalho forçado 

ou infantil segundo 

a definição da 

Organização 

Internacional do 

Trabalho (OIT)    

 Ambiente de 

trabalho inclusivo  

 Direito dos 

trabalhadores de se 

organizarem e 

negociarem 

coletivamente    

 Condições de 

remuneração e 

trabalho    

Estipula sanções 

contratuais para 

fornecedores 

que entram na 

lista suja ou de 

área embargada, 

com punições 

como distrato 

ou pagamento 

de multa 

 Avalia 

anualmente 

fornecedores 

quanto a 

trabalho 

escravo.  

 Sistema para 

bloqueio de 

fornecedores que 

integram lista suja 

do Ministério do 

Trabalho. 

Auditorias externas 

ligadas a outros 

programas de 

certificação 

Cadeia Soja: fomenta, 

desde 2004, redução do 

desmatamento na produção 

da soja, em parceria com 

ONG e apoiada por 

prefeituras e sindicatos. 

Com base em seu 

programa, produtores com 

desmatamento zero entram 

em Lista Verde e seguem 

como fornecedores 

Cadeia Biodiesel: 

Programa de assistência 

técnica para 

agricultores familiares. 

Ganhou Selo 

Combustível Social, 

por desenvolver região 

e promover inclusão de 

produtores. Em 2014, 

assistiu 2.048 famílias 

de 137 municípios em 

oito estados do Brasil. 

Elabora especificação 

para saúde e a 

segurança dos 

consumidores com 

requisitos técnicos e 

padrões de qualidade, 

para fornecedores, que 

passam por processo de 

homologação quanto ao 

cumprimento de tais 

critérios contratação. 

 

Proteção às 

Florestas: avalia 

os riscos de 

desmatamento 

nas cadeias e 

suas práticas de 

compra para 

determinar 

prioridades de 

ação. 

Proteção às 

Florestas: 

Estabelece 

processos para 

monitoramento e 

identifica parceiros 

locais para ajudar a 

construir 

competências 

Cadeia Soja: reuniu em 

2014, seus líderes, 

entidades do setor e 

imprensa para painel sobre 

produção de soja. 

Apresentou documento de 

stakeholders que visitaram 

produção de soja e fizeram 

workshops, para fomentar 

sustentabilidade na cadeia 

de soja do país  

Cadeia Soja: realizou 

encontros com 

funcionários e clientes 

sobre Código Florestal, 

Cadastro Ambiental 

Rural, novas 

certicações e 

particularidades 

regionais, para 

fortalecer relação e 

promover diálogo 

sustentável na cadeia. 

Adere a compromissos 

e iniciativas (e. g., 

Moratória da Soja, 

Pacto Nacional pela 

Erradicação do 

Trabalho Escravo, e da 

Exploração Sexual de 

Crianças e 

Adolescentes). Possui 

  

Cadeia do tomate: 

monitora cadeias 

com risco de 

trabalho infantil ou 

escravo. Durante a 

safra, agentes de 

campo aplicam 

questionários de 

acompanhamento 

Cadeia do Cacau: fomenta 

regularização ambiental de 

produtores de cacau e 

recuperação de áreas 

degradadas, em parceria 

com ONG, Ministério da 

Agricultura e Cooperativa 

 

 

Cadeia do Cacau: 

promove educação e 

treinamento de 

produtores e incentiva 

certificação UTZ com 

demanda condições de 

trabalho, procedimentos 

de segurança e manejo 

de equipamentos e 
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certificações como 

Certificações nas 

normas ISO 14001, 

OHSAS 18001. 

 Redução de 

impacto 

ambiental, como 

parar 

desmatamento, 

minimizar os 

resíduos e 

emissões 

   

semanais nas 

propriedades de 

produção de tomate  

Parceria com instituto, 

beneficia pessoas em 

vulnerabilidade via horta 

comunitária. Vende a 

preços populares e custeia 

projetos na comunidade 

defensivos agrícolas, 

além de bem-estar 

social com moradia 

digna, água potável e 

higiene básica 

Elaborou códigos 

internos, como o código 

de conduta de 

fornecedores e o código 

de ética do comprador 

   

Colabora com Programa 

Na Mão Certa, de ONG, ao 

investir na formação de 

multiplicadores que 

orientam motoristas sobre 

exploração sexual de 

crianças e adolescentes nas 

estradas do país. 

Cadeia do Tomate: reforça 

ações de responsabilidade 

no campo e provê um 

mapeamento de riscos 

para produtores, com 

apoio da equipe de saúde 

e segurança, técnicos 

agrícolas e produtores  

Elaborou Política para 

Florestas, para proteger 

áreas de biodiversidade 

e conter desmatamento 

em sua cadeia. Estimula 

agricultura familiar e 

proteger as florestas 

Consulta a Lista 

Suja do 

Ministério do 

Trabalho e a Lista 

de Áreas 

Embargadas do 

IBAMA 

   

Articula parcerias com 

empresas, supermercados, 

ONGs e secretarias para 

implantar sistema de 

reciclagem de óleo de 

cozinha e enviar para 

biodiesel 

 

Classifica fornecedores 

para tipo de insumo 

(interno, agrícola), setor 

e nível de criticidade 

    

Proteção às Florestas: 

contribui com liderança 

setorial, parceiro, governo, 

para respostas institucionais 

 

     

Promove concurso para 

premiar funcionários e 

terceiros com iniciativas para 

melhor uso de recursos na 

empresa e nas comunidades  

 

     

Promove empreendedorismo 

comunitário via produção de 

alimentos saudáveis. 

Capacitou mulheres em 

alimentação saudável 

 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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Outra classificação de fornecedores ocorre por demandas setoriais, em que 

critérios específicos são identificados para fornecedores das cadeias da soja, cacau, 

tomate e biodiesel, seguindo compromissos aderidos pela empresa. Nesse caso, as 

demandas sugerem viés mais ambiental do que social (i.e., “varia bastante [o critério], 

depende da região, do grau de criticidade, aí sim, olhando os aspectos ambientais, né? O 

que pega realmente são os aspectos ambientais”, Gerente de Sustentabilidade Agro 2).  

Assim, há um reconhecimento da predominância de quesitos ambientais na gestão 

de fornecedores, nesse caso, estimulados por demandas de iniciativas setoriais. Com isso 

em mente, entende-se que a implementação de questões sociais poderia ser estimulada 

por novas demandas setoriais ou mesmo programas específicos voltados para critérios 

sociais.  

Segundo o profissional entrevistado, os fornecedores também são classificados 

por sua criticidade e, com base nela, conduz-se práticas de avaliação e monitoramento 

adicionais. Essa classificação de fornecedores críticos denota um viés de impactos 

operacionais e financeiros, identificado quando o profissional explica que 

 
“(...) a gente teve que fazer uma priorização, mas o processo de priorização 

não foi para dizer ‘só vou trabalhar com esse [fornecedor] e vou deixar o resto 

fora’, mas a priorização foi ‘quais são os fornecedores que são realmente 

críticos do ponto de vista que se eu perder esse cara eu não consigo abrir a 

fábrica, quem são aqueles que eu consigo ter substitutos’. Então a gente fez 

uma matriz com um grau de criticidade e o tamanho de impacto financeiro, e 

a partir dessa matriz a gente definiu estratégias diferentes para cada um desses 

quadrantes (...) pode ir até auditoria in loco, verificação de 3ª parte e tudo mais, 

e o conjunto mais básico, que são aqueles produtos comoditizados, que a gente 

não tem assim muita criticidade na compra, que a gente usa critérios mais 

básicos, os critérios de entrada, mais simples de avaliar” (Gerente de 

Sustentabilidade, Agro 2) 

 

Assim, em busca de estender seus compromissos socioambientais ao longo da 

cadeia de suprimentos, a Agro 2 gere seus fornecedores com diferentes estratégias, com 

base em seus diferentes grupos. Para o mecanismo de seleção de fornecedores, a Agro 2 

adota seus códigos, o de conduta de fornecedores e o de ética de comprador. De modo 

geral, o código de conduta de fornecedores estabelece um conjunto de demandas para 

todos os seus fornecedores, conforme descrito no quadro. Como exigência principal, tem-

se que os fornecedores não podem constar nas listas do Ministério do Trabalho e Empresa 

e do IBAMA, comprovações de que não foram identificadas com condições de trabalho 

degradante ou em áreas embargadas, ambientalmente protegidas. Assim, além de 

demandar alinhamento e compromisso com o código de conduta, a Agro 2 verifica e 

acompanha a divulgação de tais listas oficiais. Como descrito,  
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“a gente usa fontes oficiais, que são as fontes mais confiáveis no momento, 

para direitos humanos é a lista do trabalho escravo do Ministério do Trabalho, 

e para questões ambientais é a lista de áreas embargadas no IBAMA. Esse é o 

critério básico de entrada. (...) E, se ele entrar em uma dessas duas listas ao 

longo do contrato, aí sim, a gente tem modelos, tem previsões contratuais 

inclusive para fazer o distrato, cancelar contrato e tudo mais, sem ônus, 

inclusive. Ou com multa, ou seja, com ônus para o fornecedor” (Gerente de 

Sustentabilidade, Agro 2) 

 

“Se eu, por um acaso, eu comprei de você, fiz um contrato com você e você é 

meu fornecedor de 1 ano, e aí quando chega esse 1 ano e você vai entregar soja 

para mim, e você entrou na lista, eu tenho cláusulas contratuais que me 

permitem, que me permitem não, que me obrigam a não receber esse produto, 

eu também posso não receber e não pagar, faço o distrato na hora, isso na 

entrega. Mas, vamos dizer que aconteça outra coisa, que já aconteceu também, 

eu contratei, ele não estava na lista, entregou, não estava na lista, mas entre a 

entrega e o pagamento, que às vezes pode variar alguns meses, por conta de 

critérios contratuais, o fornecedor entrou na lista, aí eu também não consigo 

pagar ele. Então, o que que eu faço? Eu faço um distrato, devolvo o produto 

dele, mesmo que seja mais tempo, que o produto físico dele já tenha sido 

movimentado, eu pego aquele mesmo produto, equivalente, e devolvo para ele, 

e faço o distrato” (Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

 

Assim, a Agro 2 estabelece mecanismos de incentivo a melhorias por meio da 

especificação de consequências para não conformidade previstas em contrato. A empresa 

não prioriza fornecedores locais, ou seja, não incentiva fornecedores locais e regionais 

como meio de promover e estimular negócios locais. 

A empresa recorre a plataforma Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) para 

inspeções e auditorias, conforme informa em seu relatório 2016. A Sedex é a maior 

plataforma colaborativa de supervisão e gestão de cadeias de suprimento. Membros da 

Sedex podem compartilhar e gerenciar informações sobre normas de trabalho, saúde e 

segurança, meio ambiente e ética empresarial, com acesso a recursos e relatórios, 

incluindo questionários setoriais ferramentas de análise de risco. A plataforma pode ser 

utilizada tanto para seleção de fornecedores, como sua avaliação e monitoramento. 

Os mecanismos de avaliação, monitoramento, colaboração e desenvolvimento são 

influenciados pelas classificações que os fornecedores podem assumir, nesse caso, como 

fornecedores de insumos internos ou de insumo agrícola, fornecedores vinculados a 

setores com demandas específicas ou com maior ou menor criticidade para o negócio. 

Conforme relatado, determinados fornecedores de insumo agrícola possuem maior poder 

na relação de fornecimento e cedem menos quanto a demandas de critérios 

socioambientais:  
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“Às vezes o produtor rural está numa posição de cliente, porque ele escolheu 

vender para mim, e aí eu estou lá ‘sendo agraciado’ pelo produtor que quer 

vender para mim” (Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

“Quando são insumos agrícolas, é mais complicado, como eu te disse, a relação 

que nós temos com o produtor não é uma relação de fornecedor, eu não posso 

obrigá-lo a fazer nada, porque, como eu lido com commodity, se eu crio uma 

barreira (...) ele vai falar assim “muito bem, muito obrigada, graças a Deus eu 

vou vender para o seu concorrente, porque ele precisa mais do que você, pelo 

jeito” (Gerente de Sustentabilidade, Agro 2)  

 

Assim, fornecedores de insumos-commodities agrícolas nessa posição atendem às 

questões socioambientais vinculadas a infrações legais, que constam no código de 

conduta do fornecedor como critérios básicos (i.e., não fazer parte da lista do Ministério 

do Trabalho e Empresa – não permitir condições de trabalho degradante –  nem da lista 

do IBAMA – não ocupar áreas embargadas). 

Essa condição é identificada como critério de seleção, avaliada anualmente e 

monitorada com bloqueios no sistema de compras para fornecedores que entrem em 

qualquer uma das duas listas mencionadas. Já os fornecedores de insumos internos e de 

insumos agrícolas que não commodities, atendem a tais critérios básicos de seleção e as 

demandas setoriais adicionais.  

Quanto aos compromissos ligados a proteção das florestas, a Agro 2 conduz 

avaliação dos riscos de desmatamento nas cadeias em que atua e como práticas de compra 

influenciam, buscando determinar prioridades de ação para alcançar sua meta de redução 

do desmatamento. O compromisso com a proteção das florestas também leva ao 

monitoramento das cadeias em que atuam, a busca por parceiros locais que ajudem a 

construir competências para redução do desmatamento e a colaboração entre lideranças 

setoriais, empresas parceiras, governo e sociedade civil para desenvolver respostas 

institucionais para a problemática. 

Na cadeia do atomatado, a Agro 2 reforça suas práticas de monitoramento e 

acompanha cadeias com risco de trabalho infantil ou escravo. Para isso, durante a safra, 

designa agentes de campo que aplicam questionários semanais nas propriedades de 

produção em busca de indícios de tais questões. A Agro 2 estimula o desenvolvimento 

dos fornecedores ao reforçar suas ações de responsabilidade no campo e prover um 

mapeamento de riscos potenciais para produtores da cadeia. O material é desenvolvido 

por sua equipe de saúde e segurança, técnicos agrícolas e os próprios produtores rurais. 
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Na cadeia da soja, a Agro 2 colabora com ONGs, prefeituras, sindicatos, entidades 

do setor e membros da imprensa para reduzir o desmatamento por meio de programas de 

treinamento, listas de fornecedores priorizados por redução de desmatamento e 

disseminação de boas práticas. Além disso, a empresa promove encontros abordando 

questões sobre Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, novas certicações e 

particularidades regionais, para fortalecer o dialogo sustentável na cadeia. 

Para a cadeia do cacau, a Agro 2 colabora com ONG, Ministério da Agricultura e 

Cooperativa para promover educação e treinamento de produtores visando sua 

regularização ambiental e a recuperação de áreas degradadas. Além disso, desenvolve 

seus fornecedores incentivando-os para certificação que promove questões sociais ligadas 

a condições de trabalho, saúde e segurança, saúde e bem-estar. 

Na cadeia do biodiesel, a Agro 2 desenvolve fornecedores por meio de um 

programa de assistência técnica para agricultores familiares. Em 2014, assistiu mais de 

duas mil famílias e recebeu o Selo Combustível Social pela iniciativa.  

Em demais ações de colaboração, a Agro 2 atua na parte logística ao colaborar 

com o Programa Na Mão Certa, de ONG, investindo na formação de multiplicadores que 

orientam motoristas sobre exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas do 

país. Desde 2010, a empresa também atua na articulação de supermercados, ONGs, 

companhia de saneamento e secretarias de meio ambiente para implantar sistema de 

reciclagem de óleo de cozinha e enviar tais resíduos para a produção de biodiesel. 

Sobre sua atuação em mecanismos de colaboração em busca de melhorias em sua 

cadeia de suprimentos, o profissional entrevistado explica que 

 
“Há muitos anos a gente começou essa jornada, sobretudo com produtores 

agrícolas, mais de 10 anos (...), mas umas das convicções que a gente tinha, 

desde lá detrás, era de que a gente, sozinho, nunca vai resolver o problema. 

Apesar de grande, e a gente tem influência, mas quando não se tem, para 

influenciar todo o mercado, a gente precisa trabalhar em grupo, então, muitas 

das nossas soluções, a gente busca trabalhar com o setor, com todas empresas 

do setor, ou com o máximo de empresas, para fazer uma mudança que faça 

sentido. Então a gente trabalha com companheiros diretos, concorrentes diretos 

são parceiros de projetos, na moratória da soja, uma porção de outros projetos 

de discussão sobre critérios, porque de fato de preço e assuntos específicos a 

gente acha que a questão de discutir concorrência não faz muito sentido, 

porque é um bem comum” (Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

 

Na Agro 2, identificou-se avaliação e monitoramento para condição de trabalho e 

demandas ambientais (regularização ambiental e desmatamento), sendo monitoramento 

focado na cadeia de tomates. Por sua vez, colaboração ocorreu nas cadeias de soja e cacau, 

na proteção das florestas e em logística e reciclagem. Ocorreu também em questões 
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ambientais, de desmatamento, reciclagem e regularização ambiental, e na questão social 

de exploração infantil. Desenvolvimento de fornecedor contemplou questões de 

treinamento e minorias, condições de trabalho, saúde e segurança. 

O Quadro 4.6 destaca apenas os mecanismos de governança voltados para a 

dimensão social e os classifica quanto as questões sociais contempladas. De modo geral, 

percebe-se que não existem mecanismos que lidam com questões de gênero ou 

equidade/diversidade, por exemplo. Sobre isso, o entrevistado declara que 

 

“Você falou de gênero, equidade racial, são coisas que o Brasil não monitora, 

nem tem dados sobre isso, tem pouca informação e, para nós como empresa, 

nesse assunto, a gente não tem muito poder de influência. Mas de novo, não 

significa que a gente não vá trabalhar, a gente trabalha, sobretudo questões 

mais objetivas, tipo saúde ocupacional” (Gerente de Sustentabilidade, Agro 2) 

 

Assim, identificou-se que, para condições de trabalho decente, todos os 

mecanismos são utilizados, exceto a colaboração (i.e., integração e governança interna, 

seleção, incentivos para melhoria, avaliação, monitoramento e desenvolvimento). Por sua 

vez, questões sobre ética e responsabilidade relacionada ao produto foram endereçadas 

por mecanismos de integração e governança interna e de seleção. Saúde e bem-estar foi 

abordada nos mesmo mecanismos e no desenvolvimento, esse apenas na cadeia do cacau, 

estimulando a certificação UTZ. Desenvolvimento da comunidade e gênero foram 

endereçadas via colaboração. 

Questões de desenvolvimento de minorias foram observadas por meio do 

desenvolvimento de fornecedor na cadeia do biodiesel por meio de programa de 

assistência técnica para agricultores familiares. Saúde e segurança foi endereçada nos 

mecanismos de integração e governança interna, seleção, incentivos para melhoria e 

desenvolvimento. Trabalho e exploração infantil foi uma questão contemplada por todos 

os mecanismos, exceto incentivos para melhoria e avaliação. Por fim, questões sobre 

treinamento e educação se deram por meio do mecanismo de desenvolvimento, com 

treinamentos na cadeia do biodiesel e na cadeia do cacau.   
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Quadro 4.6 – Mapeamento de Mecanismos de Governança Usados com base nas Questões Sociais Contempladas na Agro 2 

Mecanismos de 

Governança  

Questões  

sociais 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 
Incentivos  

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Condições de 

trabalho decente 

Adere ao Pacto 

Nacional pela 

Erradicação do 

Trabalho Escravo 

Possui código de 

conduta de 

fornecedor 

Alinhamento 

com código de 

conduta do 

fornecedor  

Consulta a Lista 

Suja do 

Ministério do 

Trabalho  

Distrato e multas 

para 

fornecedores 

Avaliação 

anual de 

fornecedores  

Sistema para 

bloqueio de 

fornecedores na lista 

suja do Ministério do 

Trabalho. Auditoria 

em fornecedor crítico 

para trabalho escravo 

Durante a safra, 

agentes de campo 

aplicam questionários 

nas propriedades de 

produção de tomate. 

 

Incentiva 

certificação UTZ na 

cadeia do cacau.  

Provê mapeamento 

de riscos potenciais 

para os produtores 

na cadeia do tomate, 

com riscos de 

trabalho escravo. 

Desenvolvimento da 

Comunidade Local 
     

Promove concurso 

para premiar 

funcionários e 

terceiros com 

iniciativas para 

melhor uso de 

recursos na empresa 

e nas comunidades 

Parceria com 

instituto, beneficia 

pessoas em 

vulnerabilidade 

via horta 

comunitária. 

Alimentos a 

preços populares e 

arrecadação para 

projetos na 

comunidade. 
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Desenvolvimento da 

Sociedade 
       

Desenvolvimento de 

Minorias 
      

Programa de 

assistência técnica 

para agricultores 

familiares na cadeia 

do biodiesel. 

Desenvolve região e 

promove inclusão de 

produtores 

Direitos humanos        

Equidade/ 

Diversidade 
       

Ética 

Possui código de 

conduta de 

fornecedor 

Alinhamento 

com código de 

conduta 

     

Filantropia        

Gênero      

Em parceria com 

instituto, promove 

empreendedorismo 

feminino. 

Capacitou 

mulheres em 

alimentação 

saudável 

 

Responsabilidade 

relacionada ao 

produto 

Elabora 

especificação para 

saúde e segurança 

dos consumidores 

com requisitos 

técnicos e padrões 

de qualidade para 

fornecedores 

Homologação de 

fornecedores 

somente após 

alinhamento com 

especificação 

para saúde e 

segurança 

     

Saúde e bem-estar 

Possui código de 

conduta de 

fornecedor 

Alinhamento 

com código de 

conduta 

    

Incentiva 

certificação UTZ na 

cadeia do cacau 
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Saúde e segurança 

Possui OHSAS 

18001 

Possui código de 

conduta de 

fornecedor 

Alinhamento 

com código de 

conduta do 

fornecedor 

Especificação 

com requisitos e 

padrões para 

homologação em 

critérios de 

saúde e 

segurança 

   

Incentiva 

certificação UTZ na 

cadeia do cacau 

Trabalho/Exploração 

Infantil 

Adere ao Programa 

na Mão Certa e ao 

Programa Empresa 

Amiga da Criança 

Possui código de 

conduta de forne 

Exigência 

contratual, 

cláusulas contra 

trabalho infantil 

  

Durante a safra, 

agentes de campo 

aplicam questionários 

de acompanhamento 

semanais nas 

propriedades de 

produção de tomate 

Colabora com 

ONG, ao investir 

na formação de 

multiplicadores 

que orientam 

motoristas sobre 

exploração infantil  

Provê mapeamento 

de riscos potenciais 

para os produtores 

na cadeia do tomate, 

com riscos de 

trabalho infantil 

Treinamento/ 

Educação / 

Habilidades Pessoais 

      

Assistência técnica 

para agricultores na 

cadeia do biodiesel. 

Desenvolve região e 

promove inclusão de 

produtores.  

Promove educação e 

treinamento de 

produtores na cadeia 

do cacau. 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 



137 

 

 

4.1.3. Cosméticos 1 

 

A Cosméticos 1 é uma multinacional brasileira no setor de cosméticos, higiene e 

beleza, fundada há cerca de 50 anos. A empresa tem capital aberto, com ações na Bovespa, 

lidera o mercado nacional de venda direta no seu setor e negocia com países como Argentina, 

México, Estados Unidos, França. Com base em seu relatório 2016, a empresa conta com 

cerca de 6,5 mil funcionários e 1,8 milhões revendedores, e sua estrutura envolve uma sede 

e duas fábricas, uma na região sudeste e outra na região norte, além de hub logístico na região 

sudeste, oito centros de distribuição no país e cinco na América Latina. O profissional 

entrevistado na Cosmético 1 ocupa o cargo de gerente de sustentabilidade e trabalha há mais 

de dez anos na empresa. 

Quanto aos compromissos institucionais em questões de sustentabilidade, a 

Cosméticos 1 adere, desde 2000, ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, 

do Instituto Ethos. A empresa também é membro do Pacto Global, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que estimula adoção de práticas de preservação ambiental, de 

respeito a direitos humanos e de combate à corrupção. A empresa se compromete com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conduzindo sua análise de impactos segundo tais 

objetivos, é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, iniciativa da ONU 

Mulheres e do Pacto Global, e adere ao Programa Pró-equidade de Gênero e Raça, do 

Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos e a Plataforma por uma 

Economia Inclusiva, Verde e Responsável. A Cosméticos 1 possui o selo de Empresa Pró-

ética, iniciativa que reconhece organizações engajadas em criar ambiente ético e transparente.  

Em 2014, a empresa lançou seu compromisso de sustentabilidade de longo prazo, 

assumindo geração de impactos socioambientais positivos, ao invés de redução de impactos 

negativos, em seis dimensões: embalagens, mudanças climáticas, sociobiodiversidade, 

resíduos, água e cadeias de fornecimento. No mesmo ano, tornou-se a primeira companhia 

de capital aberto certificada como Empresa B (B Corp), um grupo de empresas globais que 

assumem resultados socioambientais e econômicos igualmente. A empresa também possui as 

certificações para seus sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental de 

segurança da informação com base nas normas NBR ISO 9001, 14001 e 27002, 

respectivamente, e a certificação UEBT – The Union for Ethical BioTrade, para ética no 
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comércio. Em 2016, foi a primeira empresa da América Latina a divulgar seus resultados de 

EP&L (Environmental Profit and Loss), modalidade de contabilidade ambiental.  

Esse contexto reflete a atual adoção de práticas sustentáveis na empresa, que teve 

início com base nas diretrizes de seus fundadores. Conforme o profissional entrevistado 

relata,  

“a empresa abriu e já nasceu com esse nome [relacionado com meio ambiente], 

então, não foi adotado com a moda, pós COP, pós alguma coisa. Ela está na bolsa, 

desde 2004, mas os sócios majoritários continuam sendo os fundadores, assim, não 

está na mão do capital estrangeiro (...) e as diretrizes as empresa são dos 

fundadores... é... alguns marcos, que eu acho importante dizer de sustentabilidade 

(...) fomos a primeira empresa, a utilizar a refilagem em cosméticos no Brasil (...), 

usamos álcool orgânico, (...) que não é produto de derrubada, de queimas de 

floresta, plástico verde, estamos utilizando plástico de cana, o papel das 

embalagens são papéis reciclados (...) somos carbono neutro desde 2007. (Gerente 

de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

A Cosméticos 1 também possui um instituto que, não se originou de práticas 

socioambientais ou de demandas particulares do fundador, como nos outros casos, mas para 

gerenciar os recursos gerados em uma de suas iniciativas. O Instituto foi criado em 2010 para 

aplicar os recursos da venda de uma linha de produtos específica da Cosméticos 1, investidos 

em projetos voltados à melhoria da qualidade da educação pública.  

Assim, é possível apontar direcionadores de sustentabilidade pontos como o i) 

compromisso e apoio da gestão de topo, tendo em vista as diretrizes dos fundadores da 

Cosméticos 1 e sua repercussão na gestão da empresa e a ii) visibilidade da empresa, produto, 

marca. Quanto ao segundo, a empresa define em seu documento de compromisso de longo 

prazo que seus atuará “por meio de um modelo de produção e distribuição ecoefetivos, com 

foco no desenvolvimento local e na geração de impacto socioambiental positivo em nossa 

cadeia de valor ancorada em produtos sustentáveis” e que as expressões de suas marcas 

devem estimular “a emergência de novos valores e comportamentos necessários à construção 

de um mundo mais sustentável, assim como buscarão a vanguarda e pioneirismo em inovação 

a partir de tecnologias sustentáveis”, o que está alinhado ao relato anterior do profissional 

entrevistado. A empresa também apresenta disponibilidade de vi) recursos internos, como em 

sistemas de georeferenciamento implementado no monitoramento de comunidades 

fornecedoras, descrito posteriormente. Sobre as partes interessadas que se destacam para 

gestão de sustentabilidade, o entrevistado relata 
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“coordenao o Programa Amazônia, com 3 frentes, Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Cadeias Produtivas e Fortalecimento Institucional, são os pilares do programa... 

uma das funções do programa é olhar para o desenvolvimento do território para 

além do insumo que estamos comprando e que estamos em negociação com as 

comunidades, com os fornecedores, mas pensar um desenvolvimento mais amplo 

e que possa gerar impacto positivo, né, não só econômico, mas como social e 

ambiental” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

“pensando também nas consultoras, a gente tem vários estudos em relação ao IDH, 

a educação das consultoras, a gente acompanha... as consultoras são as ferramentas, 

a máquina de expansão dos valores da empresa, muitas consultoras vendem nossos 

produtos com muita clareza da qualidade dos produtos, da qualidade das relações 

que são estabelecidas também” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Além deste foco, o relatório de sustentabilidade da Cosmético 1 descreve seu 

processo de consulta a stakeholders para a elaboração de sua matriz de materialidade, 

ferramenta utilizada para mapear os temas prioritários de sustentabilidade a gerir. Tal 

processo teve como base 20 temas extraídos do documento de compromisso de longo prazo 

da empresa, apresentados em consultas dentro e fora do país. O processo levou em conta as 

percepções de colaboradores (incluindo a liderança), de revendedores (as chamadas 

consultoras de venda), clientes, fornecedores (incluindo comunidades da Amazônia), além 

de acionistas e representantes das comunidades do entorno. Ao todo, as consultas 

consideraram mais de 4 mil questionários online, 40 entrevistas presenciais e por telefone, e 

um painel com 18 participantes de diferentes públicos. Assim, foram definidos seis temas 

materiais de atuação: água, educação para o desenvolvimento de colaboradores e consultoras, 

mudanças climáticas, resíduos, transparência e origem de produtos e valorização da 

sociobiodiversidade. Em suas descrições e especificações, iniciativas com fornecedores 

emergem em dois temas, mudanças climáticas e transparência e origem de produtos, e com 

comunidades fornecedoras em três temas, água, transparência e origem de produtos e 

valorização da sociobiodiversidade.  

Para conduzir questões de sustentabilidade no âmbito da gestão da cadeia de 

fornecedores, alguns elementos foram identificados como facilitadores e barreiras. Como 

facilitador, destacam-se pontos como o i) compromisso e apoio da gestão de topo, observado 

a partir da declaração do profissional entrevistado sobre o posicionamento dos fundadores da 

empresa e sobre a cultura disseminada por eles, além de manifestado nos compromissos de 

longo prazo da empresa e nas suas iniciativas para o alcance da certificação Empresa B. 

Adicionalmente, tem-se pontos como a ii) confiança e a iii) colaboração na cadeia de 

fornecedores, como indicado pelo profissional entrevistado quando relata que  
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“a gente discute todos os anos os custos, sobre preço justo e tal... então, tem uma 

tabela de custos... reunião antes, durante e depois da safra, para avaliar o que foi a 

safra, se choveu pouco, choveu muito, então, assim, temos relação com 

comunidades [fornecedoras], a gente está com uma linha há 17 anos,.. algumas nem 

se dizem fornecedoras, se dizem parceiras, até meio que se ofendem quando 

chamamos de fornecedor” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

“A gente inaugurou o ecopark em 2013 (...) é um parque de produção industrial (...) 

tem uma série de tecnologias de produção sustentável lá (...) a ideia é agregar várias 

empresas nesse condomínio, são mais de 100 hectares, que nós utilizamos 10 e o 

resto é reserva, para que possam todas ser fornecedoras das diferentes matérias-

primas, ou que possam exercer atividades comerciais até com outras empresas que 

não a nossa, mas também a gente tem todo o trabalho no entorno dos fornecedores, 

por exemplo, cooperativas que vão trabalhar com papelão, como exemplo, para que 

esse papel seja reciclado e vá fazer parte das nossas embalagens, a indústria do 

vidro, também, reciclado, a ideia é atrair várias empresas, que sigam alguns padrões 

de sustentabilidade, alguns princípios, né, para fazer parte desse parque de 

produção” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Além disso, é possível identificar pontos como a iv) integração tecnológica e a  v) 

gestão da informação, presentes em projetos como o desenvolvimento de um sistema de 

rastreabilidade da cadeia produtiva. Sobre o projeto, o entrevistado explica:   

 

“a gente tem um sistema, eu desenvolvi depois que voltei do México, é um sistema 

de georefereciamento de todas as unidades produtivas, com dados sociais, dados 

econômicos também, então a gente tem o mapa geográfico... onde está a área da 

família do Seu João, se ele tem educação, quantos filhos ele tem, se ele é liderança 

da cooperativa, qual a idade... tem mapeado muita coisa... o programa ficou pronto 

final de 2013, o pessoal foi a campo em 2014 e 2015 que eles concluíram o 

levantamento desses fornecedores (...) o sistema faz uma coisa bem bacana 

também... (...) o sistema mapeia quando o cooperado pega o lote na cooperativa 

(...) a gente também quer compartilhar com as cooperativas o uso do sistema, que 

eles entendam, porque é feito no ipad e o ipad pode fazer offline, coletar as 

informações offline, daí sobe uma plataforma do sistema remoto, sincroniza, aí 

parte das informações vão subir no SAP, aí o pessoal de suprimentos tem acesso a 

essas informações (...) (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Por fim, outro ponto facilitador relaciona-se a vii) capacidade de inovação da 

empresa, que está presente, inclusive, como um dos três pilares do programa coordenado pelo 

profissional entrevistado. Conforme ele esclarece, 

 
“Um outro pilar do programa é o núcleo de inovação, é um núcleo de pesquisa, a 

gente descentralizou a pesquisa que é feita na universidade do sudeste... a ideia era 

apoiar pesquisas da Amazônia, na Amazônia, então nós temos um grupo de 

pesquisadores alocados na Amazônia, que fazem essa articulação, também editais 

com universidades e instituições de pesquisa na Amazônia, (...) organizações que 

têm expertise em produção de conhecimento (...) e a ideia, o que estamos 

fornecendo, não necessariamente são projetos voltados aos cosméticos, mas, são 

projetos para desenvolver principalmente conhecimento que possa virar 

empreendedorismo, virar negócios, virar melhoria da qualidade de vida aplicada, 
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assim, não são estudos mais teóricos, são estudos mais aplicados” (Gerente de 

Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Ainda sobre sua capacidade de inovação, o relatório 2016 expõe que a Cosméticos 1 

integra suas áreas de inovação, sustentabilidade e marketing na mesma vice-presidência para 

estimular a criação de novos produtos, também relata atuar junto a fornecedores para 

desenvolver a cadeia de materiais reciclados, além de iniciativas como parcerias com startups 

e a promoção do dia da inovação.  

Por sua vez, como barreira, identificou-se a i) dispersão geográfica de sua cadeia, que 

apresenta grande parte dos seus fornecedores em pequenas comunidades no norte do país, a 

ii) a falta de fornecedor apto e/ou disponível, considerando que grande parte de sua matéria-

prima são materiais de difícil acesso e extração e, eventualmente, a iii) relutância na adoção 

de padrões. Sobre os dois últimos pontos, o profissional entrevistado explica que  

 

“quando começamos uma linha, em 2000, não tinha equipe de campo... sei lá, 

pegou uma pessoa da administração, foi para a Amazônia... disse “olha, eu quero 

cupuaçu, quero andiroba e vocês têm aqui, em uma cooperativazinha aqui” e foi 

embora e voltou no outro ano, “ah, eu quero 50 toneladas”, pô, os caras produziram 

15 toneladas, com uma péssima qualidade, eles fizeram uma grande dívida na 

região, e isso foi um grande aprendizado para a empresa” (Gerente de 

Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

“retirar um açaí́ é um costume tradicional, é como andar de bicicleta, faz parte dos 

costumes... então, a gente sabe disso... claro, não queremos que crianças subam 

isso, mas a gente sabe que é uma coisa que existe e não dá para virar as costas, né, 

isso é a palavra deles “se alguém começar a aprender a subir no açaí com 17 anos 

vai cair lá de cima e vai morrer”, são coisas tradicionais, então, como você lida 

com a legislação de São Paulo, o entendimento de trabalho da criança e 

adolescente, e como você lida com isso, uma realidade amazônica, onde tem vários 

conhecimentos que são orais, né, passado de pai para filho... mas nós não tivemos 

problemas com isso, tomamos cuidado, temos auditoria... auditoria nas 

comunidades” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Para o caso da Cosméticos 1, o quadro 4.7 resume os elementos identificados como 

direcionadores e stakeholders relevantes na adoção de práticas sustentáveis e como 

facilitadores e barreiras na adoção de práticas sustentáveis para cadeia de suprimentos. 

 

Quadro 4.7 – Antecedentes de Sustentabilidade e de SSCM na Cosméticos 1 
Categorias Elementos identificados no caso Cosméticos 1 

Direcionadores 
i) Compromisso e apoio da gestão de topo 

ii) Visibilidade da empresa, produto, marca 

iii) Recursos internos 

Stakeholders 

 Comunidade Local 

 Comunidades Fornecedoras 

 Fornecedores 

 Revendedores 

 Colaboradores  

 Clientes 

 Acionistas 

Facilitadores i) compromisso e apoio da gestão de topo iv) integração tecnológica 
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ii) confiança  

iii) colaboração na cadeia de fornecedores 

v) gestão da informação 

vi) capacidade de inovação  

Barreiras 
i) dispersão geográfica de sua cadeia 

ii) a falta de fornecedor apto e/ou disponível 

ii) relutância na adoção de padrões 

por fornecedores 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 

 

O processo de gestão da Cosméticos 1 para gerir questões de sustentabilidade em sua 

cadeia de suprimentos foi delineado com base nas informações relatadas pelo profissional 

entrevistado e pelos dados disponibilizados em seus relatórios de sustentabilidade e é 

resumido nos Quadros 4.8 e 4.9. 

Quanto aos mecanismos de integração e governança interna, a Cosméticos 1 conta 

com o apoio da gestão de topo, com o uso de códigos de conduta e de ética, guias e políticas 

internos, o estabelecimento de objetivos e planos de ação, a análise sistemática de sua cadeia 

de suprimentos com classificação de fornecedores e a adesão a iniciativas internacionais e 

certificações. Como já mencionado, o apoio da gestão de topo se manifesta por meio das 

diretrizes dos fundadores e dos compromissos de longo prazo divulgados pela empresa. A 

Cosméticos 1 possui códigos internos, como seu código de ética e seus códigos de conduta, 

em versão geral e em versões específicas para fornecedores e para compras, além de políticas 

internas, como sua política de integridade contra suborno e corrupção, sua política de 

segurança e saúde, política de valorização da diversidade, que prioriza empoderamento 

feminino, política de uso sustentável de produtos e serviços da sociobiodiversidade, que 

assegura a justa repartição de benefícios às comunidades fornecedoras, manejo sustentável e 

atendimento à legislação de acesso ao patrimônio genético, e política de negociação, 

transações com partes relacionadas, dividendos e divulgação.  

A empresa possui compromisso socioambiental a longo prazo, que estipula objetivos 

para 2020 e 2050, com metas em seis dimensões: embalagens, mudanças climáticas, 

sociobiodiversidade, resíduos, água e cadeias de fornecimento. A empresa também estipula 

metas para questões de gênero (i.e., 50% de mulheres nos cargos de alta liderança e 100% de 

igualdade salarial até 2020), de minorias (i.e., 30% de funcionários com deficiência no centro 

logístico e 8% no quadro geral, até 2020) e para o rastreamento de sua cadeia (i.e., 

implementar um programa de rastreabilidade para todos elos da cadeia de valor da marca até 

2020).  

Para análise sistemática da cadeia, destaca-se o programa de gestão e 

desenvolvimento de fornecedores em que a Cosméticos 1 implementa ações com foco em 
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fornecedores recorrentes e representativos e ações com foco em comunidades fornecedoras. 

O programa avalia questões ligadas a qualidade, logística, inovação, competitividade, 

ambiente e sociedade, e relacionamento. O programa tem com base em um sistema de 

pontuação, com avaliações mensais e discussão anual entre membros de comitê interno, com 

integrantes das áreas de suprimentos, qualidade, logística e inovação. Fornecedores aptos são 

certificados pela empresa e premiados em cada categoria do programa. A Cosméticos 1 

classifica seus fornecedores em duas categorias, fornecedores produtivos (para materiais 

utilizados na fabricação de produtos como embalagens, matéria-prima, produto acabado) e 

fornecedores não produtivos (para produtos ou serviços sem aplicação direta na produção de 

produtos, como serviços de TI, transportes, manutenção). Além disso, classifica seus 

fornecedores em comunidades fornecedoras e em fornecedores de manufatura de insumos, 

de manufatura de produtos acabados, de brindes, acessórios e materiais de apoio, de 

transportes, de operadores logísticos e de atendimento. Em relação a adesão a iniciativas e 

certificações, a Cosméticos 1 adere ao Pacto Global, aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, aos Princípios de Empoderamento das Mulheres, e ao Programa Pró-equidade 

de Gênero e Raça. A empresa possui o selo Pró-ética e as certificações de sistemas de gestão 

e práticas com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27.002, UEBT e B Corp. 

Quanto ao mecanismo de seleção, a Cosméticos 1 estabelece um conjunto de pré-

requisitos para seus fornecedores. A empresa disponibiliza documentos que esclarecem tais 

pré-requisitos, especificando-os para seus fornecedores de manufatura de insumos, de 

manufatura de produtos acabados, de brindes, acessórios e materiais de apoio, de transportes, 

operadores logísticos e atendimento. Cada pré-requisito possui elementos assinalados como 

imprescindível (fornecedor deve cumprir), necessário (fornecedor convém cumprir) ou 

desejável (fornecedor é recomendado), que recebem, respectivamente, pesos cinco, dois e 

um nas avaliações. Ao todo, a empresa apresenta 13 categorias de pré-requisitos: legislação; 

programa de gestão da qualidade; instalações físicas; insumos; manufatura; produto acabado; 

estocagem, transporte e distribuição; limpeza e organização; pessoal e treinamento; 

responsabilidade ambiental; saúde e segurança no trabalho; responsabilidade social, e 

pesquisa e desenvolvimento. 
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Quadro 4.8 – Mecanismo de Governança oara Gestão de Fornecedores com foco em Questões de Sustentabilidade na Cosméticos 1 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 
Incentivos 

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Adere ao Pacto 

Global, aos 

Objetivos do 

Desenvolvimento 

Sustentável, aos 

Princípios de 

Empoderamento das 

Mulheres, e ao 

Programa Pró-

equidade de Gênero 

e Raça e a 

Plataforma por uma 

Economia Inclusiva, 

Verde e Responsável 

Estabelece pré-requisitos 

(imprescindível / 

necessário/recomendável) 

para fornecedores com 

questões ambientais, de 

saúde e segurança e 

responsabilidade social, 

incluindo ética, direitos 

humanos, condições de 

trabalho, trabalho infantil, 

discriminação e corrupção 

Desclassificação 

como 

consequência 

para não 

conformidade 

em questões 

socioambientais 

Programa de avaliação 

com análises mensais 

pautadas na 

autoavaliação dos 

fornecedores, com 

sistema de pontuação 

em painel de avaliação 

que reconhece 

melhores pontuações. 

Avaliações discutidas 

anualmente no comitê 

de fornecedores 

Comunidades 

fornecedoras 

auditadas em sistema 

de verificação em 

questões trabalhistas, 

de gestão e boas 

práticas de 

produção. Verifica 

mensalmente e 

auditora anualmente, 

com planos de ação 

acompanhados 

Estruturou instituto para 

gerenciar recursos da 

venda por revendedoras 

de linha específica de 

produtos, com foco em 

investir em projetos para 

educação pública. Com 

a verba, apoia 

secretarias de educação 

na implantação de 

programas de escolas 

em tempo integral 

Programa de gestão de 

fornecedores e 

desenvolvimento 

conjunto de processos 

em qualidade, logística, 

inovação, 

competitividade, 

ambiental e social, 

relacionamento. 

Compartilha estratégia e 

demandas futuras. 

Possui o selo de 

Empresa Pró-

ética e as 

certificações ISO 

9001, ISO 14001, 

ISO 27.002, 

UEBT e B Corp 

Estabelece pré-requisitos 

para comunidades 

fornecedoras em questões 

de gestão organizacional, 

rastreabilidade, saúde e 

segurança, conservação e 

uso da biodiversidade, 

questões trabalhistas e boas 

práticas de produção 

Premiação do 

melhor 

fornecedor em 

cada categoria 

de pré-

requisitos, com 

melhor evolução 

e comunidades 

fornecedores 

Implementou sistema 

de verificação para 

suas cadeias de 

sociobiodiversidade 

Certificação do 

fornecedor que 

cumprir as metas 

estabelecidas ao 

longo do processo 

de avaliação 

Em parceria com a 

fundação e 

universidades, criou 

centro de pesquisa 

aplicada para 

desenvolver pesquisa 

em bem-estar em 

diferentes disciplinas 

Disponibiliza 

documentos que 

esclarecem pré-

requisitos de meio 

ambiente, saúde e 

segurança e 

responsabilidade 

social. 

Possui código de ética, 

de conduta geral, de 

fornecedor e compras. 

Política de integridade 

contra suborno e 

corrupção, de saúde e 

segurança, de uso 

sustentável de 

produtos, diversidade,   

Todos os fornecedores 

têm treinamento sobre o 

Código de Ética, no 

momento da contratação 

devem realizar 

capacitação por meio de 

uma ferramenta online 

 

Faz avaliação que 

mede indicador de 

satisfação e de 

lealdade do 

fornecedor para 

guiar melhorias de 

relacionamento 

Rastreamento de 

comunidades 

fornecedoras, com 

de geolocalização, 

que localiza e acessa 

informações online. 

A ferramenta 

consulta, coleta e 

Em parceria com seu 

instituto e instituições de 

ensino, oferece 

descontos e bolsas para 

que revendedoras e seus 

familiares frequentem 

cursos presenciais ou a 

distância 

Elabora e divulga matriz 

de resultados e 

recomendações para os 

fornecedores 

participantes do 

programa de avaliação 
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de negociação atualiza dados das 

comunidades 

Possui compromisso a 

longo prazo, com 

metas para 

embalagem, mudança 

climática, sócio 

biodiversidade, 

resíduo, água, cadeias 

de fornecimento, 

gênero e minorias  

Prestadores de serviço da 

cadeia de reciclado 

submetidos a processo de 

homologação, considerando 

rastreabilidade, 

formalização e aspectos 

regulatórios 

  

Implementação de 

metodologia que 

acompanha as 

condições de vida 

de revendedoras, 

o IDH, e monitora 

anualmente sua 

evolução  

Fornece apoio técnico e 

financeiro para a projetos 

sociais conduzidos por 

revendedoras e 

colaboladores para 

ampliar seus impactos 

Prioriza fornecedores 

locais e os desenvolve 

via fortalecimento de 

lideranças, repartição 

de benefícios, 

transferência de 

tecnologias e de 

conhecimento 

Classifica 

fornecedores em 

produtivos e não 

produtivos; em 

comunidades 

fornecedoras e em 

manufatura de 

insumos, de 

produtos acabados, 

de brindes, 

acessórios e 

materiais de apoio, 

de transportes, de 

operadores 

logísticos e de 

atendimento 

    

Em parceria com 

universidade, associação e 

seu o instituto, estruturou 

curso em Pedagogia da 

Alternância e 

Desenvolvimento Rural, 

para professor de escola 

rural. Beneficiou 30 escolas 

rurais e 2 mil jovens 

Investe em melhorias 

de produtividade das 

comunidades, em sua 

infraestrutura, em 

programas de 

capacitação nas áreas 

de saúde, segurança, 

boas práticas de 

manejo e gestão 

    

Desenvolve projeto de pré-

aceleração de startups em 

parceria com ONG para 

apoiar empreendedores com 

soluções de negócios 

sustentáveis que valorizem 

a floresta em pé 

Apoia escolas com 

melhorias em 

infraestrutura, salas de 

aula, centros digitais, e 

capacitações 

Programa inclui 

avaliação anual, com 

questões de qualidade, 

inovação, logística, 

ambiental e social e 

relacionamento, 

elabora nota de 

desempenho, gera 

feedbacks 

    

Em parceria com empresas, 

comunidades, ONGs e 

sociedade, elaborou Plano 

de Desenvolvimento Local 

para comunidades com 

fornecedores e aplicou 

Índice de Progresso Social 

com mensuração de 

impactos socioambientais 

Prioriza modelos de 

produção que garantam 

segurança alimentar das 

comunidades, como os 

Sistemas Agroflorestais, 

que geram de renda às 

comunidades. 
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Programa de 

Voluntariado com 

premiação que 

reconhece 

revendedoras que 

promovem ações 

sociais 

    

Em parceria com 

instituto, reduz emissões 

de GEE ao trocar fogões 

de lenha de comunidades 

locais por modelos mais 

eficientes com menos 

lenha e menos fumaça 

Contribui para formar 

lideranças femininas e 

gerar trabalho e renda 

para mulheres na 

Amazônia; criação de 

movimento e 

associação 

     

Em parceria com cinco 

cooperativas de catadores e 

revendedoras, desenvolveu 

projeto piloto para 

promover logística reversa 

 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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Dessas, três categorias podem ser destacadas em questões de sustentabilidade, isto é, 

responsabilidade ambiental, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social, e que 

recaem sobre todos os tipos de fornecedores. Quanto a primeira, o fornecedor precisa ter uma 

política ambiental atualizada, documentada e divulgada, e que precisa identificar os aspectos 

ambientais de suas atividades. Sobre tais aspectos, a empresa estipula parâmetros para gestão 

das águas, gestão de resíduos e gestão de emissões atmosféricas, além de emergências 

ambientais e desempenho ambiental. Nesse contexto, o fornecedor precisa monitorar sua 

captação de água, deve implantar sistemas de drenagem e descarte de águas, deve identificar 

os tipos de resíduos gerados, precisa estabelecer um processo de contratação de empresas de 

destinação de resíduos, deve implantar um processo de identificação e quantificação de 

emissões atmosféricas, precisa ter procedimentos estabelecidos para emergências ambientais, 

precisa disponibilizar lista de não conformidades legais, reclamações ambientais e ações 

corretivas dos últimos três anos, e devem apurar e reportar periodicamente seu desempenho 

ambientais, com indicadores associados aos resíduos e à água, energia e poluição 

atmosférica. 

O fornecedor precisa ter um sistema de saúde e segurança alinhado aos requisitos 

legais do Ministério do Trabalho e Emprego, deve identificar, registrar, avaliar e controlar 

perigos associados às atividades de trabalho, devem apurar e reportar seu desempenho em 

segurança do trabalho periodicamente, devem disponibilizar condições seguras e saudáveis 

para todos seus colaboradores, devem treinar e proteger funcionários que atuem com 

equipamentos e máquinas, entre outros.  

A categoria responsabilidade social trata das seguintes questões: ética, direitos 

humanos, condições de trabalho, trabalho infantil, discriminação e corrupção. Assim, a 

empresa indica que o fornecedor deve ter seus princípios éticos documentados em um código 

de ética ou em declaração de crenças e valores. O fornecedor deve: manter uma política de 

diálogo aberto e transparência com os seus públicos; apoiar e respeitar a proteção de direitos 

humanos reconhecidos internacionalmente; assegurar que evita violações de direitos 

humanos; combater punições físicas ou psicológicas com base em  políticas formais; legalizar 

a relação de trabalho, apoiar a liberdade de associação,  e reconhecer o direito à negociação 

coletiva; cumprir leis e padrões da indústria sobre o horário de trabalho; assegurar salários 

com os padrões mínimos da indústria; declarar a composição de salários e benefícios e 
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possuir políticas formais para erradicar o trabalho infantil, discutir essa questão com seus os 

seus fornecedores e manter contratos com cláusula específica sobre a proibição deste tipo de 

trabalho. Além disso, o fornecedor deve combater a discriminação, promover programas de 

inclusão de portadores de necessidades especiais e contratar deficientes. Também deve 

respeitar a legislação contra trabalho forçado, ter políticas formais para erradicá-las e 

estimular seus fornecedores a refletir sobre a questão, dando auxílio para que cumpram a 

legislação e mantendo contratos com cláusulas específicas proibindo este tipo de trabalho. O 

fornecedor ainda deve combater a corrupção e precisa monitorar e reparar possíveis impactos 

na comunidade, além de manter canais de diálogo com a comunidade. 

Tais elementos compõem os pré-requisitos de sustentabilidade demandados aos 

fornecedores no processo de seleção da Cosméticos 1. Por sua vez, para as comunidades que 

fornecem insumos naturais e compõem as cadeias produtivas na Amazônia, o processo de 

seleção contempla outros pré-requisitos  

 

“a gente trabalha com quase 3.000 famílias, umas 27 cooperativas e associações na 

Amazônia (...) a gente tem um checklist para entrar... ser uma organização 

formalmente, ser cooperativa ou associação, nós tivemos experiências negativas de 

auxiliar a criar cooperativas e associações (...) a gente faz levantamento de 

informações com terceiros para conhecer o histórico, avaliamos a questão da 

adimplência, todos os nossos fornecedores têm que emitir nota fiscal, recolher 

ICMS, porque a gente tem responsabilidade compartilhada nesses tributos (...)(...) 

nós avaliamos ele [fornecedor], tem que entregar vários documentos, pensando nas 

comunidades, todas tem várias etapas de entregas de documentos, documentos do 

ministério público, das boas práticas, das relações trabalhistas, tem várias outros 

documentos” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Assim, tem-se a seleção focada em fornecedores, produtivos e não produtivos, com 

as 13 categorias de pré-requisitos descritas, e a seleção focada em comunidades fornecedoras, 

com critérios apresentados pelo profissional entrevistado, complementado pelos critérios 

descritos no relatório da empresa: gestão organizacional, rastreabilidade, saúde e segurança, 

conservação e uso da biodiversidade, questões trabalhistas e boas práticas de produção, 

conforme normas do biocomércio ético. Assim, em ambos os casos, critérios socioambientais 

são demandados na seleção, com comprometimento nos pontos indicados pela empresa como 

obrigatórios, desejáveis e recomentados e com entrega de documentos comprobatórios. Além 

disso, a partir de 2016, a Cosméticos 1 reporta em seu relatório que passou a adotar um 

sistema de leilão eletrônico, considerando que a prática traz agilidade e transparência para 

seu processo. Nesse sentido, para participar da concorrência, os fornecedores são 
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previamente avaliados quanto a sua capacidade técnica e desempenho e, como próxima etapa, 

serão avaliados quanto a credibilidade, isto é, quanto ao seu histórico de relacionamento a 

empresa, para o caso de fornecedores que já mantiveram negócios e que já integraram seu 

programa de avaliação.  

A Cosméticos 1 estabelece mecanismos de incentivo a melhorias por meio da 

especificação de consequências para não conformidade e por meio de premiação por bom 

desempenho em critérios socioambientais. A empresa declara uma postura de tolerância zero 

para questões de trabalho infantil e análogo ao escravo, na qual não aceita fornecedores que 

apresentem indícios de tais práticas e declara que “não há fornecedores que apresentam esse 

risco e, por isso, não há acordos de melhoria firmados”. A empresa prioriza fornecedores 

locais e os incentiva para promover negócios locais. A Cosméticos 1 acompanha o percentual 

de gastos com fornecedores do entorno em relação ao total. 

No que diz respeito aos seus mecanismos de avaliação, a Cosméticos 1 conduz análise 

sistemática de fornecedores por meio de programa de gestão e desenvolvimento de 

fornecedores, que avalia questões de qualidade, logística, inovação, competitividade, 

ambiente e sociedade, e relacionamento. Como base em seu relatório 2016, possui cerca de 

5 mil fornecedores por ano, com uma taxa de renovação de 40%. Esses, cerca de 650, são 

considerados fornecedores recorrentes e responsáveis por 70% do volume de compras, e são 

designados para ações de avaliação e monitoramento. Para fins de participação em seu 

programa de gestão e desenvolvimento, a Cosméticos 1 avaliou 155 fornecedores em 2016. 

A avaliação do programa é conduzida por meio de análises mensais, pautadas na 

autoavaliação dos fornecedores, que alimentam um sistema de pontuação, um painel de 

avaliação que identifica e reconhece aqueles com melhores pontuações nos critérios 

avaliados. As avaliações mensais do painel são discutidas anualmente entre os membros de 

comitê de fornecedores, formado por integrantes da área de suprimentos, qualidade, logística 

e inovação, e resultam na certificação do fornecedor que cumprir com as metas estabelecidas 

ao longo do processo de avaliação e na premiação do melhor fornecedor em cada categoria e 

do fornecedor com melhor evolução. Ademais, uma matriz de resultados e recomendações é 

gerada e divulgada para os fornecedores participantes.  

Quanto a versão do programa com foco em comunidades fornecedoras, em 2015, a 

Cosméticos 1 adaptou sua metodologia de coleta e avaliação de indicadores com a 
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implementação de um sistema de verificação para suas cadeias de sociobiodiversidade. Em 

2016, a empresa auditou todas as suas comunidades fornecedoras (i.e., 33 comunidades, com 

2.841 famílias) por meio de seu sistema de verificação, considerando questões trabalhistas, 

de gestão organizacional e boas práticas de produção, e alcançou a rastreabilidade de suas 

cadeias produtivas de sociobiodiversidade. A verificação no sistema é conduzida ao longo do 

ano, viabilizando a sistematização e organização dos documentos comprobatórios das 

comunidades participante, e as auditorias são anuais. O processo gera planos de ação com 

melhorias, acompanhados até a próxima auditoria. 

A empresa acompanha os resultados de seu programa de avaliação, com a conferência 

da execução do plano de ação com melhorias para fornecedores e comunidades fornecedoras 

por meio de seu painel de avaliação de fornecedores e do seu sistema de verificação de 

cadeias de sociobiodiversidade. Para a última, a empresa implementa o rastreamento de todos 

os seus fornecedores, por meio de um sistema de geolocalização, que localiza e acessa as 

informações online. A ferramenta também viabiliza a condução de consultas, coletas e 

atualizações de dados das comunidades fornecedora. Assim, impactos com as comunidades 

são medidos, considerando aspectos como geração de renda pela compra dos insumos, 

investimento no desenvolvimento de cadeias produtivas e aumento de competências técnicas 

por meio das capacitações que oferecemos.  

Os mecanismos de avaliação e monitoramento também são conduzidos na cadeia da 

Cosméticos 1 com foco em suas revendedoras. Como consta em seu relatório, em 2014, a 

Cosméticos 1 implementou uma metodologia para acompanhar as condições de vida de suas 

revendedoras e, inspirada no Indicador de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, a empresa desenvolveu o IDH de suas 

revendedoras, acompanhando-as em três dimensões: saúde, conhecimento e trabalho. A 

empresa avalia e monitora tais dimensões e busca melhorias, principalmente, via estímulos 

educacionais, como explica o profissional entrevistado. 

 
“pensando nas consultoras, a gente também tem vários estudos em relação ao seu 

IDH e na sua educação, então a gente acompanha isso (...) e na nossa revista tem 

uma página em que todos os produtos vão reverter em educação, das consultoras 

mesmo... se você procurar, no nosso instituto, tem todos os grandes programas de 

educação (...) tem programas com parcerias com o MEC e direto com as 

consultoras” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 
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Nesse sentido, em 2016, a Cosméticos 1 lançou um programa de educação para suas 

revendedoras e familiares. Por meio de colaborações com seu instituto e com instituições de 

ensino, o programa oferece descontos e bolsas integrais para cursos presenciais e à distância 

de graduação, pós-graduação, treinamentos profissionalizantes e idiomas. Em menos de um 

ano, aproximadamente 11 mil pessoas iniciaram cursos. Quanto a demais atividades de 

colaboração, a Cosméticos 1 atua em parceria com uma Fundação e com Universidades na 

criação de um centro de pesquisa aplicada, na Amazônia, para desenvolver pesquisas sobre 

bem-estar em diferentes disciplinas. A empresa também fornece apoio técnico e financeiro 

para projetos sociais, selecionados entre os projetos conduzidos por suas revendedoras e seus 

colaboladores, visando ampliar seus impactos. Com foco em melhorias na agricultura e na 

comunidade local, a empresa estabelece parceria com uma Universidade, uma Associação e 

o seu Instituto que levou a estruturação de um curso em Pedagogia da Alternância e 

Desenvolvimento Rural, para professores e alunos de escola rural. Sobre o curso, o 

profissional entrevistado relata  

 
“eu mesmo trabalho ligado a casos de famílias rurais, escolas rurais no Pará, são 

30 famílias rurais (...) na pedagogia da alternância, o aluno passa 15 dias na escola 

e 15 dias nas suas casas, aplicando os conhecimentos, estudam filhos de 

cooperados... então, investindo nisso, a gente vai melhorar as cadeias produtivas, 

vai poder contribuir para melhorarias em assistência técnica local, aí não só para 

as cadeias produtivas, mas para outras cadeias também, a autoestima desses jovens 

também, então, assim, você consegue criar, e talvez pela força da nossa empresa, 

você consegue atrair parcerias também para isso, mais voz, né, para essa população, 

mas enfim, em resumo, a gente quer que o ambiente esteja melhor onde tenha nossa 

atuação” (Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Ainda em busca de melhorias para a comunidade, a Cosméticos 1 empreende parceria 

com empresas, comunidades, ONGs e sociedade para elaborar um plano de desenvolvimento 

local para comunidades com fornecedores, inclusive com elaboração e aplicação de um 

índice, o índice de progresso social, que mensura impactos socioambientais nas 

comunidades. A empresa também busca reduções de emissão de gases de efeito estufa por 

meio de parceria com instituto, estimulando a troca de fogões de lenha de comunidades locais 

por modelos mais eficientes com menos lenha e menos fumaça, e aumentos de reciclagens e 

reaproveitamentos por meio de parceria com cooperativas de catadores e revendedoras, que 

desenvolveram projeto piloto para promover logística reversa. Ela também desenvolve 



152 

 

projetos de pré-aceleração de startups em parceria com ONG para apoiar empreendedores 

com soluções de negócios sustentáveis que valorizem a floresta da região Amazônica.  

Por sua vez, a Cosméticos 1 conduz atividades de desenvolvimento com foco em 

fornecedores e comunidade local. A empresa disponibiliza documentos que esclarecem pré-

requisitos de seleção e avaliação para questões de meio ambiente, saúde e segurança e 

responsabilidade social. Além disso, prioriza fornecedores locais e os desenvolve via 

fortalecimento de lideranças, repartição de benefícios, transferência de tecnologias e de 

conhecimento. No âmbito das comunidades fornecedoras, a Cosméticos 1 investe em 

melhorias de produtividade, em sua infraestrutura e em programas de capacitação nas áreas 

de saúde, segurança, boas práticas de manejo e gestão. Também prioriza modelos de 

produção que garantem segurança alimentar das comunidades e que podem gerar mais renda 

às comunidades, apoia escolas com melhorias em infraestrutura, salas de aula, centros digitais 

e capacitações, e contribui para formar lideranças femininas e gerar trabalho e renda para 

mulheres na Amazônia, com apoio a criação de movimento e associação de mulheres. A 

Cosméticos 1 conduz um programa, com o objetivo de estimular o desempenho da cadeia 

por meio da gestão do desempenho de fornecedores e de ações para desenvolver novos 

processos em conjunto. O programa é implementado em duas versões, uma para fornecedores 

e outra para comunidades fornecedoras, e, em ambos, avalia critérios relacionados a 

qualidade, logística, inovação, competitividade, ambiente e sociedade, e relacionamento. 

Como resultado da avaliação, o programa elabora e divulga uma matriz de resultados e 

recomendações para os fornecedores participantes, apoiando-os em melhorias. Além disso, 

anualmente, seus representantes de evento no qual têm acesso a informações de demandas 

futuras e a novas estratégias a seguir, além de receber premiações para os fornecedores de 

melhor desempenho. Sobre esse ponto, o profissional entrevistado descreve 
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Quadro 4.9 – Mapeamento de Mecanismos de Governança Usados com base nas Questões Sociais Contempladas na Cosméticos 1 

Mecanismos de 

Governança  

Questões  

sociais 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 

Incentivos  

para 

melhoria 

Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Condições de 

trabalho decente 

Adere ao Pacto 

Global. 

Compromete-se  

com ODS 

Estabelece pré-

requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

Homologa 

prestador de 

serviço de 

reciclados  

Posição de 

Tolerância 

Zero 

Programa avalia 

fornecedores 

representantes, 

com autoavaliação 

mensal via painel e 

análise anual 

Mede IDH de 

revendedoras 

Programa 

acompanha 

desempenho anual 

de fornecedores 

Rastreia 

comunidades 

fornecedoras, via 

geolocalização 

Certifica fornecedor 

que cumprir metas  

Monitora evolução 

IDH de revendedora 

e ações de melhoria 

 

Disponibiliza 

documentos sobre 

pré-requisitos 

Programa divulga 

matriz de resultados e 

recomendações para 

fornecedor do 

programa de avaliação 

Desenvolvimento da 

Comunidade Local 

Possui 

compromisso a 

longo prazo com 

metas para 

desenvolvimento 

de comunidades 

Estabelece pré-

requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

   

Apoia projetos de 

revendedoras e 

colaboladores 

Apoia negócios que 

valorizem a floresta 

com startup e ONG 

Elaborou plano de 

desenvolvimento 

para comunidades e 

aplicou Índice de 

Progresso Social 

Reduz emissões ao 

trocar fogões de 

lenha com ONG 

Desenvolveu projeto 

para logística 

reversa 

Disponibiliza 

documentos sobre 

pré-requisitos 

Apoia escolas com 

melhorias em 

infraestrutura e 

capacitações 

Prioriza 

fornecedores locais  

Investe em 

melhorias de 

produtividade, em 

infraestrutura 

Prioriza modelos 

de produção para 

segurança 

alimentar e geração 

de renda. 

Desenvolvimento da 

Sociedade 

Plataforma por 

uma Economia 
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Inclusiva, Verde 

e Responsável 

Desenvolvimento de 

Minorias 

Compromete-se  

com ODS. Possui 

compromisso a 

longo prazo, com 

metas sobre 

deficientes 

Estabelece pré-

requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

Programa de 

gestão de 

fornecedores 

com ranking e 

bonificação, 

considera 

inclusão social 

Programa avalia 

fornecedores 

representantes, 

com autoavaliação 

mensal via painel e 

análise anual 

Programa 

acompanha 

desempenho anual 

de fornecedores 

Certificação do 

fornecedor que 

cumprir metas 

 

Disponibiliza 

documentos sobre 

pré-requisitos 

Divulga resultados e 

recomendações para 

fornecedor do 

programa de avaliação 

Direitos humanos  

Estabelece pré-

requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

Posição de 

Tolerância 

Zero 

   

Disponibiliza 

documentos sobre 

pré-requisitos 

Equidade/ 

Diversidade 

Adere ao Pacto 

Global, ao 

Programa Pró-

equidade de 

Gênero e Raça. 

Possui Política 

de Diversidade 

Estabelece pré-

requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

Programa de 

gestão de 

fornecedores 

com ranking e 

bonificação, 

considera 

inclusão social 

Programa avalia 

fornecedores 

representantes, 

com autoavaliação 

mensal via painel e 

análise anual 

Programa 

acompanha 

desempenho anual 

de fornecedores 

Certifica 

fornecedor que 

cumprir metas 

 

Disponibiliza 

documentos sobre 

pré-requisitos 

Divulga resultados e 

recomendações para 

fornecedor do 

programa de avaliação 

Ética 

Possui Selo Pró-

ética, código de 

ética e de conduta 

(geral, fornecedor, 

compras) e política 

de integridade 

contra suborno e 

corrupção 

Fornecedores têm 

treinamento online 

sobre Código de 

Ética. Estabelece 

pré-requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

    

Disponibiliza 

documentos sobre 

pré-requisitos 

 

Filantropia 
Possui Programa 

de Voluntariado 
 

Premia 

revendedoras e 

colaboradoras 

com ações 

sociais 

    

Gênero 

Adere ao Pacto 

Global, Princípios  

Empoderamento 

das Mulheres, e ao 

     

Contribui para 

formar lideranças 

femininas e gerar 

trabalho e renda 
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Programa Pró-

equidade de 

Gênero e Raça 

Compromete-se 

com ODS e com 

metas sobre gênero 

para mulheres na 

Amazônia via 

criação de 

movimento e 

associação 

femininas 

Responsabilidade 

relacionada ao 

produto 

Compromisso de 

eliminar testes em 

animais e de novos 

meios de testes 

      

Saúde e bem-estar 
Compromete-se  

com ODS  
  

Mede IDH de 

revendedoras 

Monitora evolução 

IDH de revendedora 

e ações de melhoria 

  

Saúde e segurança 

Possui Política 

de saúde e 

segurança 

Estabelece pré-

requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

Programa de 

gestão de 

fornecedores 

com ranking e 

bonificação, 

considera 

segurança do 

trabalho 

Programa de 

avaliação de 

fornecedores 

representante, com 

análises mensais 

por autoavaliação 

painel de avaliação 

e análise anual 

Programa acompanha 

desempenho anual de 

fornecedores 

Rastreia comunidades 

fornecedoras, via 

geolocalização 

Certifica fornecedor 

que cumprir metas 

 

Disponibiliza 

documentos sobre 

pré-requisitos 

Divulga resultados e 

recomendações para 

fornecedor 

Programas de 

capacitação para 

comunidades locais  

Trabalho/Exploração 

Infantil 

Adere ao Pacto 

Global 

Estabelece pré-

requisitos 

(imprescindível / 

necessário/ 

recomendável) 

Posição de 

Tolerância 

Zero 

Programa avalia 

fornecedores 

representantes, 

com autoavaliação 

mensal via painel e 

análise anual 

Programa 

acompanha 

desempenho anual 

de fornecedores 

 

Disponibiliza pré-

requisitos 

Divulga resultados e 

recomendações para 

fornecedor do 

programa de avaliação 

Treinamento/ 

Educação / 

Habilidades Pessoais 

Compromete-se  

com ODS. Possui 

compromisso a 

longo prazo, com 

metas para educação 

 

Programa de 

gestão de 

fornecedores 

com ranking e 

bonificação, 

considera 

investimento em 

educação 

Programa de 

avaliação de 

fornecedores 

representante, com 

análises mensais 

por autoavaliação 

e análise anual 

Mede IDH de 

revendedoras 

Programa acompanha 

desempenho anual de 

fornecedores  

Certifica fornecedor 

que cumprir metas 

Monitora evolução 

IDH de revendedora 

e ações de melhoria 

Linha de produto 

revertida para 

educação pública e 

de revendedoras 

Centro de pesquisa 

sobre bem-estar   

Estruturou curso 

para professor e 

escola rural 

Programa divulga 

matriz de resultados e 

recomendações para 

fornecedor do 

programa de avaliação 

Programas de 

capacitação em saúde, 

segurança, práticas de 

manejo e gestão 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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“a gente vai reunir todo mundo em Belém, com seminários, vai falar de repartição 

de benefícios, agricultura sustentável, vai fazer um intercâmbio entre eles, das boas 

práticas... é um seminário que a gente faz, anual, com representantes de todas as 

cooperativas... e fica 1 semana lá, discutindo com eles, promovendo o intercâmbio 

de informações entre eles, possibilitando que, entre eles, troquem experiências, 

contatos, negócios, p melhores práticas de extração, novos clientes” (Gerente de 

Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

“a gente dá uma premiação, tem todo um evento de premiação para melhores 

fornecedores, né? Tem duas premiações, para o melhor fornecedor, de nota mais 

alta, e o que teve a maior evolução (...) são principalmente reconhecimentos, no 

fim das contas, se torna aquela coisa “restaurante da Veja” que você “ah, esse 

restaurante foi reconhecido com nota 4 em 2010”, porque para as empresas, é legal 

para elas utilizar isso, “olha só, ganhei o prêmio, ou fui finalista”, agrega valor” 

(Gerente de Sustentabilidade, Cosméticos 1) 

 

Tendo em vista os mecanismos descritos, utilizados pela Cosméticos 1 para gerir 

questões de sustentabilidades em sua cadeia de suprimentos, o quadro 4.9 destaca 

mecanismos voltados para a dimensão social e os classifica quanto as questões sociais 

contempladas. 

Percebe-se que, para questões vinculadas a condições de trabalho decente, 

desenvolvimento de minorias, equidade/diversidade, saúde e segurança e trabalho e 

exploração infantil, exceto a colaboração, todos os mecanismos são utilizados (i.e., 

integração e governança interna, seleção, incentivos para melhoria, avaliação, 

monitoramento e desenvolvimento). Já, treinamento/educação/habilidades pessoais foi 

endereçado por todos os mecanismos, exceto via seleção. O desenvolvimento da comunidade 

local foi conduzido por meio de integração e governança interna, seleção, colaboração e 

desenvolvimento. Já questões de direito humanos, por mecanismos de seleção, incentivos 

para melhorias e desenvolvimento; questões de ética por integração e governança interna, 

seleção e desenvolvimento, e saúde e bem-estar por integração e governança interna, 

avaliação e monitoramento. Duas questões sociais, por sua vez, foram endereçadas por dois 

mecanismos: filantropia, com integração e governança interna e incentivos para melhoria; e 

gênero, com integração e governança interna e desenvolvimento. Questões de 

desenvolvimento da sociedade e de responsabilidade relacionada ao produto foram 

endereçadas por meio de integração e governança interna.  
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4.1.4. Cosméticos 2 

 

A Cosméticos 2 é uma multinacional brasileira no setor de perfumaria, cosméticos e 

higiene pessoal. Além do Brasil, a empresa opera em países como Colômbia, Estados Unidos, 

Japão e Portugal. Fundada na década de 70, a Cosméticos 2 conta com 8 mil colaboradores, 

segundo seu relatório 2016.  

O entrevistado ocupa o cargo de profissional de sustentabilidade para 

desenvolvimento de fornecedores e cadeia de valor e trabalha há seis anos na empresa. Como 

formação, possui graduação em engenharia ambiental, especialização em engenharia de 

segurança do trabalho e pós-graduação em gestão de serviço e em gestão de varejo.  

Quanto aos compromissos institucionais em questões de sustentabilidade, a 

Cosméticos 2 segue os compromissos do Pacto Global, que estimula adoção de práticas de 

preservação ambiental, de respeito a direitos humanos e de combate à corrupção, e adere a 

uma série de iniciativas. Aderiu  ao Call to Action: Anti-Corruption and the Global 

Development Agenda, uma iniciativa do Pacto Mundial das Nações Unidas para promover 

medidas anticorrupção e implementar políticas de boa governança, e ao Pacto Empresarial 

Contra a Corrupção, realizado pelo Instituto Ethos e Pnud, que estabelece os compromissos 

de divulgar a legislação brasileira anticorrupção, vedar subornos, demandar legalidade em 

contribuições políticas e destacar a transparência de informações e colaboração em 

investigações. Faz parte de iniciativas voluntárias internacionais sobre questões climáticas, 

como The Copenhagen Communiqué on Climate Change e a The Prince of Wales’s 

Corporate Leaders’ Group on Climate Change, que pressionam por metas mais robustas para 

evitar a mudança climática, e o Observatório do Clima, rede de empresas brasileiras que visa 

discutir aquecimento global no contexto nacional.  

Quanto a questões de trabalho e exploração infantil, a Cosméticos 2 apoia a Fundação 

Abrinq, ONG que promove a os direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes, 

adere ao Princípio de Valorização da Diversidade e Erradicação do Trabalho Infantil, do 

Instituto Ethos, e ao Pacto Empresarial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, por meio do Programa Na Mão Certa, organizado pela ONG Childhood Brasil, 

que prevê campanhas de educação e atuação com caminhoneiros e serviço de transporte. 

Sobre questões de gênero, a Cosméticos 2 compromete-se com os Princípios de 
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Empoderamento Feminino, criado pela ONU, que apresenta práticas para a comunidade 

empresarial promover equidade de gênero em seus negócios. Quanto a questões ambientais, 

de responsabilidade compartilhada e inclusão social, adere ao Programa Dê a Mão para o 

Futuro, desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos (ABIHPEC), uma alternativa para atender a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. A Cosméticos 2 possui certificação de seu sistema de gestão ambiental baseado na 

NBR ISO 14.001, e certificação LEED sobre construção sustentável em seu modelo de lojas 

no varejo.  

Esse contexto reflete a atual adoção de práticas sustentáveis na empresa, que teve 

início com a criação da sua Fundação, nos anos 1990. Esta Fundação teve como origem 

compromissos ambientais e, em ações recentes, atua financiando projetos ambientais no país, 

promovemos melhorias em políticas públicas e fomentando estudos sobre biodiversidade. 

Segundo o profissional entrevistado 

 
“A gente tem uma atuação sobre práticas sustentáveis de longo prazo... é uma ideia 

que surgiu junto com o fundador da organização e ele conseguiu traduzir isso em 

um primeiro momento a partir da criação da fundação, naquele momento ele tinha 

uma série de ideias relacionadas a conservação do meio ambiente e a Fundação 

veio para atender essas expectativas que ele tinha na época. Hoje, a Fundação está 

justamente voltada para a toda a parte ambiental, não só́ para as nossas práticas, 

mas para financiamento, fomento de iniciativas no mercado brasileiro, no país, e o 

foco é 100% ambiental.  

Mas aí, depois da criação da Fundação, surgiu a necessidade de atrelar práticas 

sustentáveis mais ligadas ao negócio e aí é criada uma área de sustentabilidade, na 

época, chamada de Responsabilidade Social e Ambiental, que tinha a atenção de 

levar esse tema, trazer esse tema para dentro dos negócios, para dentro do... traduzir 

isso no varejo, traduzir isso na indústria e tudo mais, tá? E aí, eu faço parte dessa 

equipe, que tem esse desafio” (Profissional de sustentabilidade, Cosméticos 2) 

 

Desse modo, identifica-se que, a Fundação teve início como uma demanda do 

fundador da organização, com um viés ambiental e que, com o tempo, passou a atuar em 

iniciativas independentes da empresa, que, por sua vez, estruturou-se internamente para 

endereçar práticas socioambientais de forma mais estruturada. Conforme reporta em seus 

relatórios, em 2012, a Cosméticos 2 passou por uma revisão estratégica e, desde então, 

comprometeu-se a integrar a sustentabilidade em seu modelo de negócio. Conforme 

salientado pelo entrevistado 

 
“como a gente começa a ir adiante, de maneira mais estratégica, em 2012, a gente 

parou um pouco uma dinâmica que já́ vinha acontecendo dentro da organização, 
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de que qualquer colaborador que tinha uma ideia de cunho social, podia chegar e 

levar essa proposta para a área, que acabava sendo responsável por disseminar essa 

prática na organização. Por exemplo, voluntariado, é um projeto que quase toda 

organização tem, com um cunho social muito forte, e que a área de sustentabilidade 

liderava, então a gente em 2012 parou esse fluxo e endereçou esse projeto para 

áreas mais competentes, como a de Recursos Humanos, então hoje RH responde 

por voluntariado, ou então, reciclagem, reciclagem é uma frente que a gente 

endereçou para a equipe de meio ambiente. Enfim, a gente escolheu seis grandes 

programas que a gente entende serem mais estratégicos para a organização e a gente 

criou toda uma governança por trás desses grandes programas. O que eu estou 

querendo te dizer é que, a partir desse marco, a gente chamou um diretor e gerente 

dentro da organização para liderar esse processo e puxar essa frente” (Profissional 

de sustentabilidade, Cosméticos 2) 

 

Assim, quanto aos direcionamentos para a adoção da sustentabilidade na empresa, 

tendo em vista sua revisão e adoção estratégica, o entrevistado destaca dois pontos como 

principais: 

 
“essa foi uma solicitação, primeiro, do nosso CEO, nosso presidente, que é um dos 

sócios também da organização, então tem esse movimento estratégico, mas a gente 

também entendeu que era importante a gente trazer mais foco para a organização, 

tá? Mais foco para os nossos projetos. Então, eu acho que essas duas necessidades 

garantem que a gente atinja nossos resultados de uma forma mais concreta, mais 

rápida, junto com nossos stakeholders, certo? Então foi dessa forma, foram dois 

movimentos que se complementaram” (Profissional de sustentabilidade, 

Cosméticos 2) 

 

Nessa linha, é possível apontar como direcionadores de sustentabilidade pontos como 

o i) compromisso e apoio da gestão de topo e o reconhecimento interno da necessidade de 

maior ii) visibilidade da empresa/produto/marca. Considerando tal revisão estratégica de 

sustentabilidade conduzida na Cosmético 2, os seis grandes programas mencionados pelo 

profissional entrevistado comtemplaram: produto, logística reversa, pontos de venda, canal 

de vendas, ecoeficiência e comunicação. Conforme relatado, metas e equipes foram 

estipuladas para cada programa, com destaque para a composição interdepartamental da 

equipe, um elemento que destaca os iii) recursos internos direcionados para sustentabilidade, 

como explica o profissional entrevistado 

 
“em um valor médio, de 40 a 50 pessoas participam desses programas, a gente tem 

representantes da própria área de compras de engenharia, de todas essas áreas, tá? 

E aqui a gente vai desenvolvendo a nossa atuação. Hoje, o que tem de mais novo, 

mais atual, isso para a equipe de sustentabilidade, [é que] ela tem que ser mais 

generalista, entender de todos os temas que conversam com o negócio, essa é uma 

expertise que a gente entende que é importante. Então, a gente está com um time 

técnico, que domina toda a tecnologia, e está com a parte mais de influência. No 
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entanto, para fazer com que esses programas rodem, necessariamente eu tenho que 

trabalhar com stakeholders, tá? E aí que entra, por exemplo, o grupo de 

fornecedores... posso te trazer aqui, também, a comunidade em torno da fábrica, os 

franqueados, que também fazem parte do nosso negócio, os colaboradores, enfim... 

todos esses stakeholders, de alguma forma, são envolvidos por esses programas, e 

contribuem para a gente atingir os resultados” (Profissional de sustentabilidade, 

Cosméticos 2) 

 

Assim, sobre as partes interessadas que se destacam para gestão de sustentabilidade, 

o entrevistado identifica grupos como fornecedores, comunidade local, franqueados e 

colaboradores. Além deste foco, o relatório de sustentabilidade da Cosmético 2 descreve seu 

processo de consulta a stakeholders para a elaboração de sua matriz de materialidade, 

ferramenta utilizada para mapear os temas prioritários de sustentabilidade a gerir. Tal 

processo contemplou questionários online com stakeholders como colaboradores internos, 

consultoras, revendedoras, consumidores, fornecedores, franqueados e formadores de 

opinião (mídia), além de entrevistas por telefone com associações setoriais, governo, 

imprensa e comunidade, essa última também consultada por meio de entrevistas pessoais. Ao 

todo, 1.300 pessoas foram consultadas, em 2016, para avaliar a atuação em sustentabilidade 

da empresa e levou ao delineamento de temas materiais. Assim, entre os temas de atuação da 

empresa, redução do uso de recursos foi apontado como prioridade por fornecedores, 

revendedores, colaboradores, associações, governo, consumidores e formadores de opinião. 

Além disso, pontos de coleta de embalagem foi apontado como prioridade por franqueados 

e consultores de venda, sustentabilidade nas lojas foi apontados pela comunidade e, por fim, 

empoderamento da mulher e desenvolvimento de comunidades foi apontado pela imprensa. 

Em busca de conduzir melhorias nas suas questões de sustentabilidade, o profissional 

entrevistado reforça a necessidade de apoio e alinhamento com seus stakeholders, destacando 

o papel dos fornecedores, grupo no qual atua ativamente em seu cargo.   

Para condução da gestão da cadeia de fornecedores em questões de sustentabilidade, 

alguns elementos foram identificados como facilitadores e barreiras. Como facilitador, 

destacam-se pontos como o i) compromisso e apoio da gestão de topo, ii) papel estratégico 

do setor de compras e iii) gestão da informação. O primeiro refere-se ao posicionamento do 

CEO, e sócio da empresa, que demanda alinhamento estratégico da sustentabilidade no 

modelo de negócio e se compromete com a reestruturação dos programas socioambientais. 

O segundo ponto vincula-se aos programas do setor de compras para avaliação de 

fornecedores já estruturados há, pelo menos, duas décadas; ao envolvimento da empresa com 
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a norma ISO 20400; e a capacitação proporcionada aos funcionários desse setor em um MBA 

de Suprimentos in company, desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Por 

fim, o terceiro ponto pode ser identificado na gestão de informações quanto aos critérios e 

avaliações de fornecedores, pois segundo o profissional entrevistado 

 

“todo processo de compras tem um sistema interno para registrar uma 

concorrência, tendo esse processo de avaliação, ali dentro a gente tem um 

questionário de compras sustentáveis (...) a área de sustentabilidade acessa essas 

informações e entra nesse processo se posicionando, “olha, esse é o fornecedor 

mais sustentável para essa concorrência”, e aí a gente aplica o questionário de 

compras sustentáveis e atribui uma nota para as práticas que o fornecedor possui. 

Bom, depois o comprador tem acesso a esses dados e segue o processo” 

(Profissional de sustentabilidade, Cosméticos 2) 

 

Como barreira, identificou-se a necessidade de i) maior e mais complexo esforço de 

coordenação, nesse caso, demandando alinhamento entre os compromissos e práticas da 

empresa focal com as demandas exigidas dos fornecedores. Conforme exemplificado pelo 

profissional entrevistado, 

 
“Quando a gente fala da cadeia de fornecimento, a gente tem um papel muito, muito 

administrativo. Por quê? Bom, é quase como um princípio de coerência: se tem 

uma prática implementada dentro de casa, porque não fortalecer essa prática, 

disseminar essa prática, levar para a minha cadeia de parceiro, de fornecedores. E 

como é que funciona isso? Por exemplo, recentemente a gente adquiriu a 

certificação Leed para os nossos escritórios, e daí, porque não para os escritórios 

administrativos dos nossos fornecedores terem a mesma certificação? Esse é o tipo 

de provocação que a gente faz” (Profissional de sustentabilidade, Cosméticos 2) 

 

Para o caso da Cosméticos 2, o quadro 4.10 resume os direcionadores e stakeholders 

relevantes na adoção de práticas sustentáveis e como facilitadores e barreiras na adoção de 

práticas sustentáveis para cadeia de suprimentos. 

 

Quadro 4.10 – Antecedentes de Sustentabilidade e de SSCM na Cosméticos 2 
Categorias Elementos identificados no caso Cosméticos 2 

Direcionadores 
i) Compromisso e apoio da gestão 

de topo 

ii) Visibilidade da empresa/produto/marca 

iii) Recursos internos 

Stakeholders 

 Fornecedores 

 Comunidade local  

 Franqueados   

 Colaboradores 

 Governo 

 Revendedoras,  

 Consumidores 

 Formadores de opinião (mídia)  

 Associações setoriais,  

 Imprensa 

Facilitadores 
i) Compromisso e apoio da gestão 

de topo,  

ii) Papel estratégico do setor de compras e o 

iii) Gestão da informação 

Barreiras i) Maior e mais complexo esforço de coordenação 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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O processo de gestão da Cosméticos 2 para gerir questões de sustentabilidade em sua 

cadeia de suprimentos foi delineado com base nas informações relatadas pelo profissional 

entrevistado e pelos dados disponibilizados em seus relatórios de sustentabilidade e é 

resumido nos Quadros 4.11 e 4.12. 

Quanto aos mecanismos de integração e governança interna, a Cosméticos 2 

contempla o apoio da gestão de topo, o uso de códigos de conduta, guias e políticas internos, 

análise sistemática da cadeia de suprimentos e classificação de fornecedores, adesão a 

iniciativas internacionais e certificações. O apoio da gestão de topo se manifesta 

principalmente por meio do estímulo e demanda por um alinhamento estratégico da 

sustentabilidade no modelo de negócio e do comprometimento com a reestruturação de 

programas socioambientais. A empresa capacita funcionários em módulo de sustentabilidade 

do curso in company MBA de Suprimentos, elabora um newsletter que dissemina ações de 

sustentabilidade da empresa e de fornecedores, e notícias socioambientais, e elabora seu Guia 

de Sustentabilidade para Fornecedores, documento compartilhado desde a seleção dos 

fornecedores, tendo em vista que o processo para compras sustentáveis considera o conteúdo 

do guia, com diretrizes corporativas sobre práticas a serem adotadas pelos fornecedores. 

Como explica o profissional entrevistado: 

 

“Eu tenho uma cartilha, um guia, com todas as práticas, todas as informações que 

vão nortear o dia a dia do fornecedor. Ah, tem uma dúvida do que significa 

ecoeficiência para nós, isso o que eu falei, água, energia, resíduos e gases de efeito 

estufa, tem lá (...) agora a gente está editando [o guia], mas isso está dentro do 

sistema de concorrência, por exemplo, vamos contratar uma nova rede de 

publicidade, essa agência vai entrar no processo de concorrência... lá, nesse 

processo, ela tem esse documento disponível (...) como uma referência, o 

fornecedor precisa estar em linha com o que a gente está propondo de boas 

práticas.... então é dessa forma que a gente vem atuando, a gente faz o lance, o 

processo de concorrência” (Profissional de sustentabilidade, Cosméticos 2) 

 

 

Além disso, a Cosméticos 2 conduz análise sistemática de sua cadeia de suprimentos 

por meio de seus programas, o Programas de Avaliação e Desenvolvimento de Fornecedores 

(PADF) e de Fornecedores de Serviço (PADFS), nos quais avalia critérios socioambientais 

na contratação e manutenção de seus fornecedores, aplica questionários de auto avaliação, 

conduz auditorias e visitas e provê planos de melhorias de desempenho socioambiental. Os 

fornecedores considerados estratégicos e relevantes para o negócio são incluídos nesses 

programas como explica o profissional entrevistado 
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“Bom, a gente traz um enfoque de fornecedores estratégicos e relevantes, são duas 

estratégias distintas, tá? Estratégicos são aqueles que têm representatividade maior 

para o negócio, que participam em número maior de projetos e relevantes são os 

fornecedores que têm o maior dispêndio, maior custo envolvido, mas que podem 

ser estratégicos em um projeto ou outro, então a gente contempla esses caras com 

potencial de se tornarem mais importantes para o negócio em curto espaço de 

tempo. Então, em um universo de 5.000 fornecedores, a gente pode trazer para 100, 

120 fornecedores que a gente endereça a sustentabilidade de forma muito clara. 

Bom, qual a abrangência desse universo, eu tenho fornecedores de matérias prima, 

de embalagens de plástico, de vidro, tem fornecedores de válvulas, de papel, tem 

produtos de mobiliário de loja, madeira e tudo mais, tem fornecedor de sacolas de 

vendas, de uniforme para vendedores no varejo, transportadora, agência de 

publicidade, então são categorias amplas, tá? Todas a gente contempla de alguma 

forma” (Profissional de sustentabilidade, Cosméticos 2) 
 

Em complemento a essa classificação, de acordo com informações de seus relatórios, 

a Cosméticos 2 também classifica fornecedores de risco, considerando quando lidam com 

setores, países e regiões onde há histórico de infrações, como no caso de fornecedores de 

uniformes, que atuam em setor têxtil, crítico em questões de trabalho análogo ao escravo.  

Em relação a adesão a iniciativas internacionais e certificações, como descrito 

anteriormente, a Cosméticos 2 compromete-se com diversas iniciativas como comentado no 

início desta seção. Quanto ao mecanismo de seleção de fornecedores, a Cosméticos 2 

estabelece um conjunto de exigências contratuais para todos os seus fornecedores, 

englobando critérios de normas legal e regulamentar, além de normas da empresa, com 

destaque ao guia de Gestão de Sustentabilidade para Fornecedores. Como critérios 

ambientais, a Cosméticos 2 exige que os fornecedores possuam licenças ambientais 

atualizadas, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e destinação correta de resíduos. 

Como critérios sociais, exige a regularização de práticas trabalhistas de acordo com a 

legislação trabalhista (jovens aprendizes, trabalho infantil, pessoas com deficiência, jornada 

de trabalho e condições de trabalho), promoção da diversidade, mapeamento de riscos e 

código de conduta, saúde e segurança do trabalho.  
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Quadro 4.11 – Mecanismos de Governança para Gestão de Fornecedores com foco em Questões de Sustentabilidade na Cosméticos 2 

Integração e 

Governança Interna 
Seleção 

Incentivos 

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Adere a iniciativas como 

Pacto Global, Programa 

na Mão Certa, Princípios 

de Empoderamento das 

Mulheres. Participa do 

Global Forum on 

Sustainable Procurement 

Exigência contratual 

com cláusulas legais e 

regulamentares, além 

de políticas e 

normativas, essas 

vinculadas ao guia de 

Gestão de 

Sustentabilidade para 

Fornecedores 

PADF – 

Programa com 

ranking e 

bonificação de 

fornecedores 

por desempenho 

sustentável 

PADF – Programa 

avalia desempenho de 

fornecedores todo 

ano, em critérios 

socioambientais, com 

questionários de auto 

avaliação, verificação 

por amostragem  

PADF – 

Programa 

acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores em 

critérios 

socioambientais 

e faz auditorias 

Parceria com 

fornecedores e 

franqueados 

gerou redução 

de impacto 

ambiental nas 

lojas físicas 

PADF – Programa 

provê cartilha de 

práticas de 

sustentabilidade para 

guiar procedimentos 

dos fornecedores 

Possui certificações ISO 

14001 e LEED 

Seleção de fornecedor 

com base em critérios 

ambientais: Licença de 

Operação Ambiental, 

Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais 

(PPR) e destinação 

correta de resíduos  

  

Monitora, desde 

2009, emissões 

das frotas da 

cadeia logística 

Em parceria 

com ONU, 

realizou 

estudo sobre 

equidade de 

gêneros e 

desenvolveu 

documentário 

PADF – Programa 

provê plano de 

melhorias para 

fornecedores com 

baixo desempenho em 

questões 

socioambientais 

Classifica fornecedores 

entre estratégicos e 

relevantes para inserção 

no PADF 

Seleção de fornecedor 

com base em critérios 

sociais: práticas 

trabalhistas, relação 

com stakeholders, 

promoção da 

diversidade, mapa de 

riscos, código de 

conduta, legislação 

trabalhista e condições 

de saúde e segurança 

   

Colabora com 

Programa de 

ONG, Na Mão 

Certa, realiza 

treinamentos e 

elabora 

materiais para 

transportadora 

sobre 

exploração 

sexual infantil 

nas estradas 

do país 

Conduz consultoria 

técnica gratuita em 

fornecedores com 

equipes de engenharia 

e sustentabilidade para 

identificar melhorias 

em ecoeficiência. 

Demanda 

comprometimento na 

execução das 

recomendações e 

acompanhamento 

trimestral 

PADF – Programa inclui 

elaboração de cartilha de 

sustentabilidade para 

fornecedores, com 

alinhamento anual de 

Usa ferramenta 

desenvolvida em 

parceria com CEBDS 

para apoiar 

funcionários de 

   

Em parceria 

com fundação 

e ONG, 

apoiou colégio 

e comunidade 

Oficina de 

Sustentabilidade, 

evento anual que 

promove boas práticas, 

fortalece tema em viés 
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novas demandas de 

sustentabilidade 

compras na priorização 

de fornecedores com 

melhor desempenho em 

sustentabilidade 

local, com 

equipamentos, 

reformas, 

novos cursos 

de gestão e operação. 

Em 2016 reuniu 40 

fornecedores diretos, 

relevante-estratégicos 

Elabora a newsletter, E-

News Fornecedores, 

compartilhando ações da 

empresa, iniciativas de 

fornecedores e notícias 

sociais  

    

Em parceria 

com instituto, 

construiu 

centro de 

capacitação 

estética com 

cursos 

profissionaliza

ntes de acesso 

gratuito 

Transfere 

conhecimento para 

franqueados sobre 

ponto de venda 

sustentável via guia 

com diretrizes e 

procedimentos e 

manual de operações 

Capacita colaboradores 

em módulo de 

sustentabilidade do MBA 

de Suprimentos, curso in 

company desenvolvido 

em parceria com FGV 

    

Em parceria 

com CEBDS, 

desenvolveu 

ferramenta 

para suporte 

em compras 

sustentáveis 

Oferece orientação 

com consultor de 

gestão de frotas; propôs 

biocombustível e 

reaproveitamento de 

espaço. Gerou menos 

19% de GEE em 2016 

Adota Código de 

Conduta com foco 

anticorrupção para 

colaboradores e 

franqueados 

     

Treina sucessores das 

franquias, reforçando 

importância da adoção 

de práticas sustentáveis 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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A empresa prioriza fornecedores com melhores critérios socioambientais e, para isso, 

realizou o projeto piloto de uma ferramenta desenvolvida em parceria com o Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). A ferramenta apoia 

os funcionários de compras no processo de seleção de fornecedores, para priorizar aqueles 

com melhor desempenho em práticas sustentáveis. Retomando o trecho já mencionado do 

profissional entrevistado, mas como foco no processo de compras, tem-se que 

 
“todo processo de compras tem um sistema interno para registrar uma 

concorrência, um processo de avaliação, ali dentro a gente tem um questionário de 

compras sustentáveis. O funcionário e compras vai ter uma série de insumos para 

tomar sua decisão de qual fornecedor escolher, ele pode avaliar qualidade, 

atendimento, inovação, sustentabilidade. Sustentabilidade é um dos aspectos que 

ele vai ter nas mãos para decidir o fornecedor mais interessante. Aí, a área de 

sustentabilidade acessa essas informações e entra nesse processo se posicionando, 

(...), então a gente aplica o questionário de compras sustentáveis e atribui uma nota 

para as práticas que o fornecedor possui. Bom, depois o comprador tem acesso a 

esses dados e segue o processo” (Profissional de sustentabilidade, Cosméticos 2) 

 

Assim, entende-se que o processo de seleção possui etapas de exclusão, em que o 

fornecedor precisa atender a critérios obrigatórios, e de classificação, em que o fornecedor 

indica suas práticas ao preencher um questionário e, dependendo de sua pontuação, pode ser 

ou não priorizado frente a outros de menos pontuação em práticas socioambientais.  

Em relação a mecanismos de incentivo a melhorias, a Cosméticos 2 elabora um 

ranking para melhores fornecedores em critérios de sustentabilidade e bonifica aqueles que 

alcançam as melhores pontuações, além dos que implementam práticas prioritárias, como 

descreve o profissional entrevistado  

 
“Todos podem ser bonificados, não só quem ganha o ranking, tá? Por exemplo, se 

eu coloco: “fornecedor, eu acho que em 2017 a característica mais importante a ser 

adquirida é a certificação crueltyfree”, que é contra testes em animais, isso como 

exemplo, ta? Aí ele vai lá́ e adquire essa certificação, ele ganha pontos extras por 

ter se certificado, por ter adquirido essa certificação, e isso não quer dizer que ele 

vai ser o melhor fornecedor do ano, quer dizer que ele vai ganhar pontos e vai estar 

mais próximo de ser um fornecedor reconhecido, entendeu? Então eu o reconheço 

por essa iniciativa, por esse avanço” (Profissional de sustentabilidade, Cosméticos 

2) 

 

Quanto ao mecanismo de avaliação de fornecedores, a Cosméticos 2 conduz uma 

análise sistemática de seus fornecedores por meio dos Programas de Avaliação e 

Desenvolvimento de Fornecedores (PADF) e de Fornecedores de Serviço (PADFS). Tais 
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programas possuem etapas conduzidas anualmente para acompanhar e estimular o 

desempenho socioambiental de fornecedores estratégico-relevantes. O entrevistado descreve: 

 
“Todo começo de ano a gente tem um encontro com fornecedores, esse momento 

marca o início do ano. A gente traz o que é estratégia relevante, que vai acontecer 

naquele ciclo, tá? Essa reunião é superimportante e a gente já faz todo ano, é uma 

prioridade. Nesse momento, geralmente em março, a gente aproveita para 

reconhecer aqueles fornecedores que também foram destaque no ano anterior. 

Então, em 2017, eu reconheci aqueles fornecedores destaque em 2016, com avanço 

e comprometimento. Bom, colocamos as regras na mesa, que vão nortear o ano. 

Até maio a gente compartilha uma cartilha, com essas regras e como que o 

fornecedor pode se qualificar e ranquear como um fornecedor sustentável. Aí, em 

novembro, eu entrego para ele um questionário de auto avaliação, lá́, ele vai trazer 

todas as práticas que ele possui no tema, os compromissos sociais, o controle que 

ele tem na cadeia de fornecimento, certificados, políticas de engajamento, tudo 

coloca ali. Então, essa auto declaração, é como um requisito de auditoria, a gente 

passa por um processo de verificação, um auditor vai lá́ conferir o que ele declarou. 

Conferiu, a gente dispara um relatório, um cheque daquilo que foi declarado, e aí 

a gente tem um ranking dos nossos fornecedores. (Profissional de sustentabilidade, 

Cosméticos 2) 

 

A descrição feita pelo profissional entrevistado evidencia, assim, uma série de 

mecanismos implementados pela Cosméticos 2. Como práticas de avaliação, a empresa 

utiliza aplicação de questionários, verificação de informações repassadas por meio de 

amostragem de documentos (etapa descrita no relatório 2016) e visitas nos fornecedores para 

avaliar suas práticas. Por sua vez, como mecanismo de monitoramento, a Cosméticos 2 

conduz auditorias in loco, realizadas para acompanhar o êxito e o modo como práticas 

acordadas via guia de gestão e sustentabilidade e questionários são cumpridas. Além disso, 

mecanismos de desenvolvimento são realizados por meio da transferência de conhecimento 

via cartilha de gestão e sustentabilidade e via visitações, com explicações sobre novas 

tecnologias e boas práticas a melhorar.  A Cosméticos 2 também realiza monitoramento em 

questões ambientais. Desde 2009, monitora as emissões das frotas de sua cadeia logística. 

Atividades relacionadas a colaboração foram realizadas por meio de parcerias com 

ONGs, como no programa com treinamentos e materiais educativos sobre exploração sexual 

infantil nas estradas do país, no apoio proporcionado ao colégio de uma comunidade local 

com reformas e novos cursos, apoiados também pelos funcionários da Cosméticos 2. 

Também foi efetuada parceria com um instituto local para construção de um centro de 

capacitação estética com cursos profissionalizantes de acesso gratuito e parceria com 

organização internacional para conduzir estudos e documentário sobre equidade de gêneros. 
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Com foco nas atividades dos fornecedores, a Cosméticos 2 realizou parceria com um 

conselho de empresas para elaborar ferramenta de suporte para seleção de fornecedores com 

práticas sustentáveis, além de parceria com fornecedores e franqueados para buscar redução 

de impacto ambiental em lojas físicas. 

Por sua vez, como mecanismos de desenvolvimento de fornecedores, a Cosméticos 2 

elabora e dissemina cartilha de práticas de sustentabilidade, na qual descreve procedimentos 

para fornecedores atuarem de modo sustentável. Além disso, provê orientações com 

melhorias para fornecedores avaliados com baixa pontuação no ranking anual. A empresa 

focal também conduz consultorias técnicas gratuitas em fornecedores com equipes de 

engenharia e sustentabilidade para identificar melhorias em ecoeficiência, tendo como 

demandas o comprometimento na execução das recomendações e o acompanhamento das 

ações trimestralmente. Outra atividade para corre anualmente, a Oficina de Sustentabilidade, 

que fortalece temas socioambientais em viés operacional e gerencial.  

Com foco em suas franquias, a Cosméticos 2 transfere conhecimento para 

franqueados sobre ponto de venda sustentável via guia com diretrizes e procedimentos e 

manual de operações, além de treinar os sucessores das franquias, reforçando importância da 

adoção de práticas sustentáveis. Para sua distribuição, a Cosméticos 2 oferece orientação por 

meio de um consultor de gestão de frotas para melhorias no transporte, com propostas de 

alteração de combustível, para o biocombustível, e reaproveitamento de espaço para 

aumentar a eficiência das cargas. O quadro 4.12 destaca mecanismos voltados para a 

dimensão social e os classifica quanto as questões sociais contempladas.  
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Quadro 4.12 – Mapeamento de Mecanismos de Governança Usados com base nas Questões Sociais Contempladas na Cosméticos 2 

Mecanismos de 

Governança  

Questões  

sociais 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 

Incentivos  

para 

melhoria 

Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Condições de 

trabalho decente 

Adere ao Pacto 

Global 

Seleção de 

fornecedor 

com base em 

critérios 

sociais: 

práticas 

trabalhistas 

Programa com 

ranking e 

bonificação de 

fornecedores  

Programa avalia 

desempenho de 

fornecedores com 

questionários de 

auto avaliação, 

verificação por 

amostragem  

Programa 

acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores e faz 

auditorias in loco 

 

Programa provê 

cartilha de práticas 

de sustentabilidade 

para fornecedores 

Desenvolvimento da 

Comunidade Local 
     

Com parcerias 

apoiou colégio e 

construiu centro de 

capacitação estética 

 

Desenvolvimento da 

Sociedade 
       

Desenvolvimento de 

Minorias 
       

Direitos humanos        

Equidade/ 

Diversidade 

Adere ao Pacto 

Global e ao 

Princípio de 

Valorização da 

Diversidade e 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

Seleção de 

fornecedor 

com base em 

critérios 

sociais: 

promoção da 

diversidade 

    

Programa provê 

cartilha de práticas 

de sustentabilidade 

para fornecedores 

Ética 

Adere ao Call to 

Action: Anti-

Corruption e ao 

Pacto 

Empresarial 

Contra 

Corrupção 

Seleção de 

fornecedor 

com base em 

critérios 

sociais: 

código de 

conduta 

Programa com 

ranking e 

bonificação de 

fornecedores 

Programa avalia 

desempenho de 

fornecedores com 

questionários de 

auto avaliação, 

verificação  

Programa 

acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores e faz 

auditorias in loco 

 

Programa provê 

cartilha de práticas 

de sustentabilidade 

e código de conduta 

para fornecedores 

Filantropia        
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Gênero 

Adere Pacto 

Global e aos 

Princípios de 

Empoderamento 

das Mulheres. 

    

Em parceria com 

ONU, realizou 

estudo sobre gênero 

e documentário 

 

Responsabilidade 

relacionada ao 

produto 

Compromisso de 

eliminar testes em 

animais e de novas 

metodologias de 

testes 

      

Saúde e bem-estar        

Saúde e segurança  

Seleção de 

fornecedor 

com base em 

critérios 

sociais: 

condições de 

saúde e 

segurança 

Programa com 

ranking e 

bonificação de 

fornecedores 

Programa avalia 

desempenho de 

fornecedores com 

questionários de 

auto avaliação, 

verificação por 

amostragem  

Programa 

acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores e faz 

auditorias in loco 

 

Programa provê 

cartilha de práticas 

de sustentabilidade 

para fornecedores 

Trabalho/Exploração 

Infantil 

Adere ao Pacto 

Global, Programa 

na Mão Certa e ao 

Princípio de 

Valorização da 

Diversidade e 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

Seleção de 

fornecedor 

com base em 

critérios 

sociais: 

práticas 

trabalhistas 

Programa com 

ranking e 

bonificação de 

fornecedores 

Programa avalia 

desempenho de 

fornecedores com 

questionários de 

auto avaliação, 

verificação por 

amostragem  

Programa 

acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores e faz 

auditorias in loco 

Realiza 

treinamentos e 

elabora materiais 

para 

transportadora 

sobre exploração 

sexual infantil nas 

estradas 

Programa provê 

cartilha de práticas 

de sustentabilidade 

para fornecedores 

Treinamento/ 

Educação / 

Habilidades Pessoais 

     

Com parcerias 

apoiou colégio e 

construiu centro 

de capacitação 

estética  

Programa provê plano 

de melhoria, Oficina 

de Sustentabilidade, 

consultoria gratuita, 

guia para franqueado 

Treinamento para 

sucessor de franquia, 

Consultor de frotas 

para transportadora 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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Percebe-se que, para questões vinculadas a condições de trabalho decente e a 

ética, exceto a colaboração, todos os mecanismos são utilizados (i.e., integração e 

governança interna, seleção, incentivos para melhoria, avaliação, monitoramento e 

desenvolvimento). Já as questões relativas ao trabalho e a exploração infantil foram 

comtempladas por todos os mecanismos de governança. Por sua vez, desenvolvimento da 

comunidade local foi realizado somente por meio de colaborações. Gênero teve ações 

conduzidas também por meio de colaborações, além de integração e governança interna. 

Esses dois mecanismos, por sua vez, não foram utilizados para questões de saúde e 

segurança, endereçadas por todos os demais mecanismos. Por fim, questões de 

equidade/diversidade foram consideradas por meio de integração e governança interna, 

seleção e desenvolvimento, enquanto treinamentos, educação e habilidades pessoais 

deram-se por colaborações e desenvolvimento. 

 

4.1.5. Gás 

 

A Gás atua no segmento de gás liquefeito de petróleo (GLP). Seu principal 

produto é o GLP, comprado da única fornecedora do país, a Petrobras, envasado e 

distribuído no varejo e no mercado corporativo. É uma empresa brasileira, fundada há 

cerca de 80 anos, pertencente a um grupo listado nas bolsas Bovespa e Dow Jones. A 

empresa possui cerca de 3.600 funcionários e conta com 18 bases de engarrafamento de 

GLP, 19 bases para estocagem e distribuição e 14 lojas próprias para comercialização, 

além de mais de 5.000 unidades de revendedores. 

A profissional entrevistada na Gás ocupa o cargo de gerente de sustentabilidade e 

trabalha há mais de quatorze anos na empresa. Como formação, possui graduação em 

comunicação, mestrado em gestão de negócios e sustentabilidade e doutorado em 

andamento também em gestão de negócios e sustentabilidade. 

Quanto aos compromissos institucionais em questões de sustentabilidade, a Gás é 

signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), desde 2009, que 

estimula adoção de práticas de preservação ambiental, de respeito a direitos humanos e 

de combate à corrupção.  Desde o mesmo ano, adere ao Pacto Empresarial Contra a 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, por meio do 

Programa na Mão Certa, da ONG Childhood Brasil. Em 2016, a empresa aderiu aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Gás também apoia iniciativas de 
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combate à informalidade, como em programa do Ministério Público e demais parceiros, 

e fornece informações ao Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), Índice de 

Carbono e o Carbon Disclosure Project (CDP Climate Change). 

Esse contexto reflete a atual adoção de práticas sustentáveis na empresa, que teve 

início com a criação do seu Instituto, nos anos 60. O Instituto da Gás teve início a partir 

de iniciativas do fundador da empresa e de sua família. A entrevistada explica que  

 
“A Gás foi fundada na década de 30 e seu fundador era um visionário, na 

realidade, na época, ele já trouxe uma energia mais limpa, que é o GLP, em 

comparação a lenha e ao carvão e, para isso, ele teve que desenvolver toda a 

cadeia, embalagem, transporte, tudo isso... Naquela época, a família dele já 

tinha um cuidado muito especial com os funcionários e seus familiares, e a 

esposa do fundador já fazia muito trabalho social... naquela época, nem se 

falava nisso, mas eles já pensavam a frente, tanto que no passado, foi fundado, 

se não me engano em 1961, o instituto, com foco social, né, mas era bastante 

filantrópico” (Gerente de Sustentabilidade, Gás) 

 

Ao longo dos anos, a sustentabilidade evoluiu em termos de gestão e estruturação 

interna na Gás, atualmente seguindo um projeto de longo prazo, elaborado em 2013, como 

uma ferramenta de gestão para apoiar a organização em objetivos mercadológicos e 

socioambientais até 2022. Por sua vez, em 2009, foi criada uma Política de 

Sustentabilidade, para incluir novas práticas relativas à qualidade, segurança, saúde, meio 

ambiente e responsabilidade social com foco na prevenção de fatores de risco. As 

diretrizes de tal política são operacionalizadas por um Comitê de Excelência em Gestão, 

formado por profissionais de diferentes departamentos da empresa e por uma gerência de 

sustentabilidade, ligada à diretoria de operações. Em 2011, ela criou uma política para 

voluntariado para que os colaboradores participem de ações ligadas à sustentabilidade. A 

entrevistada resgata a evolução na empresa em paralelo a sua própria evolução: 

 
“Eu me lembro que quando entrei, em 1998, as iniciativas sociais eram muito 

pulverizadas (...) quando você̂ visitava uma filial, conversava com um gerente 

ou um revendedor, isso sempre me chamava atenção: “nossa quanto projeto 

social. E a Gás era muito ‘low profile’, não divulgava nada (...) e como sempre 

foram muito pulverizadas, existia uma certa preocupação, de padronizar essas 

iniciativas, focar, tanto a questão da missão, que foi definida em 2008, com 

foco em educação, cultura e preservação ambiental, e também do investimento 

social privado, porque senão cada um foca no que quer (...), não está errado, 

mas qual é a missão, a natureza do negócio, o core business? Então foi definido 

isso e, então, a questão da área montada principalmente porque as iniciativas 

eram muito grandes na empresa, e a gente precisava “arrumar a casa”, no 

sentido de focar as iniciativas sociais, e ter uma gestão mais eficaz, porque não 

tinha uma gestão centralizada, estava nas pontas, cada um fazendo de uma 

forma e com foco em filantropia, não em responsabilidade social corporativa 

e muito menos em sustentabilidade. Então, na realidade, a área nasceu dessa 

necessidade, de focar e centralizar essas iniciativas sociais e depois que virou 
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uma gerência de sustentabilidade, a gente começou a desenvolver 

principalmente o pilar ambiental” (Gerente de Sustentabilidade, Gás) 
 

A entrevistada ressalta a distinção da emersão da sustentabilidade por meio do 

viés ambiental ou social, afirmando que o último foi o que guiou as primeiras práticas na 

empresa. Assim, é possível apontar direcionadores de sustentabilidade pontos como o i) 

compromisso e apoio da gestão de topo, tendo em vista as demandas e iniciativas sociais 

do fundador e de sua família desde a origem da empresa, além das ii) demandas de clientes 

e rede de partes interessadas e iii) recursos internos, considerando a elevada realização de 

práticas sociais por parte de funcionários e revendedores, que já existiam e demandavam 

organização e gestão. 

Sobre as partes interessadas que se destacam para gestão de sustentabilidade, a 

entrevistada identificou grupos como revendedores e funcionários, como partes que 

realizavam práticas sociais que estimularam a formalização da área de sustentabilidade e 

a sua atuação estruturando programas para tais públicos. Além deste foco, o relatório de 

sustentabilidade da Gás descreve seu processo de consulta a stakeholders para a elaborar 

sua matriz de materialidade, ferramenta utilizada para mapear os temas prioritários de 

sustentabilidade a gerir. Tal processo contemplou como stakeholders funcionários, 

representantes da academia, revendedores, entidades do setor e clientes, reunidos na sede 

da empresa, em São Paulo. A partir do painel de stakeholders conduzido em 2016 para 

avaliar a atuação em sustentabilidade da empresa, temas materiais foram reafirmados e 

priorizados. No primeiro caso, os temas reafirmados foram: água, combate à corrupção, 

comunidade local, desempenho econômico, diálogo e engajamento em comunidades, 

emissões, efluentes e resíduos, e energia. Os temas priorizados foram: assédio moral e/ou 

sexual, concorrência desleal, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, risco e segurança 

no transporte, saúde e segurança no trabalho, trabalho infantil e transparência na 

comunicação.  

Conforme expresso em seu relatório 2016, “os princípios adotados internamente 

se estendem a fornecedores, principalmente aos classificados como críticos”, de modo 

que, para tal, a área de sustentabilidade da Gás estabeleceu meios de conduzir a gestão da 

cadeia de fornecedores em questões de sustentabilidade. Quanto a esse processo, alguns 

elementos foram identificados como facilitadores e barreiras. Como facilitador, 

destacam-se pontos como o i) compromisso e apoio da gestão de topo e as ii) práticas de 

gestão da qualidade que já eram implementadas na gestão de fornecedores. O primeiro, 

observa-se a partir da declaração da entrevistada sobre o posicionamento do fundador da 
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empresa e sobre a cultura por ele disseminada. O segundo é possível identificar com base 

no que a entrevistada descreve:  

 

“Tem um programa da gestão da qualidade, em que eles [fornecedores críticos] 

são mapeados por todas as iniciativas de sustentabilidade que eles fazem, 

então, no final do ano tem um evento, onde eles são destacados pelas melhores 

práticas (...) é um critério que está dentro desse programa da qualidade, tem 

uma auditoria, que é o pessoal da qualidade que faz e tem uma pontuação com 

base em critério [de sustentabilidade], nesse programada da qualidade, que a 

sustentabilidade atua no time sociedade junto com a área de saúde, segurança 

e meio ambiente” (Gerente de Sustentabilidade, Gás) 

 

Assim, os processos e funcionários ligados a gestão da qualidade desempenham 

também atividades relacionadas a sustentabilidade, no que diz respeito a auditoria e 

avaliação de critérios socioambientais de fornecedores. Tal facilidade pode ser vista como 

uma solução para as barreiras encontradas pela Gás, a saber: i) dispersão geográfica de 

sua cadeia, que apresenta pequenos fornecedores distribuídos em toda extensão do País, 

e um ii) maior e mais complexo esforço de coordenação, demandado de uma área com 

poucos funcionários. A profissional entrevistada explica que  

 
“eu tenho demais fornecedores, mas são fornecedores muito pequenos, locais... 

o nosso foco, nesse programa, é pegar os maiores... O ideal seria pegar 100%, 

mas a gente não consegue... são muitos, estamos quase no Brasil todo, com 

exceção de poucas regiões. (...) As avaliações estão dentro do processo de 

auditoria da qualidade... a área de sustentabilidade é pequena na empresa, ela 

tem 4 pessoas, e a gente se desloca muito... pelo tamanho da empresa, os 

projetos que a gente acompanha, a gente tem vários projetos sociais que a gente 

faz, então, hoje, primeiro porque nós não somos capacitados para fazer 

auditoria, na sustentabilidade, e, por isso, a gente colocou a sustentabilidade 

dentro da auditoria da qualidade para ser feita, porque eles são treinados, são 

formados para isso” (Gerente de Sustentabilidade, Gás) 

 

Para o caso da Gás, o quadro 4.13 resume os elementos identificados como 

direcionadores e stakeholders relevantes na adoção de práticas sustentáveis e como 

facilitadores e barreiras na adoção de práticas sustentáveis para cadeia de suprimentos. 

 
Quadro 4.13 – Antecedentes de Sustentabilidade e de SSCM na Gás 

Categorias Elementos identificados no caso Gás 

Direcionadores 
i) Compromisso e apoio 

da gestão de topo 

ii) Demandas de clientes e rede de partes interessadas  

iii) Recursos internos 

Stakeholders 
 Revendedores 

 Funcionários 

 Representantes da academia 

 Entidades do setor  

 Clientes 

Facilitadores 
i) Compromisso e apoio da 

gestão de topo 

ii) Práticas de gestão da qualidade 

Barreiras 
i) Dispersão geográfica da 

cadeia 

ii) Maior e mais complexo esforço de coordenação 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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O processo de gestão da Gás para gerir questões de sustentabilidade em sua cadeia 

de suprimentos foi delineado com base nas informações relatadas pela profissional 

entrevistada e pelos dados disponibilizados em seus relatórios de sustentabilidade e é 

resumido nos Quadros 4.14 e 4.15. 

Os mecanismos de integração e governança interna, a Gás contempla o apoio da 

gestão de topo, o uso de códigos de conduta e políticas internas, o estabelecimento de 

objetivos e planos de ação, a análise sistemática da cadeia de suprimentos e classificação 

de fornecedores, a adesão a iniciativas internacionais e certificações. O apoio da gestão 

de topo se manifesta por meio da cultura disseminada na empresa, além do 

estabelecimento de metas de sustentabilidade dentro dos departamentos de gerência da 

sustentabilidade, da diretoria de operações e da presidência, conforme relatado pela 

profissional entrevistada. A Gás possui códigos e políticas internas que se posicionam 

quanto a questões de ética, como o Código de Ética, a Política Corporativa Anticorrupção 

e de Relacionamento com Agentes Públicos, a Política Concorrencial e Política de 

Conflitos de Interesses. Além da sua Política de Sustentabilidade, Política de 

Investimento Socioambiental e Política de Voluntariado.  

A empresa possui um programa de integração de terceiros, por meio do qual 

fornece recomendações de segurança, saúde e meio ambiente, além de procedimentos e 

instruções dos serviços de todos os tipos desenvolvidos dentro da unidade operacional. 

Quanto a objetivos e planos de ação, desde 2013, a empresa tem como principal 

ferramenta de gestão seu primeiro plano estratégico de longo prazo, 2022, a incorporar a 

visão de sustentabilidade.  Em sua elaboração, três pilares foram prioridades: perfil e 

hábitos de consumo; cenários de oferta e demanda de gás e energia; e avaliação de 

diferenciais competitivos. Em decorrência desse programa, a empresa criou ferramenta 

online para estimular colaboradores a sugerirem melhorias de sustentabilidade.  

A Gás conduz uma análise sistemática de sua cadeia de suprimentos por meio do 

seu Programa de Avaliação de Desempenho de Fornecedores (PADF). Criado há mais de 

uma década, o programa possui critérios de avaliação de fornecedores como pontualidade 

de entrega e desempenho dos produtos. O PADF avalia somente os fornecedores 

classificados como críticos (i.e., aqueles com potencial de afetar o bom andamento das 

operações, da qualidade dos produtos e da satisfação dos clientes), com análise de seus 

documentos submetidos na assinatura do termo de compromisso e visita em suas 

instalações na ocasião da contratação. Ademais, o programa envolve a realização de uma 

auditoria, realizada pela equipe normatização e qualidade, como explica a profissional 
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entrevistada. Como resultado da avaliação, a empresa elabora o índice de qualidade de 

fornecimento, com o qual classifica e premia seus fornecedores. Além disso, a partir de 

2012, passou a realizar um encontro anual de fornecedores críticos, no qual propõe 

alinhamento expectativas e tendências de mercado e endereçam as premiações aos 

melhores fornecedores. O programa é conduzido a partir da classificação de fornecedores 

em críticos ou não. A entrevista explica que  

 
“Os fornecedores que a gente chama fornecedores críticos são 66 mencionados 

[no relatório]...  são os críticos, que é o grande volume de compras da empresa, 

eu tenho os demais fornecedores, mas são fornecedores muito pequenos, 

locais, nosso foco, nesse programa, é pegar os maiores. O ideal seria pegar 

100%, mas a gente não consegue... são muitos, estamos quase no Brasil” 

(Gerente de Sustentabilidade, Gás) 
 

O relatório 2016 especifica que fornecedores classificados como crítico são 

aqueles que possuem o potencial de afetar o bom andamento de suas operações, a 

qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Assim como a Agro 2, a 

criticidade do fornecedor como critério para entrar em programas e avaliações de 

sustentabilidade denota um viés de impactos operacionais e financeiro, frente a impactos 

socioambientais. Assim, o mecanismo da avaliação conta com análises documentais e 

visitas no momento da contratação de fornecedores críticos, além se auditorias in loco 

nas avaliações da equipe de qualidade, também para fornecedores críticos. 

Adicionalmente, tais fornecedores respondem questionários em cada evento anual que 

frequentam, indicando temas de interesse para aprofundamento por meio de palestras e 

workshops promovidos pela Gás. Em 2016, a empresa contou com cerca de 8.000 

fornecedores, dos quais, cerca de 70 foram classificados como críticos.  

Por fim, quanto a adesão a iniciativas internacionais e certificações, como descrito 

anteriormente, a Gás adere ao Pacto Global, que estimula adoção de práticas de 

preservação ambiental, de respeito a direitos humanos e de combate à corrupção, e apoia 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ambos da ONU, ao Pacto Empresarial 

Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras e ao 

Programa na Mão Certa, da ONG Childhood Brasil. A Gás fornece informações ao Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE), Índice de Carbono e o Carbon Disclosure Project 

(CDP Climate Change) e, como certificações, possui a norma ISO 9001, em todas as suas 

bases de produção, envase e distribuição, e a LEED e ISO 14001 em algumas de suas 

instalações e revendas. 
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Quadro 4.14 – Mecanismos de Governança para Gestão de Fornecedores com foco em Questões de Sustentabilidade na Gás 

Integração e Governança 

Interna 
Seleção 

Incentivos 

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Adere as iniciativas Pacto 

Global e ODS, Pacto 

Empresarial Contra a 

Exploração Sexual, 

Programa na Mão Certa, 

ISE, ICO2, CDP 

Estabelece contratos 

com critérios 

socioambientais e 

práticas trabalhistas 

com todos os seus 

fornecedores 

Desclassifica 

fornecedores 

críticos ou não 

no caso de 

descumprimento 

de requisitos 

mandatórios 

PADF – Programa 

avalia fornecedores 

críticos quanto 

exigências de 

direitos 

trabalhistas, 

respeito aos 

direitos humanos e 

ao meio ambiente. 

PADF – Programa 

acompanha todo 

ano fornecedores 

críticos, conduz 

auditoria por equipe 

de normatização e 

qualidade e propõe 

temas para 

desenvolvimento  

PADF – 

Programa tem 

parceria com 

CDP para 

treinamentos, 

workshops e 

consultorias 

para reduzir 

emissões de 

fornecedores 

PADF – Programa 

provê feedbacks 

com pontos de 

melhoria para 

fornecedores com 

baixo 

desempenho em 

questões 

socioambientais 

Adota Códigos e Políticas 

como Código de Ética, Política 

Corporativa Anticorrupção e de 

Relacionamento com Agentes 

Públicos, Política 

Concorrencial e de Conflitos de 

Interesses, Política de 

Sustentabilidade, Política de 

Investimento Socioambiental e 

Política de Voluntariado 

PADF – exige 

assinatura de Termo 

de Compromisso de 

Atuação Sustentável 

para fornecedores 

críticos com questões 

sobre direitos 

trabalhistas, respeito 

aos direitos humanos 

e ao meio ambiente  

PADF – 

Programa com 

ranking e 

premiação de 

fornecedores 

com critérios que 

incluem questões 

sociais e 

ambientais 

 

Avalia nível de 

satisfação de 

produtos e serviços 

e fornece base para 

a avaliar pesquisas 

de satisfação com 

clientes, a cada seis 

meses, e calcula 

Índice de Satisfação 

do Cliente 

Colabora com 

Programa de 

ONG, Na Mão 

Certa, divulga 

número de 

denúncias de 

exploração 

sexual infantil 

nas estradas do 

país 

Estimulou 

mudança no 

produto do 

fornecedor para 

promover 

melhorias de 

saúde, segurança. 

Possui certificações ISO 9001, 

em todas instalações e ISO 

14001 e LEED em algumas 

PADF – Programa 

demanda contratação 

de fornecedores 

críticos com análise 

de documentações e 

visita de avaliação 

inicial 

  

Monitora e aplica 

pesquisas para 

coletar informações 

sobre comunidades 

locais e definir 

quais demandam 

mais resposta via 

projetos 

Colabora com a 

coleta de pilhas, 

baterias e 

celulares por 

meio dos 

e revendedores 

e conduz para 

destinação 

apropriada 

Mantém escola de 

música e de 

informática em 

comunidade local. 

Contempla cerca 

de 60 alunos.  

Classifica fornecedores 

quanto a sua criticidade para 

inserção no PADF 

   

Possui sistema de 

monitoramento para 

evitar acidentes e 

iniciou processo de 

Colabora com a 

coleta de óleo via 

revendedores, 

com empresa 

Fornece 

recomendações de 

segurança, saúde e 

meio ambiente, e 
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conferência de carga a 

distância para garantir 

confiabilidade e 

segurança do processo  

parceira e ONG 

que o reaproveita 

instruções em 

programa de 

integração com 

terceiros 

PADF – Programa inclui 

alinhamento anual de novas 

demandas e critérios de 

avaliação de sustentabilidade  

    

Colabora com a 

divulgação de 

informações por 

meio de seus 

revendedores, 

em parceria com 

o governo para 

prevenir 

doenças 

 

Possui programa de 

integração de terceiros, em 

que fornece recomendações 

de segurança, saúde e meio 

ambiente, procedimentos e 

instruções. 

    

Apoia projeto de 

ONG ensina 

empreendedorismo 

em escolas. Mais 

de 200 voluntários, 

alcançaram mais 

de 2000 estudantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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Quanto ao mecanismo de seleção de fornecedores, desde 2012, a Gás estabelece 

contratos firmados com cláusula sobre critérios socioambientais e práticas trabalhistas 

com todos os seus fornecedores. Para seus fornecedores críticos, além do contrato com 

critérios socioambientais, a empresa exige a assinatura de um termo de compromisso de 

atuação sustentável, em que se comprometem com o desenvolvimento de práticas de 

combate à discriminação, ao trabalho infantil e análogo ao escravo, prevenção ao assédio 

moral, e iniciativas de valorização da diversidade no ambiente de trabalho. Na ocasião da 

assinatura do termo, a equipe de normatização e qualidade realiza uma visita de avaliação 

inicial, na qual analisa documentos que comprovem as práticas asseguradas. Desde 2014, 

a Gás estendeu esse compromisso também aos seus fornecedores da área de transporte. 

Em relação a mecanismos de incentivo a melhorias, a Gás estabelece seus 

requisitos mandatórios que, se não atendidos, desclassificam fornecedores potenciais ou 

contratados. Quanto ao estímulo para fornecedores locais e regionais, a Gás não possui 

uma política de incentivo para fornecedores locais e regionais, como meio de promover 

e estimular negócios locais, mas já deu início a essa prática com seus fornecedores 

críticos. Por outro lado, a empresa elabora um ranking para melhores fornecedores em 

múltiplos critérios, incluindo itens de sustentabilidade, e premia os fornecedores que 

alcançam as melhores pontuações gerais em evento anual organizado por representante 

das áreas de sustentabilidade, suprimentos, engenharia e centro de serviços. Segundo a 

profissional entrevistada 

 
 “Quando você incentiva na frente dos outros, eles [os fornecedores] são 

ressaltados, é mostrada a pontuação, né... quem ficou em que lugar e muitos 

querem entender porque eles que ficaram e porque que o outro ficou (...) e, na 

busca de entender a pontuação eles entendem o processo.  

 

  

Como mecanismo de monitoramento, a Gás acompanha as informações coletadas 

nas auditorias in loco e elabora as pontuações que servem de insumo para a elaboração 

do ranking de melhores fornecedores. Por meio dessa pontuação, a empresa acompanha 

o êxito e o modo como práticas acordadas via termo de compromisso são cumpridas. Os 

itens com baixa pontuação, somados aos temas identificados nos questionários aplicados 

em cada encontro anual, indicam as demandas nas quais a empresa pode estimular 

melhorias. A Gás também possui um sistema de monitoramento à distância e iniciou 

processo de conferência de carga para garantir confiabilidade e segurança do processo de 

distribuição de seus produtos. Além disso, a empresa realiza monitoramento de emissões 
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de seus fornecedores e estimula melhorias por meio de palestras, workshops e 

consultorias em parceria com o Carbon Disclosure Project (CDP). Nessa parceria, 

buscam educar seus fornecedores em treinamentos e workshops, ao longo do ano, e até 

provê consultorias para que melhorem seus processos e reduzam suas emissões de CO2, 

como explica a entrevistada  

 
“(...) às vezes, a gente tem uma maior dificuldade na questão de emissão do 

CO2, tem que monitorar, tem que quantificar, e por isso que uma forma da 

gente estimular ele, na questão ambiental, para diminuir emissão, são esses 

programas de capacitação e workshops do CDP (...) Então, dentro do CDP, esse 

programa que a empresa patrocina é interessante porque ele consegue olhar 

para dentro, ele consegue revisitar processos, às vezes ele consegue fazer uma 

logística mais inteligente, então tem n jeitos de você trabalhar isso na cadeia 

(...) eles participam de workshops durante o ano, e, se necessário for, o próprio 

CDP, com nosso patrocínio, faz uma consultoria para eles” (Gerente de 

Sustentabilidade, Gás) 

 

A empresa colabora no programa de combate à exploração sexual nas estradas do 

país, atuando em campanhas de divulgação do número de denúncias da ONG que defende 

a causa. Com foco em sua rede de distribuição, a Gás desenvolve um programa em que 

dissemina uma séria de práticas de sustentabilidade. Por meio desse programa, seus 

revendedores recebem informações sobre projetos para colaborar na coleta de pilhas, 

baterias e celulares na rota de entrega de seus produtos, devolvendo-as para a Gás, que 

faz a destinação correta. Também aproveitando a capilaridade de seus revendedores, o 

projeto de coleta de óleo é realizado, com outra empresa parceira e uma ONG que realiza 

seu reaproveitamento. Em parceria com o Ministério da Saúde, a Gás e seus revendedores 

atuam na divulgação de informações providas pelo governo para prevenir a disseminação 

de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Sobre esse último, a profissional 

entrevistada comenta que  

 
“Como nossa empresa é um outdoor ambulante, nossos caminhões ficam 

circulando, a gente coloca faixas e o revendedor, quando visita as residências, 

entrega um folheto informativo, com conteúdo do Ministério da Saúde, sobre 

combate a zica, febre amarela, dengue. O agente formativo é o revendedor e 

ele tem um relacionamento forte com as donas de casa, ele entrega naquela 

região, conhece a cliente pelo nome, inclusive, tem gente que reclama “ah, mas 

porque o João não está mais na minha rua? Estou acostumada com ele” (...) 

Por isso, a gente faz essa parceria, porque a gente entra nas casas, diferente do 

carteiro, por exemplo, que para na caixa de cartas, tem um limite” (Gerente de 

Sustentabilidade, Gás) 

 

Entre 2014 e 2016, a capacitação nos projetos dentro do programa voltado a rede 

de distribuição da Gás atendeu mais de 300 revendedores, o que ainda representa uma 

fração pequena dos seus mais de 5.000 revendedores. Para seus funcionários, a empresa 
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promove um programa de voluntariado realizado por uma ONG dedicada a educação 

sobre negócios e empreendedorismo, com foco em alunos de ensino médio. Por meio 

desse programa, mais de 200 voluntários alcançaram mais de 2000 estudantes. 

Por sua vez, como mecanismos de desenvolvimento, a Gás provê feedbacks com 

pontos de melhoria para fornecedores em resposta a suas pontuações calculadas para o 

ranking no âmbito do seu programa de avaliação e desenvolvimento de fornecedores. 

Além disso, na ocasião dos eventos anuais, a empresa transfere informações visando o 

alinhamento de demandas socioambientais e questões estratégicas do negócio. A empresa 

também atuou com um fornecedor, em caso específico, no intuito de melhorar questões 

de saúde e segurança, como descreve a profissional entrevistada:  

 
“Foi feito um trabalho aqui, das áreas de produção, saúde, segurança e meio 

ambiente e qualidade, com o nosso fornecedor da tinta, para a tinta levar 40% 

menos solvente. Essa nova tinta que pinta o botijão agride muito menos o 

funcionário (...) embora ela não tenha contato direto com o funcionário, a gente 

teve essa preocupação em desenvolver uma tinta, junto com o fornecedor, com 

40% menos de solvente que as tintas do mercado atual” (Gerente de 

Sustentabilidade, Gás) 

 

Tendo em vista os mecanismos descritos, utilizados pela Gás para gerir questões 

de sustentabilidades em sua cadeia de suprimentos, o Quadro 4.15 destaca mecanismos 

voltados para a dimensão social e os classifica quanto as questões sociais contempladas.  

Percebe-se que, para condições de trabalho decente, exceto colaboração, todos os 

mecanismos são conduzidos (i.e., integração e governança interna, seleção, incentivos 

para melhoria, avaliação, monitoramento e desenvolvimento). As questões relativas ao 

trabalho e exploração infantil foram comtempladas por meio de todos os mecanismos, 

exceto desenvolvimento. Desenvolvimento da comunidade local deu-se integração e 

governança interna, seleção, monitoramento e desenvolvimento. Quanto a saúde e 

segurança, os mecanismos de integração e governança interna, monitoramento e 

desenvolvimento foram utilizados. Questões sobre gênero foram endereçadas por apenas 

um mecanismo, integração e governança interna. Sobre essa questão, a entrevistada 

explica  
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Quadro 4.15 – Mapeamento de Mecanismos de Governança Usados com base nas Questões Sociais Contempladas na Gás  

Mecanismos de 

Governança  

Questões  

sociais 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 

Incentivos  

para 

melhoria 

Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Condições de 

trabalho decente 

Adere ao Pacto 

Global 

 

Seleção com base 

em critério social: 

práticas 

trabalhistas; 

Termo de 

Compromisso em 

fornecedores 

críticos  

Desclassifica 

fornecedores 

críticos e faz 

ranking e 

premiação de 

melhores 

fornecedores 

Avalia 

desempenho 

de 

fornecedores  

Acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores com 

auditorias in loco 

 

Provê feedbacks e 

promove palestras e 

workshops em 

temas indicados 

pelos fornecedores  

Desenvolvimento da 

Comunidade Local 

Política de 

Investimento 

Socioambiental 

Seleção com 

base em 

critérios sociais: 

investimentos 

diretos em 

projeto social 

  

Monitora e aplica 

pesquisas sobre 

comunidades 

locais e definir 

quais demandam 

mais resposta 

 

Mantém escola de 

música e de 

informática em 

comunidade local 

que atende cerca de 

60 alunos 

Desenvolvimento da 

Sociedade 
       

Desenvolvimento de 

Minorias 
       

Direitos humanos        

Equidade/ 

Diversidade 

Adere ao Pacto 

Global, Possui 

Programa de 

Diversidade e 

Inclusão, com 

estímulo a inclusão 

Seleção com 

base em 

critérios sociais: 

valorizar 

diversidade 

     

Ética 

Adota Código de 

Ética, Política 

Anticorrupção e 

Relacionamento 

com Agentes 

Públicos, Política 

Concorrencial e 

Seleção com 

base em 

critérios sociais: 

mecanismos de 

prevenção de 

assédio moral 
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de Conflitos de 

Interesses 

Filantropia 

Possui Política 

de Voluntariado 

e Portal online  

    

Apoia projeto de 

ONG com aulas de 

empreendedorismo 

em escolas.  

 

Gênero 
Adere ao Pacto 

Global 
      

Responsabilidade 

relacionada ao 

produto 

    

Avalia satisfação 

com pesquisa 

semestral e calcula 

Índice de Satisfação 

do Cliente 

  

Saúde e bem-estar      

Colabora com a 

divulgação de 

informações por 

revendedores, em 

parceria com o 

governo para 

prevenir doenças 

 

Saúde e segurança 

Possui programa 

de integração de 

terceiros, com 

recomendações 

de segurança, 

saúde e meio 

ambiente  

   

Acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores com 

auditorias in loco 

 

Mudança no produto 

do fornecedor para 

melhorar saúde e 

segurança 

Provê instruções e de 

segurança, saúde e 

meio ambiente 

Trabalho/Exploração 

Infantil 

Adere ao Pacto 

Global, ao Pacto 

Empresarial Contra 

Exploração Sexual 

e ao Programa na 

Mão Certa  

Seleção com base 

em critério social 

Termo de 

Compromisso em 

fornecedores 

críticos  

Desclassifica 

fornecedores 

críticos e faz 

ranking e 

premiação 

 

Avalia 

desempenho de 

fornecedores  

Acompanha 

anualmente 

desempenho de 

fornecedores com 

auditorias in loco 

Colabora com 

Programa de 

ONG, ao divulgar 

número de 

denúncias de 

exploração sexual  

 

Treinamento/ 

Educação / 

Habilidades Pessoais 

     

Apoia projeto de 

ONG com aulas de 

empreendedorismo 

em escolas.  

Promove palestras e 

workshops em temas 

indicados por 

fornecedor  

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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“grande parte da nossa força de trabalho é feminina, nas filiais, nos escritórios, 

já tem gerentes comerciais mulheres, só algumas atividades que ainda não dá, 

mas nossos clientes, nossos consumidores da ponta, são mulheres, então por 

isso que a gente tem que olhar para elas com carinho, é até uma retribuição e 

um carinho pela preferência da nossa marca (...) para o futuro, eu vejo assim, 

(...) a gente trabalha muito nosso público crianças e adolescentes nos projetos, 

nas comunidades, e, para o futuro, a gente pretende trabalhar projetos de 

empoderamento da mulher (...) trazer a mulher para dentro desses projetos, 

com foco em geração de renda e empoderamento feminino” (Gerente de 

Sustentabilidade, Gás) 

 

Assim, ainda embrionárias, ações que estimulem questões de gênero são 

planejadas na empresa. Outra questão social realizada somente por um mecanismo, o 

monitoramento, foi a responsabilidade relacionada ao produto. Demais questões sociais 

foram conduzidas com dois tipos de mecanismos: ética e equidade/diversidade se deram 

via integração e governança interna e seleção; filantropia, via integração e governança 

interna e colaboração; e treinamento, educação e habilidades pessoais, via colaboração e 

desenvolvimento.  

 

4.1.6. Papel e Celulose 

 

A Papel e Celulose atua no segmento de celulose de eucalipto e papel, como uma 

empresa de base florestal, que realiza plantio, extração e industrialização de madeira. 

Fundada há cerca de 90 anos, negocia com mais de 60 países. É uma empresa brasileira, 

de capital aberto, com cerca de 8.000 funcionários e 11.000 prestadores de serviço. Conta 

com cinco unidades industriais, sede brasileira e escritórios comerciais em países como 

China, Estados Unidos e Suíça.   

A profissional entrevistada ocupa o cargo de coordenadora de sustentabilidade e 

governança e trabalha na empresa há cerca de dez anos. Como formação, possui 

graduação em administração, com especialização em gestão florestal e MBA em 

economia e gestão empresarial.  

Quanto aos compromissos institucionais em questões de sustentabilidade, a Papel 

e Celulose adere ao Pacto Global da ONU, que estimula adoção de práticas de 

preservação ambiental, de respeito a direitos humanos e de combate à corrupção, ao Pacto 

Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos e do Pnud, que 

estabelece os compromissos de divulgar a legislação brasileira anticorrupção, vedar 

subornos, demandar legalidade em contribuições políticas, destacar a transparência de 

informações e colaborar em investigações. A empresa também adere ao Pacto Nacional 
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pela Erradicação do Trabalho Escravo, do InPacto, em que se comprometem a enfrentar 

o trabalho escravo em suas cadeias, a Plataforma por uma Economia Inclusiva, Verde e 

Responsável, do Instituto Ethos, que propõe diretrizes para uma proposta de nova 

economia. Além de ser signatária do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, iniciativa 

de instituições públicas e privadas para preservar fragmentos de Mata Atlântica, membro 

do Movimento Empresarial pela Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e da 

Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. A Papel e Celulose possui sistemas e 

práticas certificadas com base em diversas normas como ISO 9001, para sistema de gestão 

da qualidade, ISO 14001, para sistema de gestão ambiental, ISO 17025, norma sobre 

precisão das atividades do laboratório responsável por análises, OHSAS18001, para 

sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, CERFLOR, que atesta manejo 

florestal segundo questões ambientais, econômicas e sociais da ABNT, a FCS, para 

atividades florestais, e a ISEGA, que atesta requisitos nacionais e internacionais para 

papéis que acondicionam alimentos.  

Esse contexto reflete a atual adoção de práticas sustentáveis na empresa, que teve 

início com a atuação de seu fundador em práticas socioambientais. Conforme histórico 

da empresa disponibilizado em seu website, em 1989, a Papel e Celulose passou a 

implementar técnicas de conservação ambiental em seu manejo florestal. Em 1990, o 

fundador e seu filho criaram uma Fundação dedicada a investimentos sociais para a 

sociedade e, em 1992, criaram um Instituto, presidido pelo fundador da Papel e Celulose 

e dedicado a promover o desenvolvimento sustentável por meio de responsabilidade 

empresarial, preservação ambiental e justiça social. Em outras iniciativas, a empresa 

lançou, em 2001, a primeira linha do país de papel inteiramente reciclado. Em 2004, 

Instituto inaugurou um parque em reserva ecológica, posteriormente declarado pela 

Unesco como posto de reserva de Mata Atlântica. No mesmo ano, tornou-se a primeira 

empresa nacional com dupla certificação FSC, selo florestal internacional. Em 2008, 

obteve a mesma certificação para sua distribuidora, alcançando o selo verde para toda sua 

cadeia de papel e celulose. Em 2012, tornou-se a primeira empresa do setor a quantificar 

a Pegada de Carbono de seus produtos e, assim, receber a certificação Carbon Reduction 

Label. Diante da crise econômica dos anos 2013 a 2016, a empresa entrou em um período 

de retração em suas iniciativas em sustentabilidade, retomando-as em meados de 2016 

com uma série de reestruturações. A respeito desse período, a entrevistada explica que 

 
“Em 2013, a empresa fez um exercício. Ela estava com a alavancagem muito 

alta, tinha projetos, mudança de presidente, então fez toda uma modelagem, 
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nos do`s e don`t`s, e muito dessas coisas de sustentabilidade foram deixadas 

de lado, assim, como coisas que não seriam prioritárias para a companhia, para 

focar na parte de custos, enfim, colocar a empresa no eixo... coincidentemente 

com a minha volta para a área de sustentabilidade, veio também o pedido da 

empresa de se reestruturar, reorganizar e reposicionar na questão de 

sustentabilidade... isso agora, em 2016. Em 2013 foi a parada, então, tudo o 

que a gente vinha fazendo foi parado e essa volta aconteceu em meados do ano 

passado e muito forte esse ano [2017] (Coordenadora de Sustentabilidade e 

Governança, Papel e Celulose) 

 

Assim, quanto aos direcionamentos para a adoção da sustentabilidade na empresa, 

é possível apontar o i) apoio da gestão de topo como um direcionador, quando vinculado 

a primeira e segunda geração dos dirigentes do negócio, mas que, com a transição para 

sua terceira geração e diante de desafios financeiros, somente retomou as práticas 

sustentáveis após emergir um conjunto de outros direcionadores, como relata a 

entrevistada  

 
“o mercado interacional vai pedir certificação, também como uma coisa, uma 

barreira não tarifaria, uma forma de aumentar o seu custo... mas, nesse 

momento, o que ajudou muito, o que tem ajudado muito é essa coisa dos 

investidores, essas agências de rating, que, assim, o investidor olha as análises 

das agências de rating, que reflete nossa avaliação, como é que a gente está, e 

aí que isso vem e vem o questionamento, a cobrança. Então, é um pouco desse 

ciclo” (Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

“basicamente, bancos e esses investidores que você faz captações no mercado 

verde, veio muito dessa linha... um pouco de clientes, porque a gente vai entrar 

agora nessa linha de voltada diretamente para consumidor final (...) e aí você 

vai estar na prateleira, literalmente... e você tem os estudos ‘quanto tempo você 

leva para definir o produto, o que te chama atenção’ e o que chama atenção 

não é um selo de ISO 9000, não é uma árvore da FSC, que ele nem sabe o que 

é... então, como é que eu vou transmitir essa mensagem, o que é que eu quero 

para chamar atenção... então, esses pontos começaram a ressaltar por esse novo 

mercado que a empresa está trazendo (...) eu sou novo no negócio, vou 

competir com quem já está há muito tempo, então, como é que eu vou ter o 

diferencial? Isso também traz esse estimulo, essa provocação” (Coordenadora 

de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

Desse modo, pode-se destacar como direcionadores ii) o ambiente do mercado, 

tanto o internacional com demandas de certificações socioambientais, quanto o nacional 

com a concorrência interna em nova linha de produtos; iii) a visibilidade da empresa e de 

seus novos produtos; iv) a busca por vantagem competitiva; e s iv) as demandas de 

clientes e rede de partes interessadas, também com foco especial na linha de novos 

produtos que a empresa passa a ingressar. Destaca-se, ainda, um reforço quanto ao i) 

apoio da gestão de topo, com a entrada da nova diretoria de recursos humanos, alinhada 

a demandas de sustentabilidade.  
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Por fim, quanto a retomada da adoção da sustentabilidade na Papel e Celulose, a 

entrevistada explica a reestruturação para o novo contexto:  

 

“A área antes se chamava Normalização e Certificação e a gente fez um novo 

estudo, para entender dentro desse objetivo da empresa de voltar ao mercado 

e tornar-se uma empresa referência em sustentabilidade, como é que a gente 

poderia atuar. A gente começou a pensar como seria essa área, já que a gente 

não queria mais dar foco na certificação em si, queria dar foco no modelo, um 

modelo nosso, e aí chegamos ao nome de área de Governança, uma área de 

Governança e de Sustentabilidade, onde a gente trabalharia internamente todo 

esse modelo e que não fosse mais visto a certificação como o principal, mas 

sim o modelo, e a certificação vai chancelar esse modelo. A área de inteligência 

de sustentabilidade, que tinha sido criada lá atrás, em 2011, e também foi 

adormecida em 2013, voltou para trabalhar a parte externa. Então, a área de 

governança vai desenvolvendo todo o padrão interno e a área de inteligência 

faz essa captação, junto a clientes, investidores, agências de rating, a vender, 

digamos assim, esse lado da empresa (...) de se reposicionar, voltar para guias, 

rankings... tudo o que a gente deixou de fazer, todas essas questões a gente 

começa agora a voltar” (Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, 

Papel e Celulose) 

 

Assim, sobre as partes interessadas que se destacam para gestão de 

sustentabilidade, a entrevistada relata demandas internas e externas, ressaltando clientes, 

investidores, agências de rating, mídia. O relatório de sustentabilidade da Papel e 

Celulose descreve seu processo de consulta a stakeholders para a elaboração de sua matriz 

de materialidade, ferramenta utilizada para mapear os temas prioritários de 

sustentabilidade a gerir. Tal processo contou com o apoio de uma consultoria 

especializada e contemplou a realização de entrevistas internas, com membros da alta 

gestão, de entrevistas externas, com representante de ONG, clientes, especialistas e 

investidores, além de consultas online com 284 colaboradores. O resultado indicou nove 

temas materiais: relacionamento com comunidades e desenvolvimento local; gestão da 

água; desempenho econômico-financeiro; direito ao uso da terra; biodiversidade; 

certificações; gestão da marca e comunicação; atendimento aos requisitos da legislação 

ambiental; valorização da força de trabalho. 

Para conduzir a gestão da cadeia de fornecedores em questões de sustentabilidade, 

alguns elementos foram identificados como facilitadores e como barreiras no caso da 

Papel e Celulose. Como facilitadores, indicam-se pontos como i) as práticas de gestão da 

qualidade, já estabelecidas em certificações detidas pela empresa, como a ISO 9001; ii) a 

gestão da informação; e iii) o papel estratégico do setor de compras, presentes no projeto 

Governança de Cadastro de Fornecedores, que gere e mapeia fornecedores em um banco 

de fornecedores com informações gerais e relacionadas a sustentabilidade.  
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Como barreira, aponta-se a necessidade i) de maior divulgação de 

informação/comunicação. Esse ponto foi destacado não para viabilizar diretamente a 

gestão de fornecedores, mas como uma barreira relacionada a divulgação de que tal gestão 

é feita, como relata a profissional entrevistada 

 
“A gente era bem mal avaliada por essas agências, porque a gente não tinha 

uma política de fornecedores clara e divulgada, não é que não existia, existia, 

mas ela não estava ali sendo divulgada, explícita... a gente divulgou mês 

passado” (Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

Além disso, indicam-se seguintes pontos ii) a dispersão geográfica da sua cadeia, 

que se estende a cinco unidades industriais nas regiões sudeste e nordeste, 16 centros de 

distribuição e vendas em mais de 60 países; iii) a relutância na adoção de padrões; e iv) 

o maior e mais complexo esforço de coordenação, como em situações em que é necessário 

aumentar a supervisão para assegurar o cumprimento de demandas, descrito pela 

entrevistada no trecho em que declara sobre a cadeia da madeira. Conforme suas palavras, 

“a gente tem que monitorar o tempo inteiro, porque é um serviço pesado, né, com pessoas 

com mais... com menos grau de instrução, então, você tem que estar mais próximo”. E, 

por fim, tem-se como barreira v) a elevação de custos, nesse caso, associado a condução 

de auditorias, suspendidas em parte no período de 2013 a 2016. Como disse a 

entrevistada: “a gente tinha um processo de auditoria que a gente deixou de fazer e agora 

parece que vai voltar, pelo menos algumas amostras no ano”. 

Para o caso da Papel e Celulose, o Quadro 4.16 resume os elementos identificados 

como direcionadores e stakeholders relevantes na adoção de práticas sustentáveis e como 

facilitadores e barreiras na adoção de práticas sustentáveis para cadeia de suprimentos. 

 
Quadro 4.16 – Antecedentes de Sustentabilidade e de SSCM na Papel e Celulose 

Categorias Elementos identificados no caso Papel e Celulose 

Direcionadores 

i) Compromisso e apoio da gestão de topo 

ii) Ambiente do mercado 

iii) Visibilidade da empresa e produto 

iv) Busca por vantagem competitiva  

v) Demandas de clientes e rede de 

partes interessadas 

Stakeholders 

 Clientes 

 Investidores  

 Agências de rating   

 Mídia 

 Membros da alta gestão 

 Representante de ONG  

  Especialistas 

 Colaboradores 

Facilitadores i) Práticas de gestão da qualidade 

ii) Gestão da informação 

iii) Papel estratégico do setor de 

compras 

Barreiras 

i) Maior divulgação de informação/ 

comunicação 

ii) Dispersão geográfica da sua cadeia 

iii) Relutância na adoção de padrões 

iv) Maior e mais complexo esforço de 

coordenação 

v) Elevação de custos 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 

 



189 

 

O processo de gestão da Papel e Celulose para gerir questões de sustentabilidade 

em sua cadeia de suprimentos foi delineado com base nas informações relatadas pelo 

profissional entrevistado e pelos dados disponibilizados em seus relatórios de 

sustentabilidade e é resumido nos Quadros 4.17 e 4.18. 

Os mecanismos de integração e governança interna, a Papel e Celulose contempla 

o apoio da gestão de topo, o uso de códigos de conduta, guias e políticas interna, a análise 

sistemática da cadeia de suprimentos e classificação de fornecedores, e a adesão a 

iniciativas internacionais e certificações. Como já mencionado, o apoio da gestão de topo 

se manifesta por meio da cultura e das práticas difundidas na empresa durante a primeira 

e segunda geração dos fundadores e com retomada do apoio a sustentabilidade na terceira 

geração após um conjunto de novos direcionadores.  
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Quadro 4.17 – Mecanismos de Governança para Gestão de Fornecedores com foco em Questões de Sustentabilidade na Papel e Celulose 

Integração e Governança 

Interna 
Seleção 

Incentivos 

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Adere as iniciativas Pacto 

Global, Pacto Empresarial pela 

Integridade e Contra a 

Corrupção, ao Pacto Nacional 

pela Erradicação do Trabalho 

Escravo, Plataforma por uma 

Economia Inclusiva, Verde e 

Responsável, do Movimento 

Empresarial pela Conservação 

e Uso Sustentável da 

Biodiversidade e da Coalizão 

Brasil Clima, Floresta e 

Agricultura e Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica 

Desenvolveu Projeto 

Governança de 

Cadastro de 

Fornecedores, em que 

qualifica fornecedor 

em etapas de pré-

cadastro, cadastro de 

certificação, 

questionário de auto 

avaliação sobre 

qualidade, segurança 

e meio ambiente, 

banco de fornecedor 

e certificação. 

Estipula penalidade 

por bloqueio/exclusão 

de fornecedor com não 

conformidades legais 

ou descumprimento de 

critérios. Estipula até 

três multas 

progressivas por 

descumprir programa 

de segurança no 

trabalho, além de 

suspender pagamento 

até a regularização 

Aplica 

questionários de 

auto avaliação 

no Projeto 

Governança de 

Cadastro para 

analisar práticas 

socioambientais 

de fornecedores 

durante seus 

cadastros e na 

elaboração do 

seu banco de 

fornecedores 

Acompanha 

resultados do seu 

programa com a 

conferência da 

execução do plano 

de ação com 

melhorias e a 

desclassificação de 

fornecedores com a 

reincidência de 

índices de 

desempenho abaixo 

de 5. 

Desenvolve 

parceria com 

fundação em 

projeto que 

capacita jovens 

em situação de 

vulnerabilidade 

social, oferece 

capacitação 

profissional 

ministrada por 

voluntários da 

própria empresa 

Provê, no início 

de contratações, 

guias com 

conteúdos de 

critérios 

socioambientais 

que seus 

fornecedores 

devem cumprir 

via website e 

Portal de 

Governança de 

Cadastro 

Adota Códigos e Políticas 

como Código de Conduta, 

Políticas de Responsabilidade 

Social, Saúde e Segurança, de 

Qualidade, de Meio Ambiente, 

de Relacionamento com 

Fornecedores e de Compra de 

madeira. Possui Programa de 

Voluntariado 

Possui contratos 

jurídicos que exigem 

políticas de engajamento 

em critérios de saúde e 

segurança, regularidade 

trabalhista, práticas 

socioambientais e 

respeito aos direitos 

humanos. 

Elabora índice de 

desempenho, com 

qualidade, segurança e 

meio ambiente. 

Fornecedor não pode 

repetir notas baixas e 

apresenta planos de 

melhorias se não tiver 

pontuação adequada 

Conduz análise em 

seu programa, 

avalia todo ano 

qualidade, meio 

ambiente e 

segurança. Elabora 

índice de 

desempenho para 

gestão 

Monitora via Portal 

de Governança de 

Cadastro seus 

fornecedores em 

órgãos públicos e 

atualiza 

periodicamente seus 

registros fiscais e 

legais 

Desenvolve 

parceria com ONG 

e funcionários 

voluntários que 

ministram aulas 

para escolas sobre 

empreendedorismo 

Provê feedbacks 

via prograna de 

gestão para seus 

fornecedores de 

baixo índice de 

desempenho com 

pontos a melhorar 

Possui certificações ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 17025, 

OHSAS18001, CERFLOR, 

FCS e ISEGA.  

Para fornecedores de 

madeira, exige 

certificação florestal. 

Caso não tenha, 

conduz diligência 

prévia antes de fechar 

contratação. 

  

Monitora prestador de 

serviço em obrigações 

trabalhistas, confere 

documentos como 

folha de pagamento, 

cartão de ponto e 

documentos 

rescisórios. Elabora 

manual para processo 

Instala 

bibliotecas em 

escolas públicas 

em parceria com 

governo, 

patrocinador, 

comunidade e 

seu instituto 

Prioriza seleção 

de fornecedores 

locais com 

critérios definidos 
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Utiliza Portal de 

Governança de Cadastro que 

potenciais fornecedores.  

Prioriza seleção de 

fornecedores locais 

com critérios 

definidos 

  

Conduz auditorias 

recorrentes em 

fornecedores de 

madeira e acompanha 

as etapas do processo 

Trabalha em 

parceria com 

instituto, 

associações e 

cooperativas para 

melhorar 

capacidade 

produtiva de 

comunidade local  

Apoia e mantém 

associação, que 

atende crianças 

com aulas de 

reforço escolar, e 

confecção de 

artesanatos, que 

gera renda 

Disponibiliza documentos com 

demandas socioambientais, 

como: condições de contratação 

simplificadas, suplemento 

contratual de segurança e saúde 

ocupacional, guia prático pré-

cadastro e certificação de 

fornecedores, programa de 

avaliação de desempenho, 

orientações e procedimento de 

liberação de acesso e 

monitoramento trabalhista 

    

Promove, em 

parceria com 

instituto e 

designer, um 

movimento de 

mulheres do 

Maranhão, para 

agregar valor 

em seus 

produtos e 

fortalecer seu 

negócio 

Para fornecedores 

de madeira, 

compartilha 

conhecimentos e 

consultoria para 

dar suporte ao 

processo de 

certificação e de 

cumprimento de 

demandas 

socioambientais 

exigidas 

Classifica fornecedores 

quanto a sua criticidade e 

para compras de madeira 

(madeira em pé e fomento)   

     

Promove agricultura 

comunitária ao 

prover capacitação e 

assistência técnica 

Programa de gestão inclui 

avaliação anual, com 

questões de qualidade 

técnica, segurança e meio 

ambiente, elabora índice de 

desempenho, que gera 

penalizações e feedbacks  

      

Possui compromisso de 

contratação de fornecedores 

locais com critérios definidos 

      

Fonte: Dados da pesquisa empírica  
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A Papel e Celulose possui código de conduta, políticas internas para questões de 

responsabilidade social, saúde e segurança, qualidade, meio ambiente, relacionamento 

com fornecedores e compra de madeira. A empresa disponibiliza documentos 

relacionados ao que denomina “Governança de Fornecedores”. Entre tais documentos, 

contam: condições de contratação simplificadas, política de relacionamento com 

fornecedores, suplemento contratual de segurança e saúde ocupacional, guia prático pré-

cadastro de fornecedores, guia prático certificação de fornecedores, programa de 

avaliação de desempenho de fornecedores, procedimento de liberação de acesso e 

monitoramento trabalhista, orientações monitoramento trabalhista. A Papel e Celulose 

implementa um programa de voluntariado, em que estimula projetos voltados para a 

educação: um em parceria com uma fundação, para capacitar jovens em vulnerabilidade 

social em cursos técnicos ministrados por voluntários da própria empresa, e outro em 

parceria com uma ONG, em que funcionários voluntários também ministram aulas, mas 

direcionadas para escolas e abordando temas de empreendedorismo. 

Além disso, também promovem iniciativas de mobilização social. Quanto a 

análise sistemática da cadeia de suprimentos, a empresa possui um Programa de 

Avaliação de Desempenho de Fornecedores, no qual aplica uma avaliação periódica com 

questões de qualidade técnica, segurança e meio ambiente. A Papel e Celulose classifica 

seus fornecedores em fornecedores específicos de madeira, para madeira em pé pronta 

para retirada e fornecedores de fomento (com madeira a ser plantada para retirada 

posterior).  Os fornecedores críticos 

 
“São todos aqueles que têm um impacto direto no grande processo de 

qualidade do produto, por exemplo... você tem fornecedor que é adjacente, não 

é que ele não seja importante, mas você tem fornecedor que a gente seleciona, 

tem um mapa disso, e impacta diretamente na fabricação do meu produto, 

então, se ele tem as licenças que ele precisa fornecer e a gente controla essas 

licenças, tem uma avaliação que ele é submetido a fazer, então o gestor, quem 

está contratando na área junto com suprimentos faz uma avaliação dele” 

(Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

  

Quanto a adesão a iniciativas internacionais e certificações, como descrito 

anteriormente, a Papel e Celulose adere ao Pacto Global, ao Pacto Empresarial pela 

Integridade e Contra a Corrupção, ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo, além disso, é membro da Plataforma por uma Economia Inclusiva, Verde e 

Responsável, do Movimento Empresarial pela Conservação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade e da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura e signatária do Pacto 
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pela Restauração da Mata Atlântica. Ainda possui certificações como ISO 9001, ISO 

14001, ISO 17025, OHSAS18001, CERFLOR, FCS e ISEGA. 

Quanto ao mecanismo de seleção de fornecedores, a Papel e Celulose desenvolveu 

em 2015 um projeto de Governança de Cadastro de Fornecedores, em que deu início a 

um processo de qualificação de fornecedores. Conforme seu guia pré-cadastro, 

documento disponibilizado no website da empresa, o projeto utiliza uma plataforma 

eletrônica de gestão de cadastros, na qual fornecedores potenciais realizam pré-cadastros 

com informações gerais e categoria de fornecimento pretendida. Uma vez convocados, 

seguem para o Portal de Governança de Cadastro, no qual preenchem cadastro de 

certificação de fornecedores, com informações mercadológicas e estruturais, enviam 

documentos e chancelam o termo de compromisso com padrões de responsabilidade 

social da Papel e Celulose. Além disso, com base na categoria de fornecimento 

selecionada no pré-cadastro, o fornecedor potencial preenche questionário de auto 

avaliação sobre questões de qualidade, segurança e meio ambiente. No final desse 

processo, passa a integrar um banco de fornecedores, acessado pela equipe de 

suprimentos. A partir de sua seleção nesse banco, o fornecedor é conduzido a um processo 

de certificação com demanda de novas informações e documentações. Com esse projeto, 

a empresa organizou sua base cadastral, obtendo, em 2016, a adequação de mais de 15 

mil fornecedores ativos e o pré-cadastro de mais de 2 mil fornecedores potenciais.  

Compondo os contratos jurídicos de seu processo de seleção, a Papel e Celulose 

exige políticas de engajamento em critérios de saúde e segurança, regularidade 

trabalhista, práticas socioambientais e respeito aos direitos humanos. A empresa também 

estimula a contratação de fornecedores locais, estipulando critérios específicos para a 

priorização desses fornecedores. Já para o caso de fornecedores de madeira, a Papel e 

Celulose possui critérios adicionais, como ressalta a entrevistada  

 

“A compra de madeira é muito específica, muito delicada, porque você está 

mexendo na floresta, então, você tem um risco muito grande de ter trabalho 

escravo, infantil, degradante, então, a gente tem todo um monitoramento... tem 

dois tipos de entradas, a madeira certificada e não certificada, a que é, a gente 

já sabe que tem um padrão mínimo, que o FSC ou o CERFLOR exige. A que 

não é certificada, a gente desenvolveu todo um controle e um parâmetro 

mínimo, então, se a gente comprar, por exemplo, uma madeira em pé, que está 

pronta na floresta e eu vou lá comprar, a gente faz uma due diligence, em que 

são olhadas as questões legais e ambientais, para saber se aquela madeira não 

foi plantada em área de reserva legal, se tem algum passivo, como foi, quem 

trabalha... Se a gente for cortar essa madeira, ok, a turma nossa está no padrão 

de segurança mínimo, se é um terceiro que está colhendo, a gente faz uma 

avaliação de due diligence antes de começar a colheita, ali no iniciozinho, a 

gente vai lá para entrevistar funcionários, para saber onde ficam, como é a 



194 

 

alimentação, equipamentos e durante a colheita a gente ainda dá um outro pulo, 

os técnicos ainda vão lá para monitorar e algumas vezes até no final” 

(Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

“Isso para a madeira em pé, pronta, eu tenho outro processo que é desde o 

plantio, que a gente chama de Fomento, então a gente faz um contrato e a gente 

vai prestando assistência desde o plantio até a colheita... é um programa que já 

existe há muito tempo, então 30% vem de área de fomento... então, você vai, 

mas é o mesmo processo, você faz uma due diligence, vê toda a questão legal, 

a área dele, onde é que pode, o que é que não pode... questão ambiental e social, 

tem legalidade da área, exatamente, se ele tem a escritura do imóvel, se é de 

fato dele, se não tem nenhum problema de conflito judiciário, algum conflito 

que esteja acontecendo de disputa de terra, se ele tem as licenças que precisam 

ser feitas... aí a gente fornece a muda e ele, a gente vai olhar se ele plantou na 

área certa, se ele não passou e colocou em área de reserva ou área de proteção, 

então a gente faz todo esse controle, e aí vai acompanhando esse plantio dele, 

quem é as equipes, funcionários que estão trabalhando, fazem auditorias, tem 

relatórios para ver se estar todo mundo com carteira assinada, recebe EPI, 

como é a alimentação, as pausas, onde é que eles ficam, se tem as cabanas... 

enfim... toda essas parte legal que a gente tem de NR31 [Norma Reguladora 

31: Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, 

exploração florestal e aquicultura ]... e aí vai até a colheita, até a entrega da 

madeira” (Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

 

Em relação a mecanismos de incentivo a melhorias, a Papel e Celulose estipula a 

penalidade por bloqueio ou exclusão do cadastro para fornecedores que sejam 

enquadrados em não conformidades legais ou em descumprimento dos critérios exigidos 

no processo de seleção. Assim, a empresa estipula multas progressivas para os 

fornecedores que descumprirem seu programa de regras em questões de segurança no 

trabalho. O fornecedor poderá ser multado até três vezes antes de ser suspendido, além 

de ter seu pagamento interrompido até a regularização de documentações de obrigações 

trabalhistas e de saúde e segurança. Ainda quanto aos incentivos, a empresa estimula a 

concorrência com base em critérios sustentáveis ao calcular seu índice de desempenho do 

fornecedor, descrito a seguir em seu mecanismo de avaliação, no qual para se manter 

ativo, o fornecedor não pode repetir notas baixas e precisa apresentar planos de melhorias 

quando não obtiver pontuação adequada. 

No que diz respeito aos seus mecanismos de avaliação de fornecedores, a Papel e 

Celulose aplica questionários de auto avaliação para analisar práticas socioambientais dos 

fornecedores durante seus cadastros e na elaboração do seu banco de fornecedores. A 

empresa também conduz uma análise sistemática por meio do seu Programa de Avaliação 

de Desempenho de Fornecedores (PADF), no qual aplica uma avaliação periódica com 

questões de qualidade técnica, segurança e meio ambiente. No primeiro ponto, avalia 

requisitos de pontualidade, desempenho operacional, sistemas de gestão e suporte 

técnico. No segundo, analisa requisitos de desempenho nos programas de segurança no 
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trabalho e aos procedimentos e ferramentas de saúde e segurança ocupacional. Por fim, 

no terceiro, considera requisitos de sistema de gestão operacional, requisitos legais, 

desempenho operacional e gestão de resíduos. Como resultado das avaliações, a Papel e 

Celulose elabora um indicador de desempenho do fornecedor, de 0 a 10, que compõe um 

índice geral, adotado para guiar a gestão de fornecedores. Com base no seu indicador, o 

fornecedor recebe diferentes encaminhamentos: os que pontuam, pela primeira vez, entre 

0 e 5 são conduzidos a elaborar um plano de ação com melhorias para adequar seus 

processos. Por sua vez, os que pontuam entre 6 e 10 recebem informativos registrando o 

resultado de sua avaliação e o reconhecimento por bom desempenho.  

Como mecanismo de monitoramento, a Papel e Celulose acompanha os resultados 

de seu programa de avaliação, com a conferência da execução do plano de ação com 

melhorias e a desclassificação de fornecedores com a reincidência de índices baixo de 5. 

A empresa também elaborou um manual, no qual esclarece dúvidas sobre seu processo 

de monitoramento de prestadores de serviço quando a suas obrigações trabalhistas e 

estipula os documentos que devem ser apresentados, como folha de pagamento, cartão de 

ponto e documentos rescisórios. Por meio de seu Portal de Governança de Cadastro, a 

Papel e Celulose monitora seus fornecedores em cadastrado de órgãos, como Ministério 

do Trabalho e IBAMA, e atualiza periodicamente seus registros fiscais e legais. Quanto 

aos fornecedores de madeira, a empresa conduz recorrentes auditorias, considerando as 

diferentes etapas do processo, como descreve a profissional entrevistada 

 
“nosso programa de controle, a gente chama de madeira controlada, é super 

elogiado pela certificadora, como um dos melhores (...) o nosso programa de 

monitoramento frequente, ali, durante o corte, ou durante o plantio, se for um 

programa de fomento, que a gente faz ali, inclusive com liberação de dinheiro, 

se a gente chegar e pegar uma área que tem um problema, segura o dinheiro 

até que ele resolva, as liberações de pagamento... então, isso está muito 

amarrado nesse processo de monitorar a colheita” (Coordenadora de 

Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

A Papel e Celulose conduz atividades relacionadas a colaboração por meio de 

parcerias com ONGs e fundações, com foco basicamente em comunidade local. Assim, 

quanto a questões de treinamento e educação, a empresa desenvolve parceria com uma 

fundação em projeto que capacita jovens em situação de vulnerabilidade social em 

comunidades próximas às suas unidades industriais, oferecendo capacitação profissional 

ministrados por voluntários da própria empresa. Em parceria com ONG, funcionários 

voluntários também ministram aulas, mas direcionadas para escolas e abordando temas 

de empreendedorismo. Em parceria com governo, patrocinadores e comunidade, além do 
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apoio de seu Instituto, instalam bibliotecas em escolas públicas e promovem cursos de 

auxiliar de biblioteca e promotor de leitura. A Papel e Celulose trabalha em parceria com 

institutos, associações e cooperativas para melhorar capacidade produtiva de comunidade 

local com capacitações e infraestrutura para frutos nativos e produtos como coco e açaí. 

Nessa linha, a empresa também estimula questões de desenvolvimento de comunidades 

e de gênero, ao participar de iniciativas em parceria com institutos e designers que 

promovem movimento de mulheres do Maranhão, para agregar valor em seus produtos e 

fortalecer seu negócio. Sobre essa iniciativa, a entrevistada relata que 

 
“a gente tem um programa lá no Maranhão, com quebradeiras de coco, que é 

um resgate cultural (...) está resgatando toda essa parte das quebradeiras de 

coco, é um projeto inclusive com um designer envolvido, um projeto muito 

grande... elas vão começar a vender, de preferência sem intermediários, os 

produtos que vêm do coco, que é muito comum na região... e isso você está 

falando de ancestralidade delas, na comunidade que está no nosso entorno” 

(Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

A entrevistada também destacou sobre parcerias que a empresa busca para 

desenvolver projetos com viés ambiental, relatando que   

 
“tem um projeto muito importante que a gente está falando, que é um projeto 

com nascentes de rio (...) é o rio que abastece nossa fábrica (...) vamos fazer o 

replantio de nativas em todas as nascentes do rio e isso extrapola 

completamente as nossas áreas e a nossa área de atuação, então, a gente tem 

uma ONG que está trabalhando com a gente e a gente tem buscado parceiros 

para esse projeto, quem mais poderia estar engajado com essa causa, que é a 

recuperação de todas as nascentes, se eu não me engano, são 17 nascentes” 

(Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

Quanto a mecanismos de desenvolvimento, a Papel e Celulose implementa 

iniciativas com foco em seus fornecedores e em comunidades locais. No primeiro caso, a 

empresa provê, logo no início de suas contratações, guias com conteúdos de critérios 

socioambientais que seus fornecedores devem cumprir, guias esses já mencionados. Além 

disso, a empresa provê feedbacks para seus fornecedores de baixo índice de desempenho 

com pontos a melhorar, como indicado na descrição do seu PADF. Quanto aos 

fornecedores de madeira, a empresa compartilha conhecimentos e até consultoria para dar 

suporte ao processo de certificação e de cumprimento de demandas socioambientais 

exigidas, conforme a profissional entrevista explica 

 
“No caso da madeira, a gente passou por isso de desenvolver, colocar todo 

mundo em um parâmetro, agora menos, porque você já está meio que com esse 

mercado fomentado... Acontece muito quando a gente pega um fornecedor 

grande, por exemplo, e aí a nossa tendência é fazer a certificação dele (...) é 

uma certificação, a mesma que a nós temos... e o que a gente faz é todo esse 
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balizamento técnico. A gente geralmente tem uma consultoria que dá suporte 

para a gente e para terceiros e a gente vai junto com o terceiro mostrando a 

importância dele, mas em grandes casos é adequação legal... pegar essa galera 

aí de campo, é muita adequação legal a fazer” (Coordenadora de 

Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose) 

 

Em relação a comunidade local, a Papel e Celulose implementou um processo, em 

2015, de diagnósticos sociais, no qual, antes de começar qualquer iniciativa em regiões 

de seu entorno, elabora um mapeamento de comunidades e de seus atributos e 

características culturais. A partir de então, fundamenta seu posicionamento e elabora 

ações focadas em questões de cultura, geração de renda ou educação. Entre ações já 

desenvolvidas, a Papel e Celulose possui projeto no qual busca desenvolver agricultura 

comunitária, estimulando a agricultura de subsistência e a comercialização de bens 

excedentes ao prover capacitações e assistências técnicas. A empresa também conta com 

dois projetos de geração de renda semelhantes, mas com focos em apicultura e 

piscicultura. Em cada um, são oferecidos elementos como capacitação técnica e material 

de trabalho. A Papel e Celulose apoia e mantém uma Associação há 20 anos que atende 

crianças com aulas de reforço escolar, informática, música, esportes e confecção de 

artesanatos, nos quais estimula uso de materiais recicláveis e gera renda complementar 

para as famílias envolvidas. Sobre o processo de consultas comunitárias, a entrevistada 

relata que 

 

“A gente tem trabalhado com conselhos comunitários que é, junto com a 

comunidade, definir qual o melhor projeto, o que é importante... então, os 

conselhos dão mais autonomia para as comunidades, porque, antes, como a 

gente fazia: pensava em um projeto, chegava na comunidade e colocava o 

projeto e, algumas vezes dava certo, mas outras não, porque as pessoas, às 

vezes, não tem aptidão, não querem projeto, querem uma ação, que reforme 

uma escola (...) então, a gente tem trabalhado muito essa parte dos conselhos, 

e os fornecedores são convidados a participar, se envolver, mas ainda não é tão 

fluido, poderia fazer uma comunicação para cada.. acontece muito porque os 

terceiros que estão na planta têm acesso, mas era algo que poderia ser melhor” 

Coordenadora de Sustentabilidade e Governança, Papel e Celulose)  

 

Desse modo, percebe-se a viabilidade de conciliar fornecedores em iniciativas de 

desenvolvimento da comunidade, um processo a ser estruturado. O Quadro 4.18 destaca 

e classifica os mecanismos utilizados pela Papel e Celulose para gerir questões de 

sustentabilidades em sua cadeia de suprimentos voltados para a dimensão social.  
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Quadro 4.18 – Mapeamento de Mecanismos de Governança Usados com base nas Questões Sociais Contempladas na Papel e Celulose  

Mecanismos de 

Governança  

Questões  

sociais 

Integração e 

Governança 

Interna 

Seleção 
Incentivos  

para melhoria 
Avaliação Monitoramento Colaboração Desenvolvimento 

Condições de 

trabalho decente 

Adere ao Pacto 

Global, ao Pacto 

Nacional pela 

Erradicação do 

Trabalho 

Escravo, possui 

certificação FSC, 

que promove 

direito 

trabalhador 

Provê orientações 

e procedimento 

de liberação de 

acesso e 

monitoramento 

trabalhista 

Projeto 

Governança de 

Cadastro de 

Fornecedores,  

Possui contratos 

que exigem 

políticas com 

critérios de 

regularidade 

trabalhista  

 Estipula 

bloqueio/exclusão 

por não 

conformidade 

legal 

 

Estimula 

melhorias por 

meio de índice de 

desempenho via 

programa 

Aplica 

questionários 

de auto 

avaliação no 

Projeto 

Governança 

de Cadastro 

Visita 

fornecedores 

de madeira 

Acompanha 

resultados do 

programa quanto ao 

plano de ação com 

melhorias e a 

desclassifica com 

reincidência de 

índices baixos  

Monitora via Portal 

de Governança de 

Cadastro seus 

fornecedores em 

órgãos públicos e 

seus registros fiscais 

e legais 

Monitora prestador de 

serviço em 

obrigações 

trabalhistas 

Conduz auditorias 

recorrentes na coleta 

de madeira 

 

Provê guias com 

conteúdos de critérios 

que seus fornecedores 

devem cumprir via 

website e Portal de 

Governança 

Provê feedbacks via 

programa para seus 

fornecedores de baixo 

índice com pontos a 

melhorar  

Para fornecedores de 

madeira, compartilha 

conhecimentos e 

consultoria para  

Desenvolvimento da 

Comunidade Local 

Elabora 

critérios para 

guiar 

compromisso 

de contratar 

fornecedor local 

Segue 

compromisso de 

contratar 

fornecedor local 

   

Estimula melhoria 

da capacidade 

produtiva em 

parceria com 

instituto, associação 

e cooperativa  

Contrata fornecedores 

locais com critérios 

definidos 

Promove agricultura 

comunitária ao prover 

capacitação e 

assistência técnica 

Desenvolvimento da 

Sociedade 

Plataforma por 

uma Economia 
      



199 

 

Inclusiva, Verde 

e Responsável 

Desenvolvimento de 

Minorias 

Possui 

certificação 

FSC, que 

promove 

direitos dos 

povos indígenas 

Pede 

certificação 

FSC, que 

promove 

direitos dos 

povos indígenas 

   

Promove, em 

parceria com 

instituto e 

designer, um 

movimento de 

mulheres do 

Maranhão 

 

Direitos humanos  

Possui contratos 

que exigem 

políticas com 

critérios de 

direitos humanos 

 

Visita 

fornecedores 

de madeira 

   

Equidade/ 

Diversidade 

Adere ao Pacto 

Global 

Possui 

Programa de 

Diversidade e 

Inclusão, como 

estímulo a 

cultura 

inclusiva 

      

Ética 

Adota Código 

de Conduta, 

adere ao Pacto 

Empresarial 

pela Integridade 

e Contra a 

Corrupção 

Exige 

reconhecimento 

e aceite de seu 

código de 

conduta 

     

Filantropia 

Possui 

Programa de 

Voluntariado  

      

Gênero 
Adere ao Pacto 

Global 
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Responsabilidade 

relacionada ao produto 
       

Saúde e bem-estar        

Saúde e segurança 

Políticas e 

Suplemento 

Contratual de  

Saúde e Segurança, 

e certificação 

OHSAS18001 

Possui contratos 

que exigem 

políticas com 

critérios de 

saúde e 

segurança 

Estipula multas 

para programa de 

segurança no 

trabalho, suspende 

pagamento até a 

regularização. 

Estimula melhorias 

por meio de índice 

de desempenho via 

programa 

Aplica 

questionários 

de auto 

avaliação no 

Projeto 

Governança 

de Cadastro 

Visita 

fornecedores 

de madeira 

Acompanha resultados 

do PADF de plano de 

ação com melhorias e a 

desclassifica com 

reincidência de índices 

baixos  

Monitora via Portal de 

Governança órgãos 

públicos e registro 

fiscal/legal 

Conduz auditorias 

recorrentes na coleta de 

madeira 

 

Provê guias com 

conteúdos de critérios a 

cumprir por 

fornecedores  

Provê feedbacks via 

programa para seus 

fornecedores de baixo 

índice com pontos a 

melhorar 

Para fornecedores de 

madeira, compartilha 

conhecimentos e 

consultoria  

Trabalho/Exploração 

Infantil 

Adere ao Pacto 

Global  

Possui contratos 

que exigem 

políticas com 

critérios de 

trabalho infantil 

Estipula 

bloqueio/exclusão 

por não 

conformidade 

legal 

Aplica 

questionários 

de auto 

avaliação no 

Projeto 

Governança 

de Cadastro 

Visita 

fornecedores 

de madeira 

Monitora, via Portal 

de Governança, 

fornecedor em órgãos 

públicos e seus 

registros fiscais e 

legais 

Conduz auditorias 

recorrentes na coleta 

de madeira 

 

Provê guias com 

conteúdos de critérios 

que seus fornecedores 

devem cumprir via 

website e Portal de 

Governança 

Treinamento/ 

Educação / 

Habilidades Pessoais 

     

Desenvolve 

parcerias com 

fundação para 

capacitar jovens 

com ONG para 

aulas em escola 

e com governo 

para instalar 

bibliotecas  

Apoia e mantém 

associação, que atende 

crianças com aulas de 

reforço escolar, e 

confecção de artesanatos, 

que gera renda 

 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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Percebe-se que, para questões vinculadas a condições de trabalho decente, saúde 

e segurança e trabalho e exploração infantil, exceto a colaboração, todos os mecanismos 

são utilizados (i.e., integração e governança interna, seleção, incentivos para melhoria, 

avaliação, monitoramento e desenvolvimento). Por sua vez, para questões relativas ao 

desenvolvimento da sociedade, a equidade e diversidade, a filantropia e ao gênero, 

somente o mecanismo de integração e governança interna foi utilizado. Já as questões 

relativas ao desenvolvimento local da comunidade foram endereçadas por mecanismos 

de integração e governança interna, seleção, colaboração e desenvolvimento. Ainda, o 

desenvolvimento de minorias foi endereçado por meio de mecanismos de integração e 

governança interna, seleção e colaboração, direitos humanos por meio de seleção e 

avaliação, ética por meio de integração e governança interna e seleção e trabalho, 

educação e habilidades pessoais por colaboração e desenvolvimento. 
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4. 2. Descrição Entre Casos 

 

A descrição entre casos, apoio para posterior análise, descreve-os com base em 

seus padrões (PAGELL; WU, 2009). Assim, embasado na categorização e na 

correspondência de padrões, apresentadas por meio da redução dos dados individuais e 

da exposição das informações (MILES; HUBERMAN, 1994), elabora-se um inventário 

dos critérios estudados, que viabiliza análise e comparação entre os casos (PAGELL; WU, 

2009). Para os autores, essa forma de descrição reorganiza as informações de um formato 

caso por caso para um formato construto por construto e leva a identificar padrões e 

relações. Assim, pretende-se apresentar as convergências e divergências encontradas nos 

casos e, em um segundo momento de discussão dos resultados, estabelece-se articulação 

entre o contexto emergente do campo e a literatura em SSCM. 

Para condução das descrições entre casos, essa seção é subdividida em três: a 

primeira destacando as características dos casos (e.g., origem, internacionalização, 

quantidade de fornecedores) e seus antecedentes de sustentabilidade (i.e., direcionadores, 

stakeholders, facilitadores e barreiras); a segunda, os mecanismos de governança 

utilizados na gestão da sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos; e a terceira, 

as questões sociais geridas ao longo da cadeia de suprimentos e as suas relações com os 

mecanismos de governança que as endereça.  

 

4.2.1. Casos Estudados: Características e Antecedentes de Sustentabilidade 

 

Os casos estudados na presente pesquisa são apresentados conjuntamente no 

Quadro 4.19, com suas principais características resumidas. Assim, tem-se que os casos 

estudados são, em sua maioria, de origem brasileira, parte de capital fechado e parte de 

capital aberto. Quanto ao seu tempo de fundação, a mais recente já possui cerca de 40 

anos, frente ao caso com maior tempo de fundação, com mais de 150 anos, sendo 50 no 

Brasil. Sobre relações comerciais com outros países, todos os casos, exceto a Gás, 

possuem negócios em outros países, contemplando diferentes continentes como listado 

no quadro, e estão há, pelo menos, uma década mantendo tais relações. 

As empresas estudadas são de grande porte, mas possuem certa variação quanto a 

suas quantidades de funcionários. Como menor quantidade, tem-se 3.600, frente a de 

maior quantidade, com 10.000 funcionários. O caso com mais funcionários também 
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apresenta a maior quantidade de fornecedores (i.e., 15.000). Os casos com menor 

quantidade de fornecedores, ainda sim, contam com, pelo menos, 5.000. 

 

Quadro 4.19 – Perfil e Características dos Casos 

Dados 

Gerais 

Casos 

Agro 1 Agro 2 Cosméticos 1 Cosméticos 2 Gás 
Papel e 

Celulose 

Origem Brasileira Norte Americana Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira 

Natureza Capital fechado Capital fechado Capital aberto Capital fechado Capital aberto Capital aberto 

Tempo de 

Fundação  
40 anos 

150 anos  

(50 no Brasil) 
50 anos 40 anos 80 anos 90 anos 

Negocia com 

outros 

países 

Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Continentes 

que negocia 

América do 

Sul, Europa e 

Ásia 

Europa, Ásia, 

África, 

América, 

Oceania 

América do Sul, 

Europa, 

América do 

Norte 

América do 

Sul, Europa, 

América do 

Norte e Ásia 

América do Sul 

(Brasil apenas) 

Europa, 

América do 

Norte e Ásia 

Anos em 

outros 

países 

10 - 14 30 - 12 

Quantidade 

funcionários 
5.000 10.000 6.500 8.000 3.600 8.000 

Quantidade 

fornecedores 
5.800 15.000 5.000 5.000 8.000 15.000 

Quantidade 

fornecedores 

críticos 

- - 650 120 70 - 

Possui 

Fundação / 

Instituto 

Sim, foco social Sim, foco social Sim, foco social 
Sim, foco 

ambiental 
Sim, foco social 

Sim, foco 

socioambiental 

Entrevistado 
Supervisora 

de RS 

Gerente de 

Sustentabilidade 

Gerente de 

Sustentabilidade 

Profissional de 

sustentabilidade e 

desenvolvimento 

de fornecedores e 

cadeia de valor 

Gerente de 

Sustentabilidade 

Coordenadora de 

sustentabilidade e 

governança 

Anos na 

empresa 
4 6 10 6 14 10 

Formação 

Graduação: 

Psicologia 

MBA: Gestão 

estratégica do 

terceiro setor 

Especialização: 

Gestão 

ambiental 

Economia e 

meio ambiente 

Graduação:  

Gestão ambiental  

Pós-graduação: 

Gerenciamento de 

projetos  

Engenharia de 

saneamento básico 

Mestrado: 

Tecnologias 

ambientais 

Graduação: 

Engenharia 

agrônoma,  

Especialização: 

Análise ambiental 

Cooperativismo 

Graduação: 

Engenharia 

ambiental 

Especialização: 

Engenharia de 

segurança do 

trabalho 

Pós-graduação: 

Gestão de 

serviço  

Gestão de 

varejo 

Graduação: 

Comunicação 

Mestrado: 

Gestão de 

negócios e 

sustentabilidade 

e doutorado em 

andamento 

também em 

gestão de 

negócios e 

sustentabilidade 

Graduação: 

Administração, 

Especialização: 

Gestão 

florestal MBA: 

Economia e 

gestão 

empresarial 

Fonte: Dados da pesquisa empírica. 

 

Todos os casos indicam classificar seus fornecedores e possuir um grupo 

considerado “crítico”, contudo, apenas três informam um valor aproximado de quantos 
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fornecedores compõem tal grupo. Quanto a decisão de classificar um fornecedor como 

crítico, os critérios e peculiaridades de cada empresa serão descritos e analisados no 

decorrer do estudo. 

Todo os casos estudados possuem uma Fundação ou um Instituto próprio, 

contudo, alguns direcionam seu foco de atuação para questões sociais como a  Agro 1, 

Agro 2, Cosméticos 1 e Gás, enquanto outros direcionam o foco para questões ambientais 

(Cosméticos 2) ou ambas, como a Papel e Celulose, que possui uma Fundação com foco 

em questões sociais e um Instituto em questões ambientais. 

Quanto aos profissionais entrevistados nos diferentes casos, todos possuem 

atuação direta com questões de sustentabilidade. Tais profissionais estão há, pelo menos, 

4 anos nas empresas estudadas, como no caso da Agro 1, e até há 14 anos, como no caso 

da Gás. Com permanência intermediária, estão há 10 anos, nos casos Cosméticos 1 e 

Papel e Celulose ou há 6 anos, nos casos Agro 2 e Cosméticos 2.  

Em relação a formação dos profissionais entrevistados, é possível perceber uma 

ausência de alinhamento quanto as suas trajetórias educacionais, seja em termos da 

natureza dos cursos ou do nível de formação. Dentre eles, tem-se profissionais formados 

em psicologia (i.e., Agro 1), engenharia (i.e., Cosméticos 1 e Cosméticos 2), comunicação 

(i.e., Gás), administração (i.e., Papel e Celulose) e gestão ambiental (i.e., Agro 2). 

Ademais, todos possuem algum tipo de especialização e alguns possuem mestrado (i.e., 

Agro 1 e Gás) e doutorado em andamento (i.e., Gás), esses em temas relacionados a 

sustentabilidade. 

Como apresentado ao longo do referencial teórico desse estudo, alguns motivos 

já foram destacados na literatura para explicar o porquê de organizações integrarem 

questões socioambientais na gestão de suas cadeias de suprimentos. No contexto da 

SSCM, esse estudo buscou identificar o que foi denominado de antecedentes de 

sustentabilidade, isto é, os elementos direcionadores e facilitadores, além dos 

dificultadores (ou barreiras). Conforme diferenciado por Gimenez e Tachizawa (2012), 

um direcionador é um fator que inicia e motiva as empresas a adotar SSCM, ao passo em 

que um facilitador é um fator que auxilia as empresas a alcançar essas práticas 

sustentáveis. Por sua vez, os dificultadores são fatores que representam barreiras para a 

adoção da SSCM, causam desafios e reduzem as forças da empresa para tal. 

Assim, o Quadro 4.20 apresenta os direcionadores identificados nos casos 

estudados e descritos um a um anteriormente. 
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Quadro 4.20 – Direcionadores de Sustentabilidade em SCM nos Casos 

Direcionadores 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

Compromisso e apoio da gestão de topo X X X X X X 

Recursos Internos X  X X X  

Demandas de clientes e rede de partes interessadas X X   X X 

Ambiente do setor / do mercado X X    X 

Visibilidade da empresa / produto / marca   X X  X 

Mídia e ONGs X X     

Legislação e conformidade  X     

Busca por Vantagem competitiva      X 

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Nos casos investigados, o compromisso e apoio da gestão de topo aparecem como 

direcionador consensual na adoção de sustentabilidade no âmbito da empresa e de sua 

cadeia de suprimentos. Em grande parte dos casos, tal direcionador mostra-se vinculado 

aos valores do fundador da empresa, que, desde o início de sua atuação, dedicam atenção 

e recursos para ações de responsabilidade social, majoritariamente filantrópicas, pessoais 

ou via fundação ou instituição. Tais valores, em geral, repercutem na cultura da 

organização e nos compromissos da alta gestão ao longo dos anos. Um dos casos, a Papel 

e Celulose, apresentou situação peculiar, em que a nova geração de comando da empresa 

recuou na adoção de práticas sustentáveis e retomou apenas depois de direcionadores 

externos, como agências de classificação de risco de crédito e linhas de investimentos 

socioambientais, demandarem avanços. Outros dois fatores direcionadores foram 

recorrentes, indicados em quatro dos seis casos. Um refere-se à disponibilidade de 

recursos internos, relacionados, por exemplo, ao uso de sistemas para monitorar 

fornecedores/regiões e equipes e estruturas departamentais dedicadas a sustentabilidade. 

Outro refere-se às demandas de clientes e da rede de partes interessadas da empresa, como 

bancos, agências de classificação, comunidades locais e clientes. 

Por sua vez, elementos mencionados por três dos seis casos apontaram dois 

direcionadores: ambiente do setor/mercado e a visibilidade da empresa/produto/marca. 

Interessante notar que, no primeiro caso, duas das empresas que indicaram o ambiente do 

setor como direcionador pertencem ao mesmo setor (i.e., Agro 1 e Agro 2) e, no segundo 

caso, duas das empresas que indicaram a visibilidade do produto atuam com a mesma 

linha de produtos (i.e., Cosméticos 1 e Cosméticos 2). Nos dois casos, a terceira empresa 

a também indicar os dois direcionadores foi a mesma, a Papel e Celulose, que passa por 

demandas setoriais como certificações socioambientais e que deu início a uma nova linha 

de produtos. Por fim, alguns elementos foram mencionados por dois casos ou até mesmo 



206 

 

por um único caso. Pressão por mídia e ONGs foi indicada por duas empresas, do mesmo 

setor (i.e., Agro 1 e Agro 2), enquanto legislação e conformidade e busca por vantagem 

competitiva foram indicados por apenas uma empresa cada, respectivamente, a Agro 1 e 

a Papel e Celulose.  

Em relação aos elementos que auxiliam as empresas estudadas a alcançar práticas 

sustentáveis, isto é, os facilitadores ressaltados, tem-se os elementos apresentados no 

Quadro 4.21. 

 
Quadro 4.21 – Facilitadores de Sustentabilidade em SCM nos Casos 

Facilitadores 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

Compromisso e apoio da gestão de topo X X X X X  

Gestão da informação  X X X  X 

Papel estratégico do setor de compras  X  X  X 

Práticas de gestão da qualidade     X X 

Capacidade de inovação   X    

Colaboração na cadeia de fornecedores   X    

Confiança   X    

Integração tecnológica   X    

Cultura Nacional X      

Disponibilidade de recursos da empresa X       

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Nesse contexto, para cinco dos seis casos investigados, o compromisso e apoio da 

gestão de topo foi um elemento novamente destacado. Como ressaltado, tal elemento no 

caso da Papel e Celulose sofreu um recuo com a nova geração de comando da empresa e, 

assim, foi indicado como um direcionador, mas não foi mantido como um elemento 

facilitador da sustentabilidade na cadeia da empresa. Fora esse caso, não foram 

constatados elementos facilitadores marcadamente comuns entre os casos. Foi possível 

perceber, contudo, que alguns casos destacam mais elementos que outros. Assim, tem-se 

a Cosméticos 1, com seis elementos facilitadores constatados (i.e., capacidade de 

inovação, colaboração na cadeia de fornecedores, compromisso e apoio da gestão de topo, 

confiança, papel estratégico do setor de compras e práticas de gestão da informação), 

frente a casos com dois (i.e., Gás) ou três elementos (i.e., Agro 1, Agro 2, Cosméticos 2 

e Papel e Celulose).  

A gestão da informação foi mencionada em quatro dos seis casos, sendo dois do 

mesmo setor (i.e., Cosméticos 1, Cosméticos 2, Agro 2 e Papel e Celulose). O papel 

estratégico do setor de compras foi identificado em três dos seis casos, cada um de um 

setor diferente (i.e., Agro 2, Cosméticos 2 e Papel e Celulose). Os demais elementos 
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foram identificados em dois casos ou em apenas um. No primeiro caso, práticas de gestão 

da qualidade foram identificadas na Gás e na Papel e Celulose. No segundo caso, ou seja, 

apontado somente em um caso, teve-se, na Cosméticos 1, capacidade de inovação, 

colaboração e confiança na cadeia de fornecedores, além da integração tecnológica. Por 

sua vez, a Agro 1 apresentou elementos quanto a cultura nacional e a disponibilidade de 

recursos da empresa. 

Já quanto aos dificultadores, isto é, elementos que representam barreiras para a 

adoção da SSCM, foi possível identificar os itens do Quadro 4.22. 

 
Quadro 4.22 – Dificultadores de Sustentabilidade em SCM nos Casos 

Dificultadores 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

Maior e mais complexo esforço de coordenação X   X X X 

Relutância na adoção de padrões X X X   X 

Dispersão geográfica da cadeia   X  X X 

Maior divulgação de informação/ comunicação  X    X 

Dificuldades de alinhar estratégias nas cadeias de 

suprimentos 
 X     

Elevação de custos      X 

Falta de fornecedor apto e/ou disponível   X    

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Nesse contexto, observa-se que alguns casos destacam mais elementos 

dificultadores que outros, enquanto um caso foi identificado com apenas uma barreira 

(i.e., Cosméticos 2), outros tiveram cinco (i.e., Papel e Celulose). De modo geral, dois 

elementos dificultadores podem ser destacados, maior e mais complexo esforço de 

coordenação e relutância na adoção de padrões, apontados em quatro dos seis casos. O 

primeiro, nos casos Agro 1, Cosméticos 2, Gás e Papel e Celulose e em referência a 

questões como a diversidade de questões a mapear e gerir ou ao alinhamento necessário 

entre compromissos e práticas da empresa focal e demandas exigidas dos fornecedores. 

Já o segundo, nos casos Agro 1 e Agro 2, Cosméticos 1 e Papel e Celulose, em relação a 

questões como lidar com atores que não conhecem demandas socioambientais e precisam 

ser ensinados ou que possuem uma cultura local desalinhada tais demandas.  

Demais elementos foram constatados em três casos, como a dispersão geográfica 

da cadeia, apontada nos casos da Cosméticos 1, Gás e Papel e Celulose. Além de 

elementos mencionados em dois casos ou apenas em um caso. Com dois casos, a Agro 2 

e a Papel e Celulose indicaram a necessidade de maior divulgação de informação, cada 

uma de modo diferente: a primeira ao criticar a falta de dados públicos em questões 

sociais, enquanto a segunda ao relatar sua dificuldade em divulgar todas as ações de 
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sustentabilidade que realiza ao longo de sua cadeia. Por fim, barreiras que aparecem em 

apenas um caso, a Agro 2 aponta dificuldades de alinhar estratégias nas cadeias de 

suprimentos, presente, por exemplo, nas diversas demandas setoriais que precisa 

endereçar; a Papel e Celulose aponta a elevação de custos, sentida, principalmente, por 

passar por um período de recuo em práticas ambientais, dando maior peso para o custo 

de tais práticas; e a Cosméticos 1 aponta a falta de fornecedor apto e/ou disponível, 

provavelmente justificada pela demanda de matéria-prima específica e escassa.  

Além dos antecedentes de sustentabilidade (i.e., direcionadores, facilitadores e 

dificultadores), foram identificados os stakeholders consultados pelas empresas quanto 

às suas demandas de sustentabilidade. O Quadro 4.23 elenca os stakeholders destacados 

pelos entrevistados e considerados nas consultas oficiais de cada caso e apresentados em 

seus relatórios. Assim, indicam-se os stakeholders consultados pelos casos para levantar 

questões de sustentabilidade a gerir e não stakeholders que são alcançados por ações de 

sustentabilidade dessas empresas. 

 
Quadro 4.23 – Stakeholders de Sustentabilidade em SCM nos Casos 

Stakeholders 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

Clientes X X X X X X 

Colaboradores / Funcionários X  X X X X 

Associações/Entidades setoriais e sindicatos X X  X X  

Fornecedores X X X X   

Comunidade local X  X X   

Especialistas X X    X 

Revendedores   X X X  

Acionistas / Investidores   X   X 

Alta Gestão   X   X 

Governo / Poder público X   X   

Instituições financeiras X     X 

Mídia    X  X 

ONGs  X    X 

Academia Científica     X  

Agências de Rating      X 

Comunidades fornecedoras   X    

Concorrentes  X     

Familiares dos colaboradores X      

Franqueados    X   

Gestores X      

Imprensa    X   

Líderes Comunitários X      

Produtor rural X      

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Os clientes como stakeholders ou partes interessadas são considerados 

unanimemente em todos os casos estudados. Um segundo grupo de destaque, citado em 
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cinco dos seis casos, são os funcionários das empresas, não mencionado apenas na Agro 

2. Dois outros stakeholders recorrentes, mencionados em quatro dos seis casos, foram os 

fornecedores e o grupo composto por associações ou entidades setoriais e sindicatos. Por 

outro lado, stakeholders pouco consultados, são vinculados academia científica, 

concorrentes, familiares dos colaboradores, gestores internos. A Agro 1 foi o caso que 

mais consultou stakeholders isolados. A seguir, esses elementos são analisados das 

discussões dos resultados da pesquisa. 
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4.2.2. Mecanismos de Governança na Gestão da Sustentabilidade na Cadeia De 

Suprimentos 

 

Como exposto ao longo do referencial teórico, práticas sustentáveis podem ser 

movidas ao longo da cadeia de suprimentos por meio de mecanismos de governança 

(MANI; AGRAWAL; SHARMA, 2015). No presente estudo, assume-se que mecanismos 

de governança são as “práticas, iniciativas e processos utilizados pela empresa focal para 

gerenciar relacionamentos com 1) suas funções internas e departamentos e 2) seus 

membros da cadeia de suprimentos e partes interessadas, com o objetivo de implementar 

com sucesso sua abordagem de sustentabilidade corporativa” (FORMENTINI; 

TATICCHI 2016, p.1921). De acordo com mecanismos apontados na literatura de SSCM, 

sete tipos de mecanismos são considerados no presente estudo: atividades de integração 

e governança interna, triagem e seleção de fornecedores, ações de incentivo para 

melhorias, avaliação, monitoramento, colaboração e desenvolvimento (AKHAVAN; 

BECKMANN, 2016; FORMENTINI; TATICCHI, 2016; GIMENEZ; SIERRA, 2013). 

Desse modo, cada um desses mecanismos é apresentado a seguir, conforme as 

práticas/iniciativas/processos identificados nos casos investigados. Cada mecanismo é 

exemplificado com uma lista de tais práticas/iniciativas/processos, agrupadas em 

diferentes tipos. Por fim, um esquema sumariza os tipos de práticas/iniciativas/processos 

associadas a cada um dos sete mecanismos, classificando-os em um contínuo entre dois 

extremos de atuação da empresa focal, entre indiretos e diretos. Tais extremos tomam 

como base as concepções de “hands-off” e “hands-on”, abordadas em Gimenez; Sierra, 

(2013). Para as autoras, mecanismos de governança “hands-off” seguem uma abordagem 

de gestão indireta, ou seja, que não é conduzida ativamente pela empresa, enquanto 

mecanismos de governança “hands-on” seguem uma abordagem de gestão direta, ou seja, 

uma abordagem de gestão mais ativa é adotada pela empresa focal.  

 

 Mecanismos de Integração e Governança Interna 

 

Como primeiro tópico, indicam-se práticas/iniciativas/processos relacionadas a 

mecanismos de integração e a governança interna, questões relacionadas a funções 

corporativas responsáveis, equipes, conhecimento e sistemas de gerenciamento. O 

Quadro 4.24 lista as práticas vinculadas a mecanismos de integração e governança 

interna, ressaltando em negrito seus tipos e, ao lado, os casos que os apresentaram.  
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Quadro 4.24 – Mecanismos de Integração e Governança e Interna para SSCM nos Casos 

Mecanismos de Integração e Governança Interna 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

1 -Adere a programas internacionais X X X X X X 

Pacto Global da ONU X  X X X X 

Princípios de Empoderamento das Mulheres   X X   

Programa Na Mão Certa X X  X X  

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável X  X  X  

Global Forum on Sustainable Procurement    X   

Declaração de Nova York sobre Florestas  X     

Call to Action: Anti-Corruption and the Global 

Development Agenda 
   X   

The Copenhagen Communiqué on Climate Change e 

The Prince of Wales’s Corporate Leaders’ Group on 

Climate Change 

   X   

2.-Adere a programas nacionais X X X X X X 

Pacto Nacional contra Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes 
X X  X X  

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a 

Corrupção 
  X X  X 

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo X X    X 

Programa Pró-equidade de Gênero e Raça   X    

Programa Empresa Amiga da Criança X   X   

Programa Dê a Mão para o Futuro    X   

Plataforma por uma Economia Inclusiva, Verde e 

Responsável 
  X   X 

3. Adere a programas setoriais  X     

Moratória da Soja  X     

Protocolo Verde de Grãos  X     

4. Assume compromissos de auto-regulamentação X X X  X X 

Plano de Sustentabilidade com Visão até 2025, como 

foco em quatro áreas, incluindo desenvolvimento local, 

governança e cadeia sustentável. 

X      

Compromissos de sustentabilidade indicados por comitê 

de sustentabilidade 
 X     

Compromisso de longo prazo (2050), metas para água, 

resíduos, embalagem, mudança climática, cadeia de 

fornecimento, gênero, minorias e sóciobiodiversidade 

  X    

Compromisso de longo prazo, elaborado como 

ferramenta de gestão para apoiar a organização em 

objetivos mercadológicos e socioambientais até 2022 

    X  

Compromisso de contratação de fornecedores locais 

com critérios definidos 
     X 

5. Capacita equipe de compras    X   

Capacita colaboradores em módulo de sustentabilidade 

do MBA de Suprimentos, curso in company FGV 
   X   

Capacita equipe de compras em ferramenta de gestão de 

fornecedores para seleção com critérios socioambientais 
   X   

6. Classifica fornecedores X X X X X X 

Em tipos (produtores rurais, suprimentos, transporte) e 

em criticidade (ambientais críticos) 
X      

Em tipos (insumo interno e insumo agrícola), setores, e 

criticidade para o negócio 
 X     

Em tipos (insumos, produtos acabados, brindes, 

acessórios e materiais de apoio, transportes, operadores 

logísticos, atendimento), em finalidade (produtivos e 

  X    
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não produtivos), além de recorrentes e representativos e 

em comunidades fornecedoras  

Classifica fornecedores entre estratégicos e relevantes    X   

Classifica fornecedores quanto a sua criticidade 

(potencial de afetar bom andamento de operações, 

qualidade de produtos e a satisfação de clientes) 

    X  

Classifica fornecedores quanto a sua criticidade 

(impacto direto no processo de qualidade do produto) e 

tipo (compras de madeira, tipo em pé e tipo fomento) 

     X 

7. Desenvolve programas de gestão    X X X X 

Programa de Voluntariado (funcionários / revendedores)   X  X  

Programa de avaliação de fornecedores (para qualidade, 

inovação, logística, ambiental e social e relacionamento) 
  X X X X 

Programa de integração de terceiros, com 

recomendações de segurança, saúde e meio ambiente 
    X  

8. Desenvolve material para uso interno X X X X X X 

Desenvolveu código de conduta   X   X 

Desenvolveu código de ética   X  X  

Desenvolveu código de ética do comprador  X X    

Desenvolveu guia de sustentabilidade    X   

Desenvolveu política de diversidade   X    

Desenvolveu política de negociação       

Desenvolveu política de compra de madeira      X 

Desenvolveu política de saúde e segurança   X   X 

Desenvolveu política de responsabilidade social / 

socioambiental 
X     X 

Desenvolveu política de conflito de interesses     X  

Desenvolveu política concorrência     X  

Desenvolveu política de voluntariado     X  

Desenvolveu política corporativa anticorrupção e de 

relacionamento com agentes públicos / política de 

integridade contra suborno e corrupção 

  X  X  

Desenvolveu política de investimento social privado     X  

9. Desenvolve material para uso externo X X X X X X 

Desenvolveu código de conduta de fornecedores  X X    

Desenvolveu política de relacionamento com 

fornecedores 
     X 

Desenvolveu política de uso sustentável de produtos   X    

Desenvolveu política de sustentabilidade     X  

Desenvolveu política para florestas (proteção para 

biodiversidade e desmatamento) 
 X     

Desenvolveu coletânea de documentos com demandas 

socioambientais: condições de contratações, suplemento 

de saúde e segurança, guia para certificação, orientações 

para monitoramento trabalhista 

     X 

Material de capacitação sobre sustentabilidade e uso de 

defensivos para produtor rural feito por área de insumos 
X      

Material com orientações para fornecedores sobre como 

se habilitar para seleção feito por áreas de 

sustentabilidade, suprimentos e jurídico 

X      

Material informativo, compartilhando ações da empresa, 

de fornecedores e notícias sociais (newsletter) 
   X   

Código de conduta com foco anticorrupção para 

colaboradores e franqueados 
   X   

Cartilha sobre sustentabilidade com alinhamento e 

demandas anuais a desenvolver 
   X   

Padrões de saúde e segurança divulgados para 

fornecedores como pré-requisitos de seleção 
 X     

10. Desenvolve/adota sistema que apoia gestão X X X X X X 
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Cadastro socioambiental de fornecedores X      

Plataforma de gestão e monitoramento da cadeia de 

grãos 
X      

Plataforma Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)  X     

Painel online para avaliar fornecedores   X    

Ferramenta em parceria com CEBDS para apoiar 

funcionários de compras na priorização de fornecedores 

com melhor desempenho em sustentabilidade 

   X   

Portal do Voluntariado     X  

Portal Governança de Cadastro para fornecedor 

potencial 
     X 

11. Participa de carteiras de ações de empresas com 

práticas sustentáveis   
    X X 

Inclusão do ISE, ICO2     X X 

12.Possui certificações X X X X X X 

Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme  X     

Certificação Própria X X X    

CERFLOR      X 

Empresa B   X    

FCS (Forest Stewardship Council)      X 

GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 

com Câncer) 
 X     

ISEGA      X 

International Sustainability & Carbon Certification 

(ISCC) 
X X     

NBR ISO   9001   X  X X 

NBR ISO 14001 X X X X X X 

NBR ISO 16001 X      

NBR ISO 17025      X 

NBR ISO 27002   X    

LEED    X X  

OHSAS 18001  X    X 

Round Table on Responsable Soy 

(Mesa Redonda da Soja Responsável) 
X X     

Selo Empresa pró-ética   X    

Selo Combustível Social X      

Selo Pró-Terra X      

UEBT (The Union for Ethical BioTrade)   X    

UTZ  X     

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Ao todo, doze tipos de mecanismos foram identificados. Os mecanismos adotados 

por todos os casos foram: adere a programas internacionais e nacionais, classifica 

fornecedores, desenvolve material para uso interno e para uso externo, desenvolve/adota 

sistema que apoia gestão e possui certificações. Para mecanismos adotados em cinco dos 

seis casos, tem-se “assume compromissos de elaboração própria”, sendo a exceção no 

caso Cosméticos 2. Já para mecanismos em quatro dos seis casos, tem-se desenvolve 

programas de gestão, com as exceções da Agro 1 e Agro 2. Por fim, mecanismos presentes 

em apenas dois dos seis casos, tem-se participa de índices (i.e., Gás e Papel e Celulose) 
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e, um dos casos, tem-se: adere a programas setoriais (i.e., Agro 1) e capacita equipe de 

compras (i.e., Cosméticos 2). 

A Figura 4.1 apresenta os mecanismos de integração e governança interna 

classificados quanto aos extremos de atuação indireta (hands-off) e direta (hands-on). A 

adesão a iniciativas voluntárias internacionais, nacionais ou setoriais por si só não indica 

uma disposição de direcionar a cadeia de suprimento para práticas sustentáveis, pois a 

experiência mostra que muitas empresas que aderiram tais programas pouco fizeram além 

de divulgar o feito.  Os nove mecanismos de governança do tipo direto refletem a questão 

central do papel da uma empresa focal, sem atuação direta as práticas sustentáveis não se 

disseminam na cadeia de suprimento.   

 

 
Adere a programas internacionais 

Adere a programas nacionais  

Adere a programas setoriais 

Possui Certificações 

Participa de Índices 

 

Assume compromissos de elaboração própria 

Classifica fornecedores 

Desenvolve material para uso interno 

Desenvolve material para uso externo 

Desenvolve programas de gestão 

Desenvolve/adota sistema que apoia gestão 

Capacita equipe de compras 

 

Figura 4.1 – Classificação de mecanismos de integração e governança. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, tem-se como mecanismos de atuação indireta práticas conduzidas com 

base em critérios ou padrões de terceiros: aderir a programas/iniciativas internacionais, 

nacionais e setoriais, participa de índices e possui de certificações. Como de atuação mais 

direta, ou seja, em que a empresa focal participa ativamente, tem-se: assume 

compromissos de elaboração própria, classifica fornecedores, desenvolve material para 

uso interno e externo, desenvolve programas de gestão, desenvolve/adota sistema que 

apoia gestão, capacita equipe de compras. 

 

 Mecanismos de Triagem e Seleção  

 

Como segundo tópico, indicam-se práticas/iniciativas/processos relacionadas a 

mecanismos de triagem e seleção, com questões relacionadas as etapas definidas para 

escolha e contratação de fornecedores. O Quadro 4.25 lista as práticas vinculadas aos 

mecanismos, ressaltando em negrito seus tipos e, ao lado, os casos que os apresentaram.  
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Quadro 4.25 – Mecanismos de Triagem e Seleção de Fornecedores para SSCM nos Casos 

Mecanismos de Triagem e Seleção 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

1.Consulta a Listas de Terceiros X X     

Lista Suja do Ministério do Trabalho e Emprego X X     

Lista de Áreas Embargadas do IBAMA X X     

2.Estabelece pré-requisitos socioambientais para 

todos os fornecedores 
  X    

Estabelece pré-requisitos (imprescindível / necessário/ 

recomendável) para fornecedores com questões 

ambientais, de saúde e segurança e responsabilidade 

social, incluindo ética, direitos humanos, condições de 

trabalho, trabalho infantil, discriminação e corrupção 

  X    

3.Estabelece contratos com exigências socioambientais 

para todos os fornecedores 
X   X X X 

Cláusulas proíbem trabalho infantil, trabalho degradante 

e corrupção 
X      

Exigência contratual com cláusulas legais e 

regulamentares vinculadas ao seu guia de Gestão de 

Sustentabilidade para Fornecedores 

   X   

Estabelece contratos com critérios socioambientais e 

práticas trabalhistas com todos os seus fornecedores 
    X  

Possui contratos jurídicos que exigem políticas de 

engajamento em critérios de saúde e segurança, 

regularidade trabalhista, práticas socioambientais e 

respeito aos direitos humanos. 

     X 

4.Estabelece pré-requisitos socioambientais para 

fornecedores de cadeias específicas 
  X   X 

Estabelece pré-requisitos para comunidades fornecedoras 

em questões de gestão organizacional, rastreabilidade, 

saúde e segurança, conservação e uso da biodiversidade, 

questões trabalhistas e boas práticas de produção 

  X    

Para fornecedores de madeira, exige certificação 

florestal, que promove condições de trabalho e direito 

indígena 

     X 

5.Estabelece contratos com exigências socioambientais 

para fornecedores de cadeias específicas 
X    X  

Seleção na Cadeia de Grãos com vetos para fornecedores 

em i) área embargada pelo IBAMA, ii) terras indígenas e 

unidades conservação; iii) áreas amazônicas desmatadas 

após 2008; iv) lista suja do Ministério do Trabalho 

X      

Exige assinatura de Termo de Compromisso de Atuação 

Sustentável para fornecedores críticos com questões 

sobre direitos trabalhistas, respeito aos direitos humanos 

e ao meio ambiente 

    X  

 
6.Exige documentação que comprove demandas 

socioambientais para todos os fornecedores 
X      

Garantias de obrigações trabalhistas, que preservem 

saúde e segurança 
X      

Verificação de recolhimento, pagamento e programas de 

saúde e segurança 
X      

7.Exige reconhecimento e “de acordo” com 

códigos/políticas 
 X  X X X 

Exige que todos fornecedores reconheçam o código de 

conduta, com itens sobre: Saúde e segurança; 

Concorrência ética; Condições de trabalho seguras e 

saudáveis; Tráfico humano; trabalho forçado ou infantil; 

 X     
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Ambiente de trabalho inclusivo; Direito dos 

trabalhadores de se organizarem e negociarem 

coletivamente; Condições de remuneração e trabalho; 

Redução de impacto ambiental, como parar 

desmatamento, minimizar os resíduos e emissões 

Exigência contratual de alinhamento com políticas e 

normativas vinculadas ao seu guia de Gestão de 

Sustentabilidade para Fornecedores 

   X   

Fornecedores precisam manifestar concordância com 

termo de compromisso antes de contratação 
    X X 

8.Realiza análise de documentações e de riscos em 

fornecedores críticos 
X    X  

Seleção na Cadeia de Grãos com fornecedores duvidosos 

demanda etapa com análise de riscos socioambientais 

pela área de sustentabilidade 

X      

Demanda contratação de fornecedores críticos com 

análise de documentações  
    X  

9.Realiza visitas para confirmar exigências 

socioambientais em fornecedores específicos  
X  X  X X 

Seleção na Cadeia de Grãos com fornecedores “com 

adiantamentos” passam por vistoria in loco pela filial e 

têm ficha socioambiental, com validação pela matriz. 

Ficha com questões de conservação da água e do solo, 

infraestrutura, condições de trabalho, uso correto e 

manuseio de defensivos agrícolas e EPIs e código 

florestal 

X      

Prestadores de serviço da cadeia de reciclado submetidos 

a processo de homologação, considerando 

rastreabilidade, formalização e aspectos regulatórios 

  X    

Demanda contratação de fornecedores críticos com visita 

de avaliação inicial 
    X  

Para fornecedores de madeira, sem certificação florestal, 

conduz diligência prévia antes de fechar contratação. 
     X 

10.Exclui fornecedores sem determinados critérios 

socioambientais 
X   X  X 

Aceite apenas de fornecedores com convenção coletiva 

de trabalho 
X      

Seleção de fornecedor com base em critérios sociais: 

práticas trabalhistas, relação com stakeholders, promoção 

da diversidade, mapa de riscos, código de conduta, 

legislação trabalhista e condições de saúde e segurança 

   X   

Seleção de fornecedor com base em critérios ambientais: 

Licença de Operação Ambiental, Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPR) e destinação correta de 

resíduos 

   X   

Desenvolveu Projeto Governança de Cadastro de 

Fornecedores, em que qualifica fornecedor em etapas de 

pré-cadastro, cadastro de certificação, questionário de 

auto avaliação sobre qualidade, segurança e meio 

ambiente.  

     X 

11.Prioriza fornecedores com base em determinados 

critérios socioambientais 
X  X X  X 

Usa ferramenta desenvolvida com CEBDS para apoiar 

funcionários de compras na priorização de fornecedores 

com melhor desempenho em sustentabilidade 

   X   

Prioriza seleção de fornecedores locais X  X   X 

Prioriza seleção de fornecedores locais com critérios 

definidos 
     X 
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12.Desenvolve banco de fornecedores habilitados em 

critérios socioambientais 
X     X 

Possui cadastro socioambiental de produtor de compra 

futura para acompanhar conservação de água e solo, 

segurança no trabalho, manutenção de áreas, manuseio de 

agrotóxico, resíduos e conformidade legal 

X      

Desenvolveu Projeto Governança de Cadastro de 

Fornecedores com banco de fornecedor e certificação. 
     X 

13.Elabora material para orientar fornecedores em 

critérios socioambientais necessários para seleção  
X  X X  X 

Elaborou descrição de procedimentos e documentos para 

evitar descumprir vetos de seleção 
X      

Elaborou descrição de pré-requisitos para cada uma de 

suas classificações de fornecedores 
  X    

Elaborou guia de Gestão de Sustentabilidade para 

Fornecedores 
   X   

Elaborou material para apoiar cadastro e preenchimento 

das demandas em portal de Governança de Fornecedores 
     X 

14.Qualifica fornecedor nas demandas 

socioambientais que estabelece para seleção 
  X    

Desenvolveu treinamento para todos fornecedores sobre 

o Código de Ética, no momento da contratação devem 

realizar capacitação por meio de uma ferramenta online 

  X    

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Ao todo, quatorze tipos de mecanismos foram identificados. Nenhum foi adotado 

por todos os casos ou por cinco dos seis casos. Nota-se uma dalta de padrão no uso desses 

mecanismos, por exermplo, apenas cinco tipos foram adotados em quatro dos seis casos: 

estabelece contratos com exigências socioambientais para todos os fornecedores;; exige 

reconhecimento e “de acordo” com códigos/políticas ; realiza visitas para confirmar 

exigências socioambientais em fornecedores específicos ; prioriza fornecedores com base 

em determinados critérios socioambientais e elabora material para orientar fornecedores 

em critérios socioambientais necessários para seleção. Já para mecanismos em três dos 

seis casos, tem-se um tipo: exclui fornecedores sem determinados critérios 

socioambientais  

Mecanismos usados em apenas um dos casos, tem-se três tipos: estabelece pré-

requisitos socioambientais para todos os fornecedores, exige documentação que 

comprove demandas socioambientais para todos os fornecedores, qualifica fornecedor 

nas demandas socioambientais que estabelece para seleção. 

A Figura 4.2 apresenta os mecanismos de triagem e seleção classificados quanto 

aos extremos de atuação indireta (hands-off) e direta (hands-on). Assim, tem-se como 

mecanismos de atuação mais indireta, ou seja, com base em critérios de terceiros ou por 

meio de ações passivas: consulta a listas de terceiros, estabelece pré-requisitos sócio 

ambientais para todos os fornecedores, estabelece pré-requisitos socioambientais para 
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fornecedores de cadeias específicas, estabelece contratos com exigências socioambientais 

para todos os fornecedores, estabelece contratos com exigências socioambientais para 

fornecedores de cadeias específicas, exige reconhecimento e “de acordo” com 

códigos/políticas e documentação que comprove demandas socioambientais para todos 

os fornecedores, exclui fornecedores sem critérios socioambientais e prioriza 

fornecedores com base em critérios socioambientais. 

 
Consulta a Listas de Terceiros  

Estabelece pré-requisitos socioambientais para 

todos os fornecedores 

Estabelece pré-requisitos socioambientais para 

fornecedores de cadeias específicas 

Estabelece contratos com exigências 

socioambientais para todos os fornecedores 

Estabelece contratos com exigências 

socioambientais para fornecedores de cadeias 

específicas 

Exige reconhecimento e “de acordo” com 

códigos/políticas 

Exige documentação que comprove demandas 

socioambientais para todos os fornecedores 

Exclui fornecedores sem critérios socioambientais 

Prioriza fornecedores com base em critérios 

socioambientais 

Realiza análise de documentações e de riscos em 

fornecedores críticos 

Realiza visitas para confirmar exigências 

socioambientais em fornecedores específicos  

Desenvolve banco de fornecedores habilitados em 

critérios socioambientais 

Elabora material para orientar fornecedores em 

critérios socioambientais necessários para seleção  

Qualifica fornecedor nas demandas 

socioambientais que estabelece para seleção 

 

Figura 4.2 – Classificação de mecanismos de seleção. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já como de atuação mais direta, isto é, com maior envolvimento e postura ativa 

da empresa focal, tem-se os mecanismos: realiza análise de documentações e de riscos 

em fornecedores críticos, realiza visitas para confirmar exigências socioambientais em 

fornecedores específicos, desenvolve banco de fornecedores habilitados em critérios 

socioambientais, elabora material para orientar fornecedores em critérios socioambientais 

necessários para seleção e qualifica fornecedor nas demandas socioambientais que 

estabelece para seleção. 

 

 Mecanismos de Incentivo a Melhorias 

 

Como terceiro tópico, indicam-se práticas/iniciativas/processos relacionadas a 

mecanismos de incentivo a melhorias, isto é, questões relacionadas ao estabelecimento 

de consequências para não conformidade ou recompensas por melhorias. O Quadro 4.26 
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lista as práticas vinculadas ao mecanismo, ressaltando em negrito seus tipos e, ao lado, 

os casos que apresentaram.  

 

Quadro 4.26 – Mecanismos de Incentivos para Melhorias em Fornecedores para SSCM nos Casos 

Mecanismos de Incentivos para Melhorias 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

1.Punições com Multas  X    X 

Sanção contratual para fornecedores que entram na lista 

suja ou de área embargada, com pagamento de multa 
 X     

Estipula até três multas progressivas por descumprir 

programa de segurança no trabalho, além de suspender 

pagamento até a regularização 

     X 

2.Punições Temporárias (até regularização) X     X 

Irregularidades geram notificações e interrupções de 

atividades até resolução 
X      

Estipula penalidade por bloqueio de fornecedor com não 

conformidade legal ou descumprimento de critérios até 

regularização 

     X 

3.Punições Definitivas  X X X  X X 

Contratação pode ser desfeita se irregularidades 

persistirem 
X      

Sanção contratual para fornecedores que entram na lista 

suja ou de área embargada com distrato  
 X     

Desclassificação como consequência para não 

conformidade legal e descumprimento de questões 

socioambientais 

  X  X  

Desclassificando fornecedores reincidentes em índices de 

desempenho abaixo. 
     X 

4.Estímulos a Concorrência   X X X X X 

Programa com ranking de fornecedores por desempenho 

sustentável 
   X X  

Elabora índice de desempenho, com qualidade, segurança 

e meio ambiente. Fornecedor não pode repetir notas baixas 

e apresenta planos de melhorias se não tiver pontuação 

adequada 

     X 

5.Reconhecimento   X X X X 

Premiação do melhor fornecedor em cada categoria de pré-

requisitos, com melhor evolução e comunidades 

fornecedores 

  X    

Programa com bonificação de fornecedores por 

desempenho sustentável 
   X X X 

 Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Ao todo, cinco tipos de mecanismos foram identificados. Nenhum tipo foi 

identificado em todos os casos. Dois tipos presentes em cinco dos seis casos dizem 

respeito ao estabelecimento de punições definitivas, com todos exceto a Cosméticos 2, e 

aos estímulos a concorrência, com todos exceto a Agro 1. Um tipo de mecanismo 

identificado em quatro dos seis casos foi o reconhecimento, presente nos casos 

Cosméticos 1, Cosméticos 2, Gás e Papel e Celulose, os mesmos com programas de 

gestão de fornecedores. Demais mecanismos foram identificados em dois dos seis casos, 
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punições com multas, na Agro 2 e na Papel e Celulose, e punições temporárias, na Agro 

1 e na Papel e Celulose. 

A Figura 4.3 apresenta os mecanismos de incentivos para melhorias, classificados 

quanto aos extremos de atuação indireta (hands-off) e direta (hands-on). Assim, tem-se 

como mecanismos mais indiretos, ou seja, com base em critérios de terceiros ou por meio 

de ações passivas: punições temporárias (até regularização), punições definitivas, 

punições com multas. 

 

 
Punições Temporárias (até regularização) 

Punições Definitivas 

Punições com Multas 

  

Estímulos a Concorrência 

Reconhecimento 

Figura 4.3 – Classificação de mecanismos de incentivos para melhorias. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já como mais diretos, isto é, com maior envolvimento e postura ativa da empresa 

focal, tem-se os mecanismos: tem-se os mecanismos de estímulos a concorrência e de 

reconhecimento.  

 

 Mecanismos de Avaliação 

 

Como quarto tópico, indicam-se práticas/iniciativas/processos relacionadas a 

mecanismos de avaliação, questões relacionadas a análise de critérios socioambientais 

em fornecedores. O Quadro 4.27 lista as práticas vinculadas ao mecanismo, ressaltando 

em negrito seus tipos e, ao lado, os casos que apresentaram.  

 

Quadro 4.27 – Mecanismos de Avaliação para SSCM nos Casos 

Mecanismos de Avaliação 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

1.Recolhe documentos  X    X X 

Fornecedores avaliados com verificação de INSS/FGTS, 

comprovação do registro e pagamento, avaliação da 

legislação trabalhista e programas de saúde e segurança 

X    X X 

2.Visita fornecedores em outros programas da empresa  X   X  

Avalia anualmente fornecedores quanto a trabalho escravo, 

com auditorias externas ligadas a outros programas de 

certificação 

 X     

Conduz visitas por equipe de normatização e qualidade 

com itens de avaliação socioambiental 
    X  
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3.Visita fornecedores de cadeias específicas X X X X  X 

Visita produtores da cadeia de grãos que recebem via 

adiantamento 
X      

Visita produtores rurais da cadeia do tomate em período de 

coleta da safra 
 X     

Visita comunidades fornecedoras, os fornecedores de 

produtos da sociobiodiversidade 
  X    

Visita fornecedores de cadeias com histórico de infrações, 

como a cadeia têxtil 
   X   

Visita produtores de madeira na modalidade fomento e que 

recebem adiantamento. 
     X 

4.Visita por amostragem    X   

Programa verifica dados de questionários de auto 

avaliação em visitas por amostragem  
   X   

5.Analisa dados de Fornecedores Críticos X X X X X X 

Avalia fornecedores críticos quanto exigências de direitos 

trabalhistas, respeito aos direitos humanos e ao meio 

ambiente. 

X X X X X X 

6.Aplica questionários de auto avaliação    X X  X 

Programa de avaliação com análises mensais pautadas na 

autoavaliação dos fornecedores 
  X    

Programa avalia anualmente desempenho de fornecedores 

em critérios socioambientais, com questionários de auto 

avaliação  

   X   

Aplica questionários de auto avaliação para analisar 

práticas socioambientais de fornecedores durante seus 

cadastros e elaboração de banco de fornecedores 

     X 

7.Utiliza mecanismo de controle de fornecedores X X X X X X 

Possui cadastro socioambiental de fornecedores X      

Sistema de monitoramento bloqueia negociação pela lista 

de ministério do trabalho e do IBAMA 
X X     

Programa de avaliação com sistema de pontuação em 

painel que reconhece melhores pontuações 
  X    

Sistema de verificação para suas cadeias de 

sociobiodiversidade 
  X    

Desenvolveu ferramenta com CEBDS gerir critérios 

socioamebientais em fornecedores 
   X   

Sistema de monitoramento à distância para questões de 

segurança na distribuição de seus produtos 
    X  

Desenvolveu um Portal de Governança de Cadastro em 

que gere fornecedores e dados socioambientais 
     X 

8.Elabora indicadores de desempenho socioambiental   X X X X 

Mede indicador de satisfação e de lealdade do fornecedor 

para guiar melhorias de relacionamento 
  X    

Programa de avaliação calcula pontuações todo ano para 

ranquear melhores fornecedores (críticos), com critérios de 

desempenho socioambiental 

  X X X X 

9. Avalia dados coletados com alta gestão    X    

Programa de avaliação discute anualmente dados do 

sistema de pontuação em painel de avaliação  
  X    

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Nove tipos de mecanismos de avaliação foram identificados. Os mecanismos 

adotados por todos os casos foram identificados em dois tipos: analisa dados de 

fornecedores críticos e utiliza sistema. Um mecanismo identificado em cinco dos seis 
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casos diz respeito a visita fornecedores de cadeias específicas, não apresentado apenas na 

Gás. Um mecanismo identificado em quatro dos seis casos foi a elaboração de indicadores 

de desempenho socioambiental. Os casos que não o apresentaram foram a Agro 1 e Agro 

2, os dois casos sem programas de gestão de fornecedores. Por sua vez, dois tipos de 

mecanismos foram identificados em três casos: recolhe documentos, nos casos Agro 1, 

Gás e Papel e Celulose, e aplica questionários de autoavaliação, nos casos Cosméticos 1, 

Cosméticos 2 e Papel e Celulose. Já em dois casos, foi possível identificar o mecanismo 

de visitar fornecedores por meio de outros programas da empresa, como na Agro 2 e na 

Gás. Por fim, dois tipos de mecanismos foram identificados apenas em um dos casos: 

visita por amostragem, na Cosméticos 2, e avaliação de dados coletados dos fornecedores 

com a alta gestão da empresa focal, na Cosméticos 1. 

A Figura 4.4 apresenta os mecanismos de avaliação classificados quanto aos 

extremos de atuação indireta (hands-off) e direta (hands-on). Desse modo, tem-se como 

mecanismos mais indiretos, ou seja, com base em critérios de terceiros ou por meio de 

ações passivas: recolhe documentos, aplica questionários de autoavaliação, utiliza 

sistema. 

 

 
Recolhe documentos 

Aplica questionários de autoavaliação 

Utiliza sistema  

Analisa dados de Fornecedores Críticos 

Visita fornecedores de cadeias específicas 

Visita por amostragem 

Elabora indicadores de desempenho 

socioambiental 

Avalia dados coletados com alta gestão 

Figura 4.4 – Classificação de mecanismos de avaliação. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já como mais diretos, isto é, com maior envolvimento e postura ativa da empresa 

focal, tem-se: analisa dados de fornecedores críticos, visita fornecedores de cadeias 

específicas, visita por amostragem, elabora indicadores de desempenho socioambiental, 

avalia dados coletados com alta gestão.  

 

 Mecanismos de Monitoramento 

 

Como quinto tópico, indicam-se práticas/iniciativas/processos relacionadas a 

mecanismos de monitoramento, questões relacionadas a ações que buscam garantir as 

expectativas de contratação e informar o sucesso e o modo como as práticas acordadas 
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estão sendo implementadas. O Quadro 4.28 lista as práticas vinculadas ao mecanismo, 

ressaltando em negrito seus tipos e, ao lado, os casos que apresentaram.  

 

Quadro 4.28 – Mecanismos de Monitoramento para SSCM nos Casos 

Mecanismos de Monitoramento 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

1.Sistema de monitoramento com bloqueio de 

fornecedor com base em listas de terceiros 
X X    X 

Possui sistema para bloqueio de fornecedores que 

integram lista suja do Ministério do Trabalho e lista de 

áreas embargadas pelo IBAMA 

X X    X 

2.Programa de gestão monitora fornecedores críticos 

com base em dados da empresa 
  X X X X 

Programa de gestão de fornecedores acompanha 

anualmente desempenho de fornecedores em critérios 

socioambientais 

  X X X X 

3.Sistema de monitoramento para cadeias específicas 

com base em dados da empresa 
X X X X X X 

Para cadeia de grãos, adquiriu plataforma de 

monitoramento para analisar áreas, com extrato 

socioambiental da propriedade e do produtor 

X      

Monitora encaminhamento de resíduos conforme Política 

Nacional de Resíduos Sólidos 
X      

Monitora proteção às florestas e identifica parceiros 

locais para construir competências 
 X     

Implementação de metodologia que acompanha as 

condições de vida de revendedoras, o IDH, e monitora 

anualmente sua evolução 

  X    

Monitora emissões das frotas da cadeia logística    X   

Possui sistema de monitoramento para evitar acidentes e 

iniciou processo de conferência de carga a distancia para 

garantir confiabilidade e segurança do processo 

    X  

Monitora prestador de serviço em obrigações trabalhistas, 

confere documentos como folha de pagamento, cartão de 

ponto e documentos rescisórios. Elabora manual para 

processo 

     X 

4.Auditorias da empresa para cadeias específicas  X X  X X 

Cadeia do tomate: monitora cadeias com risco de 

trabalho infantil ou escravo. Durante a safra, agentes de 

campo aplicam questionários de acompanhamento 

semanais nas propriedades de produção de tomate 

 X     

Comunidades fornecedoras auditadas em sistema de 

verificação em questões trabalhistas, de gestão e boas 

práticas de produção.  

  X    

Rastreamento de comunidades fornecedoras, com de 

geolocalização, que localiza e acessa informações online. 

A ferramenta consulta, coleta e atualiza dados das 

comunidades 

  X    

Conduz auditoria anual nos fornecedores críticos, 

auditados pela equipe de normatização e qualidade 
    X  

Conduz auditorias recorrentes em fornecedores de 

madeira e acompanha as etapas do processo 
     X 

5.Auditoria da empresa para fornecedores com risco X X  X   

Auditoria em fornecedores com risco de entrar na lista do 

ministério do trabalho e emprego 
X      



224 

 

Auditoria em fornecedor crítico para trabalho escravo e 

durante a safra na cadeia do tomate. 
 X     

Conduz auditorias em cadeias com histórico de risco, 

como a têxtil  
   X   

6.Monitora fornecedores visando ações de melhoria  X X  X X 

Monitora proteção às florestas e identifica parceiros 

locais para construir competências 
 X     

Comunidades fornecedoras auditadas em questões 

trabalhistas, de gestão e boas práticas de produção. 

Verificação mensal e auditoria anual, com planos de ação 

acompanhados 

  X    

Propõe temas anuais para desenvolvimento com base em 

temas que se mostram de baixo desempenho 
    X  

Acompanha avaliação anual, conferindo execução do 

plano de melhorias e desclassificando fornecedores 

reincidentes em índices de desempenho abaixo. 

     X 

7.Monitora stakeholders visando ações de melhoria   X  X X 

Monitora IDH de suas revendedoras   X    

Avalia nível de satisfação de produtos e serviços e 

fornece base para a avaliar pesquisas de satisfação com 

clientes e calcula Índice de Satisfação do Cliente 

    X  

Monitora e aplica pesquisas para coletar informações 

sobre comunidades locais e definir quais demandam mais 

resposta via projetos 

    X  

Monitora comunidades locais para entender qual melhor 

projeto social conduzir 
     X 

8. Conduz Certificação Própria X X X    

Certificação do fornecedor que cumprir as metas 

estabelecidas ao longo do processo de avaliação 
X X X    

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Oito tipos de mecanismos foram identificados. Um deles foi adotado por todos os 

casos: possui sistema de monitoramento para cadeias específicas com base em dados da 

empresa. Nenhum mecanismo foi identificado para cinco dos seis casos. Já para 

mecanismos em quatro dos seis casos, três tipos foram identificados: programa de gestão 

monitora fornecedores críticos com base em dados da empresa, nos casos Cosméticos 1, 

Cosméticos 2, Gás e Papel e Celulose, auditorias da empresa para cadeias específicas, 

nos casos Agro 2, Cosméticos 2, Gás e Papel e Celulose, e monitora fornecedores visando 

ações de melhoria, nos casos Agro 2, Cosméticos 1, Gás e Papel e Celulose. Por fim, 

quatro tipos de mecanismos foram identificados em três casos: Sistema de monitoramento 

com bloqueio de fornecedor com base em listas de terceiros, na Agro 1, Agro 2 e Papel e 

Celulose, auditoria da empresa para fornecedor com risco, também nos casos do 

agronegócio além da Cosméticos 2, monitora stakeholders visando ações de melhoria, 

para os casos da Cosmético 1, Gás e Papel e Celulose, e, por fim, conduz Certificação 

Própria, nos casos do agronegócio e na Cosméticos 1. 
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A Figura 4.5 apresenta os mecanismos de monitoramento classificados quanto aos 

extremos de atuação indireta (hands-off) e direta (hands-on). Desse modo, tem-se como 

mecanismos mais indiretos, ou seja, com base em critérios de terceiros ou por meio de 

ações passivas: sistema de monitoramento com bloqueio de fornecedor com base em listas 

de terceiros, sistema de monitoramento para cadeias específicas com base em dados da 

empresa e programa de gestão monitora fornecedores críticos com base em dados da 

empresa. 

 

 
Sistema de monitoramento com bloqueio de 

fornecedor com base em listas de terceiros 

Sistema de monitoramento para cadeias específicas 

com base em dados da empresa 

Programa de gestão monitora fornecedores críticos 

com base em dados da empresa 

Auditorias da empresa para cadeias específicas 

Auditoria da empresa para fornecedores com risco 

Monitora fornecedores visando ações de melhoria 

Monitora stakeholders visando ações de melhoria 

Conduz Certificação Própria 

 

 

Figura 4.5 – Classificação de mecanismos de monitoramento 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já como mecanismos mais diretos, isto é, com maior envolvimento e postura ativa 

da empresa focal tem-se: auditorias da empresa para cadeias específicas, auditoria da 

empresa para fornecedores com risco, monitora fornecedores visando ações de melhoria, 

monitora stakeholders visando ações de melhoria e conduz certificação própria. 

 

 Mecanismos de Colaboração 

 

Como sexto tópico, indicam-se práticas/iniciativas/processos relacionadas a 

mecanismos de colaboração, questões relacionadas às ações que buscam melhor 

alinhamento com clientes, fornecedores e partes interessadas para melhorar 

conjuntamente resultados socioambientais. O Quadro 4.29 lista as práticas vinculadas ao 

mecanismo, ressaltando em negrito seus tipos e, ao lado, os casos que o apresentaram.  

 
Quadro 4.29 – Mecanismos de Colaboração para SSCM nos Casos 

Mecanismos de Colaboração 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cos 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

1.Parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para 

conduzir diagnóstico socioambiental de fornecedores 
X   X   

Parceria com fundação e ONGs para diagnóstico 

socioambiental de produtores rurais  
X      

Em parceria com CEBDS, desenvolveu ferramenta para 

suporte em compras sustentáveis 
   X   
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2.Parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para 

melhorar desempenho socioambiental de 

fornecedores 

X X   X  

Parceria com fundação e ONGs com orientação para 

requisitos legais e critérios socioambientais de 

certificações, com auditorias e suporte técnico. 

X      

Parcerias com ONGs fomentam desenvolvimento de 

produtores rurais, para restauração florestal, 

desenvolvimento de comunidades, certificação de 

produtores e adesão ao Cadastro Ambiental Rural 

X      

Parceria com ONG, apoiada por prefeitura e sindicato, 

fomenta redução de desmatamento na cadeia da soja e os 

que atingem desmatamento zero entram em lista que 

habilita fornecedores 

 X     

Parceria com CDP promove treinamentos, workshops e 

consultorias para reduzir emissões de fornecedores 
    X  

3.Parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para 

promover melhorarias em cadeias específicas 
 X    X 

Parceria com ONG, apoiada por prefeitura e sindicato, 

fomenta redução de desmatamento na cadeia da soja 
 X     

Reunião com líderes, entidades do setor e imprensa para 

painel sobre produção de soja, com apresentação de 

documentos e workshops, para fomentar sustentabilidade 

na cadeia de soja 

 X     

Parceria com ONG, apoiada por Ministério da 

Agricultura e Cooperativas, fomenta regularização 

ambiental de produtores da cadeia do cacau e 

recuperação de áreas degradadas 

 X     

Trabalha em parceria com instituto, associações e 

cooperativas para melhorar capacidade produtiva de 

comunidade local  

     X 

4.Parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para 

promover melhorarias no canal de distribuição 
 X  X X  

Colabora com Programa Na Mão Certa, de ONG, ao 

promover treinamentos e elaborar materiais orientam 

motoristas e transportadoras sobre exploração sexual de 

crianças e adolescentes nas estradas do país 

 X  X   

Colabora com Programa de ONG, Na Mão Certa, 

divulgando número de denúncias de exploração sexual 

de crianças e adolescentes nas estradas do país 

    X  

5.Parcerias com Universidades, Fundações/ 

Institutos/ONGs para promover melhorarias em 

comunidade local e na sociedade 

 X X X X X 

Parceria com instituto, beneficia pessoas em 

vulnerabilidade via horta comunitária. Alimentos a 

preços populares e arrecadação para projetos na 

comunidade 

 X     

Em parceria com instituto, promove empreendedorismo 

feminino. Capacitou mulheres em alimentação saudável 
 X     

Parceria com fundação e universidades para criar centro 

de pesquisa aplicada para desenvolver pesquisa em bem-

estar em diferentes disciplinas 

  X    

Parceria com instituto da empresa e com instituições de 

ensino para oferecer descontos e bolsas para que 

revendedoras e seus familiares frequentem cursos 

presenciais ou a distância 

  X    

Parceria com universidade, associação e seu o instituto 

para estruturar curso para professor e alunos de escola 

rural 

  X    
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Parceria com ONGs em projeto que apoia 

empreendedores com soluções de negócios sustentáveis 

que valorizem a floresta 

  X    

Parceria com empresas, comunidades e ONGs para 

elaborar plano de desenvolvimento local para 

comunidades com fornecedores e aplicou Índice de 

Progresso Social com mensuração de impactos 

socioambientais 

  X    

Parceria com instituto para reduzir emissões de GEE ao 

trocar fogões de lenha de comunidades locais por 

modelos mais eficientes com menos lenha e menos 

fumaça 

  X    

Parceria com ONU para realizar estudo sobre equidade 

de gêneros e desenvolver documentário 
   X   

Parceria com fundação e ONG para apoiar colégio e 

comunidade local, com equipamentos, reformas, novos 

cursos 

   X   

Parceria com instituto para construir centro de 

capacitação estética com cursos profissionalizantes de 

acesso gratuito 

   X   

Colabora com a coleta de óleo via revendedores, com 

empresa parceira e ONG que o reaproveita 
    X  

Apoia projeto de ONG e ensina empreendedorismo em 

escolas com funcionários voluntários 
    X X 

Desenvolve parceria com fundação em projeto que 

capacita jovens em situação de vulnerabilidade social, 

oferece capacitação profissional ministrada por 

voluntários da própria empresa 

     X 

Instala bibliotecas em escolas públicas em parceria com 

governo, patrocinador, comunidade e seu instituto 
     X 

Promove, em parceria com instituto e designer, um 

movimento de mulheres do Maranhão, para agregar 

valor em seus produtos e fortalecer seu negócio 

     X 

6.Articula setorialmente para promover melhorias 

socioambientais  
X X     

Discute com ONGs para apoiar órgãos públicos a se 

estruturarem melhor para desembargar unidades de 

produtores rurais depois de regularizadas 

X      

Articula parcerias com empresas, ONGs e secretarias de 

meio ambiente para implantar sistema de reciclagem de 

óleo de cozinha e enviar resíduos para biodiesel 

 X     

Articula com liderança setorial, parceiro, governo, 

sociedade para desenvolver respostas institucionais para 

proteção às florestas 

 X     

Reuniu líderes, entidades do setor e imprensa para painel 

sobre produção de soja. Apresentou documento de 

stakeholders e fizeram workshops, para fomentar 

sustentabilidade na cadeia de soja 

 X     

7.Apoia projetos de integrantes de sua cadeia para 

promover melhorias socioambientais 
 X X X X  

Promove concurso para premiar práticas e projetos de 

funcionários e terceiros com iniciativas para melhor uso 

de recursos na empresa e nas comunidades onde atua 

 X     

Fornece apoio técnico e financeiro para a projetos 

sociais conduzidos por revendedoras e colaboladores 

para ampliar seus impactos 

  X    

Parceria com revendedores, que vendem linha de 

produtos com verba revertida para instituto que investe 

em projetos para educação pública.  

  X    
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Parceria com cinco cooperativas de catadores e 

revendedoras para desenvolver projeto piloto para 

promover logística reversa 

  X    

Parceria com fornecedores e franqueados para reduzir de 

impacto ambiental nas lojas físicas 
   X   

Colabora com a coleta de pilhas, baterias e celulares por 

meio de revendedores e conduz destinação apropriada 
    X  

Colabora com a coleta de óleo via revendedores, com 

empresa parceira e ONG que o reaproveita 
    X  

Colabora com a divulgação de informações por meio de 

seus revendedores, em parceria com o governo para 

prevenir doenças 

    X  

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Sete tipos de mecanismos foram identificados. Nenhum foi reconhecido em todos 

os casos ou em apenas um dos seis casos. Por sua vez, em cinco dos seis casos, aponta-

se o mecanismo de parcerias com Universidades, Fundações/Institutos/ONGs para 

promover melhorarias em comunidade local e na sociedade, não identificado somente na 

Agro 1. Já em quadro dos seis casos, ocorre apoio a projetos de integrantes da cadeia para 

promover melhorias socioambientais, exceto Agro 1 e Papel e Celulose. Dois tipos de 

mecanismos foram identificados em três casos: parcerias com Fundações/Institutos/ 

ONGs para melhorar desempenho socioambiental de fornecedores, na Agro 1, Agro 2 e 

Gás; e para promover melhorarias no canal de distribuição, na Agro 2, Cosméticos 2 e 

Gás. Por fim, três tipos de mecanismos foram identificados em dois casos: parcerias com 

Fundações/ Institutos/ONGs para conduzir diagnóstico socioambiental de fornecedores, 

na Agro 1 e Cosméticos 2 e para promover melhorarias em cadeias específicas, na Agro 

2 e na Papel e Celulose; e articula no setor para promover melhorias, na Agro 1 e Agro 2. 

A Figura 4.6 apresenta os mecanismos de colaboração classificados quanto aos 

extremos de atuação indireta (hands-off) e direta (hands-on). 
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Articula setorialmente para promover melhorias 

socioambientais 
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Parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para 

melhorar desempenho socioambiental de 

fornecedores 

Parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para 

promover melhorarias em cadeias específicas 

Parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para 

promover melhorarias no canal de distribuição 

Parcerias com Universidades, Fundações/ 

Institutos/ONGs para promover melhorarias em 

comunidade local e na sociedade  

Figura 4.6 – Classificação de mecanismos de colaboração 

Fonte: Elaboração própria 
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Desse modo, tem-se como mecanismos mais indiretos, ou seja, com base em 

critérios de terceiros ou por meio de ações passivas: apoia projetos de integrantes de sua 

cadeia para promover melhorias socioambientais, articula setorialmente para promover 

melhorias socioambientais e faz parcerias com Fundações/Institutos/ONGs para conduzir 

diagnóstico socioambiental de fornecedores. Os mais diretos são, isto é, com maior 

envolvimento e postura ativa da empresa focal: parcerias com Fundações/Institutos/ 

ONGs para melhorar desempenho socioambiental de fornecedores, para promover 

melhorarias em cadeias específicas, promover melhorarias no canal de distribuição e para 

promover melhorarias em comunidade local e na sociedade. 

 

 Mecanismos de Desenvolvimento 

 

Como sétimo tópico, indicam-se práticas/iniciativas/processos relacionadas a 

mecanismos de desenvolvimento, questões relacionadas a ações que estimulem o 

compartilhamento de conhecimentos e tecnologias, o desenvolvimento conjunto. O 

Quadro 4.30 lista as práticas vinculadas ao mecanismo, ressaltando em negrito seus tipos 

e, ao lado, os casos que apresentaram.  

 

Quadro 4.30 – Mecanismos de Desenvolvimento para SSCM nos Casos 

Mecanismos de Desenvolvimento 

Casos 

Agro 

1 

Agro 

2 

Cos 

1 

Cosm 

2 
Gás 

Papel e 

Celulose 

1.Provê informações socioambientais que orientam 

melhorias  
X X X X X X 

Organiza eventos e palestras para levar informações 

para aumentar produtividade de lavouras e adoção de 

melhores práticas agrícolas 

X      

Realiza encontros com funcionários e clientes sobre 

Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, novas 

certicações e particularidades regionais, para fortalecer 

relação e promover sustentabilidade na cadeia da soja 

 X     

Provê mapeamento de riscos potenciais para os 

produtores da cadeia do tomate, desenvolvido com 

apoio da equipe de saúde e segurança, técnicos 

agrícolas e produtores rurais 

 X     

Disponibiliza documentos que esclarecem para todos 

fornecedores em seleção os pré-requisitos de meio 

ambiente, saúde e segurança e responsabilidade social 

  X    

Elabora Guia de Sustentabilidade para Fornecedores    X   

Fornece recomendações de segurança, saúde e meio 

ambiente, e instruções em programa de integração com 

terceiros 

    X  

Provê, no início de contratações, guias com conteúdos 

de critérios socioambientais que seus fornecedores 
     X 
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devem cumprir via website e Portal de Governança de 

Cadastro 

2.Provê informações socioambientais que orientam 

melhorias em fornecedores críticos 
  X X X X 

Realiza encontros anuais em seu programa de gestão de 

fornecedores nos quais compartilha estratégia e 

demandas futuras em sustentabilidade  

  X    

Elabora e divulga matriz de resultados e 

recomendações para os fornecedores participantes do 

programa de avaliação com questões socioambientais 

  X    

Provê cartilha de práticas de sustentabilidade para guiar 

procedimentos dos fornecedores críticos 
   X   

Provê plano de melhorias para fornecedores críticos 

com baixo desempenho em questões socioambientais 
   X X  

Realiza Oficina de Sustentabilidade, evento anual que 

promove boas práticas, fortalece tema em viés de 

gestão e operação 

   X   

Provê feedbacks com pontos de melhoria para 

fornecedores críticos com baixo desempenho em 

questões socioambientais 

    X X 

3.Capacita fornecedores X   X X  

Capacitação e orientação de produtores rurais sobre uso 

correto/seguro de defensivos agrícolas 
X      

Conduz consultoria técnica gratuita em fornecedores 

com equipes de engenharia e sustentabilidade para 

identificar melhorias em ecoeficiência.  

   X   

Estimulou mudança no produto do fornecedor para 

promover melhorias de saúde, segurança. 
    X  

4.Capacita fornecedores críticos X   X   

Desenvolve fornecedores ambientalmente críticos por 

meio de recomendações e vistorias técnicas 
X      

Em visita a fornecedores críticos, transfere 

conhecimento sobre processos e tecnologias 
   X   

5.Capacita cadeias específicas  X X   X 

Provê assistência técnica para agricultores familiares na 

cadeia do Biodiesel.  
 X     

Realiza encontros com funcionários e clientes sobre 

Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, novas 

certicações e particularidades regionais, para fortalecer 

relação e promover sustentabilidade na cadeia da soja 

 X     

Promove educação e treinamento de produtores da 

cadeia do cacau e os incentiva na certificação UTZ, que 

demanda condições de trabalho, procedimentos de 

segurança e manejo de equipamentos e defensivos 

agrícolas, além de bem-estar social com moradia digna, 

água potável e higiene básica 

 X     

Reforça ações de responsabilidade no campo e provê 

mapeamento de riscos potenciais para os produtores da 

cadeia do tomate, desenvolvido com apoio da equipe de 

saúde e segurança, técnicos agrícolas e produtores 

rurais 

 X     

Provê assistência e transfere conhecimento de novas 

tecnologias para comunidades fornecedoras 
  X    

Compartilha conhecimentos e consultoria em suporte 

ao processo de certificação e cumprimento de 

demandas socioambientais de fornecedores de madeira 

     X 

Provê capacitação e assistência técnica para promover 

agricultura comunitária 
     X 

6.Capacita demais atores da cadeia de suprimentos   X X X  
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Capacita revendedoras   X    

 Transfere conhecimento para franqueados sobre ponto 

de venda sustentável via guia com diretrizes e 

procedimentos e manual de operações 

   X   

Oferece orientação com consultor de gestão de frotas; 

propôs biocombustível e reaproveitamento de espaço.  
   X   

Treina sucessores das franquias, reforçando 

importância da adoção de práticas sustentáveis 
   X   

Fornece recomendações de segurança, saúde e meio 

ambiente, e instruções em programa de integração com 

terceiros 

    X  

7.Capacita comunidade  X X  X X 

Desenvolve comunidades locais e promove inclusão de 

produtores rurais (Ganhou Selo Combustível Social por 

assistiu 2.000 famílias municípios brasileiros) 

 X     

Investe em melhorias de produtividade das 

comunidades, em sua infraestrutura, em programas de 

capacitação nas áreas de saúde, segurança, boas 

práticas de manejo e gestão 

  X    

Apoia escolas com melhorias em infraestrutura, salas 

de aula, centros digitais, e capacitações 
  X    

Contribui para formar lideranças femininas e gerar 

trabalho e renda para mulheres na Amazônia; criação 

de movimento e associação 

  X    

Mantém escola de música e de informática em 

comunidade local.  
    X  

Apoia e mantém associação, que atende crianças com 

aulas de reforço escolar, e confecção de artesanatos, 

que gera renda 

     X 

8.Certifica fornecedores X X X    

Lançou padrão próprio de certificação e certificou 

fazendas de produtores parceiros 
X X X    

9.Prioriza fornecedores locais X  X  X X 

Prioriza fornecedores locais e regionais X      

Prioriza fornecedores locais e os desenvolve via 

fortalecimento de lideranças, repartição de benefícios, 

transferência de tecnologias e de conhecimento 

  X    

Prioriza modelos de produção que garantam segurança 

alimentar das comunidades, como os Sistemas 

Agroflorestais, que geram de renda para comunidades 

  X    

Deu início a priorização de fornecedores locais, mas 

ainda restrito a contratação dos fornecedores críticos 
    X  

Prioriza seleção de fornecedores locais com critérios 

definidos 
     X 

Fonte: Dados da pesquisa empírica  

 

Nove tipos de mecanismos foram identificados. Um tipo foi adotado por todos os 

casos: prover informações socioambientais que orientam melhorias. Nenhum tipo de 

mecanismo foi identificado em cinco dos seis casos ou em apenas um dos casos. Três 

tipos de mecanismos foram identificados em quatro casos: provê informações 

socioambientais que orientam melhorias em fornecedores críticos, em todos os casos 

exceto os da agroindústria; capacita comunidade, na Agro 2, Cosméticos 1, Gás e Papel 

e Celulose; e prioriza fornecedores locais, na Agro 1, Cosméticos 1, Gás e Papel e 
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Celulose. Já em três dos seis casos, tem-se quatro tipos de mecanismos: capacita 

fornecedores, na Agro 1, Cosméticos 2 e Gás; capacita cadeias específicas, na Agro 2, 

Cosméticos 1 e Papel e Celulose; capacita demais atores da cadeia de suprimentos, nos 

casos do setor de cosméticos e na Gás; e certifica fornecedores, nos casos da agroindústria 

e na Cosméticos 1. Por fim, um tipo de mecanismos esteve presente em dois casos, 

capacita fornecedores críticos, na Agro 1 e na Cosméticos 2. 

A Figura 4.7 apresenta os mecanismos de desenvolvimento classificados quanto 

aos extremos de atuação indireta (hands-off) e direta (hands-on).  

 

 
Prioriza fornecedores locais 

Certifica fornecedores 

Provê informações socioambientais que orientam 

melhorias 

Provê informações socioambientais que orientam 

melhorias em fornecedores críticos 

  

Capacita fornecedores 

Capacita fornecedores críticos 

Capacita cadeias específicas 

Capacita demais atores da cadeia de suprimentos 

Capacita comunidade 

 

Figura 4.7 – Classificação de mecanismos de desenvolvimento 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesse sentido, tem-se como mecanismos mais indiretos (hands-off): prioriza 

fornecedores locais; certifica fornecedores; provê informações socioambientais que 

orientam melhorias de modo geral, ou seja, em todos os fornecedores e atores da cadeia, 

e com foco em fornecedores críticos. Os mais diretos (hands-on) são: Capacita 

fornecedores, fornecedores críticos, cadeias específicas, demais atores da cadeia de 

suprimentos, além da comunidade. 

A partir da identificação e classificação dos mecanismos descritos até então, a 

Figura 4.8 apresenta todos os tipos de mecanismos em cada uma das grandes 

classificações de mecanismos de governança para SSCM. A figura elenca os mecanismos 

de acordo com a interpretação de cada tipo quanto a distinção proposta por de Gimenez 

e Sierra (2013) para mecanismos de governança “hands-off”, que seguem uma abordagem 

de gestão indireta, e mecanismos de governança “hands-on”, que seguem uma 

abordagem de gestão direta pela empresa focal. Nesse sentido, tipos de mecanismos que 

expressam práticas com uma postura mais ativa e atuante da empresa focal são entendidos 

como uma abordagem “hands-on”, ou direta, enquanto o inverso, ou seja, posturas mais 

passivas e mais voltadas a fiscalização ou manutenção de padrões, “hands-off”, ou 

indireta. 
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4.2.3. Mecanismos de Governança para Gestão de Questões Sociais na Cadeia de 

Suprimentos 

 

Como exposto, a seção anterior relata os dados na forma entre casos, embasada 

na categorização e na correspondência de padrões, por meio da redução dos dados 

individuais e da exposição das informações (MILES; HUBERMAN, 1994). Nessa seção 

de comparação entre casos, o primeiro tópico destacou as características dos casos (e.g., 

origem, internacionalização, quantidade de fornecedores) e os seus antecedentes de 

sustentabilidade (i.e., direcionadores, stakeholders, facilitadores e barreiras), e o segundo 

tópico destacou os mecanismos de governança utilizados na gestão da sustentabilidade 

ao longo da cadeia de suprimentos, isto é, mecanismos implementados tanto nas questões 

sociais como ambientais. Já a presente seção relata os mecanismos de governança 

utilizados na gestão da cadeia de suprimentos com foco específico em questões sociais.  

Assim, os mecanismos anteriores foram analisados em conjunto com as 

informações descritas no primeiro tópico, de descrição individual dos casos, e levou ao 

mapeamento das questões sociais e suas relações com cada um dos tipos de mecanismos 

de governança que as endereça. O cruzamento de tais informações (i.e., questões sociais 

X tipos de mecanismos de governança) está representado nos Quadros 4.31, 4.32, 4.33, 

4.34, 4.35, 4.36, respetivamente os quadros para os mecanismos de seleção, incentivos a 

melhorias, avaliação, monitoramento, colaboração e desenvolvimento. A partir desses 

quadros, as questões sociais foram mapeadas quanto a sua incidência nos tipos de 

mecanismos, se mais diretos, “hands-on”, ou mais indiretos, “hands-off”, e na sua 

incidência nos casos, se em mais ou em menos casos. Nesse ponto, questões sociais que 

incidiram em seis, cinco e quatro casos foram classificadas como questões centrais, 

enquanto questões sociais em três e dois casos foram classificadas como periféricas e, 

somente em um caso, como questões remotas. 

Como mostra o Quadro 4.31, foi possível perceber quatro questões sociais centrais 

que emergiram do campo (i.e., condições de trabalho, ética, saúde e segurança e trabalho 

e exploração infantil), quatro questões periféricas (i.e., desenvolvimento da comunidade, 

equidade/diversidade, direitos humanos e saúde e bem-estar) e duas questões remotas 

(i.e., desenvolvimento de minorias, responsabilidade ligada ao produto), conforme 

ilustrado na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Questões sociais centrais, periféricas e remotas no mecanismo de seleção 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tais questões foram geridas por meio da combinação de diferentes tipos de 

mecanismos. Os casos do agronegócio apresentam processos distintos para a gestão de 

tais questões. A Agro 1, por exemplo, conduz mais tipos de mecanismos, além mais  tipos 

“hands-on” do que a Agro 2. Enquanto a segunda realiza consulta a listas de terceiros e 

exige reconhecimento de códigos/políticas/termos, tipos de mecanismos mais  “hands-

off”, a primeira consulta a listas de terceiros, estabelece contratos com exigências para 

todos fornecedores e para fornecedores críticos, exige documentação de demandas para 

todos fornecedores, analisa documentação e riscos em fornecedores críticos, visita 

fornecedores específicos para checar exigências, exclui fornecedores sem critérios 

socioambientais e desenvolve banco de fornecedores habilitados em critérios 

socioambientais. Essa discrepância entre os casos pode ser justificada por fatores como 

poder e dependência, citados pela Agro 2, e pelo fator distância, citado pela Agro 1. Esses 

fatores de contingência, aprofundados na próxima seção, são destacados pelo entrevistado 

da Agro 2 em passagens sobre a ausência de barganha da empresa frente a alguns de seus 

fornecedores (i.e., fornecedores de insumos agrícolas) e pela priorização de fornecedores 

locais pela Agro 1, que gera uma base de fornecedores mais próximos a empresa focal. 

Nesse cotexto, não só há mais mecanismos implementados pela Agro 1, como mais 

questões sociais são contempladas, como desenvolvimento da comunidade (i.e., por 

priorizar a seleção de fornecedores locais), desenvolvimento de minorias (i.e., por exigir 

e orientar fornecedores na preservação de terras indígenas), questões de ética, saúde e 

bem-estar e saúde e segurança.  

Os casos do setor de cosméticos destacam-se por considerar questões sociais além 

das quatro questões centrais mencionadas. Desenvolvimento da comunidade, direitos 
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humanos, equidade/diversidade e responsabilidade ligada ao produto também são levadas 

em consideração, especialmente na Cosméticos 1. Esses casos, contudo, diferem quanto 

aos tipos de mecanismos adotados. Apesar de ambas priorizarem fornecedores por 

critérios socioambientais e elaborarem material para orientar fornecedores em seleção, a 

Cosmético 1 atua com o estabelecimento de pré-requisitos para todos os fornecedores e 

para cadeias específicas e qualifica seus fornecedores em demandas de seleção, enquanto 

a Cosméticos 2 atua com contratos com exigências para todos fornecedores, 

reconhecimento de códigos, política ou termos, além de excluir fornecedores sem 

critérios socioambientais. Nesse contexto, o fator relacionado ao poder também pode 

influenciar. A Cosméticos 1 foi o único caso em que os facilitadores relacionados a 

confiança e a colaboração foram identificados, de modo que tais elementos podem 

viabilizar uma atuação por meio de pré-requisitos e qualificação, ao passo em que diminui 

a necessidade de atuar por meio de exigências contratuais, reconhecimento de padrões e 

exclusões de fornecedores. 

As questões sociais consideradas na Gás relacionam-se com três das questões 

centrais (i.e., condições de trabalho, ética e trabalho e exploração infantil), além de 

questões de equidade e diversidade. Em condições de trabalho e exploração infantil, a 

empresa atua com todos os seus fornecedores por meio de contratos com exigências. Com 

fornecedores críticos, a empresa atua em tais questões e em ética e diversidade/equidade 

por meio de contratos com exigências, análise de documentação e riscos e visitas para 

checar exigências. Nesse contexto, é possível perceber uma atuação caracterizada por 

meio de um tipo de mecanismo mais indireto, ou “hands-off”, com foco em todos 

fornecedores e questões centrais na seleção, ao passo em que tipos de mecanismos mais 

diretos, ou “hands-on”, digerem-se para fornecedores críticos quanto a questões centrais 

e periféricas. 

Quanto a Papel e Celulose, identificou-se foco em três questões centrais (i.e., 

condições de trabalho, saúde e segurança e trabalho e exploração infantil), em uma 

combinação “hands-off” e “hands-on” de mecanismos de seleção: pré-requisitos para 

fornecedor de cadeias específicas, contratos com exigências para todos fornecedores e 

para cadeias específicas, além de exigir reconhecimento de códigos/políticas/termos, 

visitar para checar exigência em fornecedores específicos, excluir fornecedores sem 

critérios socioambientais e elaborar material para orientar fornecedor em seleção, e 

questões periféricas (i.e., direitos humanos e desenvolvimento da comunidade).  
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Quadro 4.31 – Mecanismos de Seleção e Questões Sociais Comtempladas 

 
Cond 

trabalho 

Des 

Com 

Des 

Soc 

Des 

Min 

Direi 

Hum 

Equi 

Diver 
Ética 

Fila

ntro 
Gênero 

Respon 

produto 

Saúde 

bemestar 

Saúde 

segura 

Trab Expl 

Infantil 

Trein 

Edu  

Consulta a Listas de Terceiros A1 A2             A2 A1  

Pré-requisitos para todos 

fornecedores 
C1    C1  C1 C1     C1 C1  

Pré-requisitos para fornecedor 

de cadeias específicas 
C1 PC    PC     C1  C1 PC C1 PC  

Contratos com exigências para 

todos fornecedores 

A1 C2    

G PC 
   PC  A1 C2     C2 PC 

A1 C2     

G PC 
 

Contratos com exigências para 

cadeias específicas 
PC           PC PC  

Contratos com exigências para 

fornecedores críticos 
A1 G   A1  G G      G  

Exige reconhecimento de 

códigos/políticas/termos 

A2 C2  

G PC 
    G 

A2 C2 

G 
    PC 

A2 C2   

G PC 
 

Exige documentação de demandas 

para todos fornecedores 
A1           A1   

Analisa documentação e riscos 

em fornecedores críticos 
A1 G     G G      A1 G  

Visita para checar exigência 

em fornecedores específicos 
A1 G PC     G G    A1  A1 G PC  

Exclui fornecedores sem 

critérios socioambientais 
A1 PC C2     C2      C2 PC PC  

Prioriza fornecedores por 

critérios socioambientais 
C2 

A1 C1 

PC 
   C2 C2    C2  C2  

Desenvolve banco de 

fornecedores habilitados em 

critérios socioambientais 

A1 PC           A1 PC A1 PC  

Elabora material para orientar 

fornecedor em seleção 

A1 C1  

C2 PC 
  A1 C1 C1 C1 C2     C1 PC 

A1 C1  

C2 PC 
 

Qualifica fornecedor nas 

demandas de seleção 
      C1        

Fonte: Dados da pesquisa empírica 
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É importante ressaltar que na coleta de dados foi identificado que questões de 

direitos humanos, em geral, são referidas nos casos como questões de condições de 

trabalho e exploração infantil, o que, para fins desse estudo, resultaria em uma 

redundância de questões analisadas, mas, mesmo assim, optou-se por manter a menção 

exata dor termos presentes nas entrevistas e relatórios dos casos em estudo. 

Em relação as questões sociais endereçadas no mecanismo de incentivos a 

melhorias, conforme quadro 4.32, foi possível perceber três questões centrais (i.e., 

condições de trabalho, saúde e segurança e trabalho e exploração infantil), duas questões 

periféricas (i.e., ética e equidade/diversidade) e quatro questões mais remotas (i.e., 

desenvolvimento de minorias, direitos humanos, filantropia e treinamentos, educação e 

habilidades), conforme ilustrado na Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 – Questões sociais centrais, periféricas e remotas no mecanismo de incentivo a melhorias 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que diz respeito as questões centrais mencionadas (i.e., condições de trabalho, 

saúde e segurança e trabalho e exploração infantil), todos os tipos de mecanismos de 

incentivos a melhoria foram utilizados. Alguns casos atuaram principalmente por meio 

de mecanismos mais “hands-off”, ou seja, via punições, como nos casos da agroindústria, 

enquanto os demais casos atuaram por meio de mecanismos mais “hands-on”, via 

estímulos a concorrência e reconhecimento.  

Destaca-se, contudo, que todos os casos atuam com punições definitivas para 

condições de trabalho e trabalho e exploração infantil, tendo em vista a regulamentação 

e a gravidade para tais questões. Outras duas questões sociais, ética e equidade/ 

Condições 

de 

Trabalho

Trabalho 

Exploração 

Infantil

Ética

Saúde 

Segurança

Equidade 

Diversidade

Direitos 

Humanos

Desenvolvimento 

de Minorias

Filantropia

Treinamento

Educação



239 

 

diversidade, foram consideradas via mecanismos “hands-on” por dois casos cada. As 

demais questões sociais (i.e., desenvolvimento de minorias, direitos humanos, filantropia 

e treinamento e educação) foram endereçadas apenas por um caso, Cosméticos 1, via 

mecanismos “hands-on”. 

Em relação as questões sociais endereçadas no mecanismo de avaliação, conforme 

quadro 4.11, foi possível perceber as mesmas três questões centrais dos mecanismos de 

incentivos a melhorias (i.e., condições de trabalho, saúde e segurança e trabalho e 

exploração infantil), cinco questões periféricas (i.e., ética, saúde e bem-estar, 

desenvolvimento de minorias, direitos humanos e equidade/diversidade) e uma questão 

remota (i.e., treinamentos, educação e habilidades), conforme ilustrado na Figura 4.33. 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Questões sociais centrais, periféricas e remotas no mecanismo de avaliação 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que diz respeito as questões centrais mencionadas (i.e., condições de trabalho, 

saúde e segurança e trabalho e exploração infantil), todos os tipos de mecanismos de 

avaliação foram utilizados. Os casos da agroindústria utilizam mecanismos de checagem. 

Na Agro 1, tais questões são geridas via recolhimento de documentos, visita fornecedores 

de cadeias específicas e por meio de sistemas de gestão. Na Agro 2, são geridas através 

de visitas a fornecedores vinculados a outros programas, em certificações, de visitas a 

fornecedores de cadeias específicas e com apoio de sistemas de gestão. 
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Quadro 4.32 – Mecanismos de Incentivo a Melhorias e Questões Sociais Comtempladas 

 
Cond 

trab 

Des 

Com 

Des 

Soc 

Des 

Min 

Direi 

Hum 

Equi 

Diver 
Ética 

Filantr

opia 

Gêne

ro 

Respon 

produ 

Saúde 

bemestar 

Saúde 

segura 

Trab Expl 

Infantil 

Trein 

Edu  

Punições com Multas A2           PC A2  

Punições Temporárias (até 

regularização) 
A1 PC           PC A1 PC  

Punições Definitivas 

A1 A2 

C1 C2 

G PC 

   C1       G PC 
A1 A2 C1 

C2 G PC 
 

Estímulos a Concorrência 
C2 G 

PC 
  C1  C1 G C2 G C1    

A2 C1 

C2 G PC 
C2 G PC C1 

Reconhecimento C2 G   C1  C1 G C2 G C1    
C1 C2  

G PC 
G C2 C1 

Fonte: Dados da pesquisa empírica 

 

Quadro 4.33 – Mecanismos de Avaliação e Questões Sociais Comtempladas 

 
Cond 

traba 

Des 

Com 

Des 

Soc 

Des 

Min 

Direit 

Hum 

Equi 

Diver 
Ética 

Filant

ropia 
Gênero 

Respon 

produto 

Saúde 

bemestar 

Saúde 

segura 

Trab.Expl 

Infantil 

Trein 

Edu  

Recolhe documentos 
A1 G 

PC 
    G G    PC 

A1 PC 

G 
G PC  

Visita fornecedores de outros 

programas (certificação/qualidade) 
A2 G           G A2 G  

Visita fornecedores de cadeias 

específicas 

A1 A2 

C1 C2 

PC 

  
C1

A1 

C1 

PC 
     PC 

C1  

PC 

A1 A2 C1 

C2 PC 
 

Verificação por amostragem C2      C2     C2 C2  

Aplica questionários de auto 

avaliação 

C1 C2 

PC 
  C1  C1 C2    PC C1 C2 C2 PC C1 

Utiliza sistemas de gestão 

A1 A2 

C1 C2 

PC 

  C1  C1 C2     C1 PC 
A1 A2 C1 

C2 
C1 

Elabora indicadores de desempenho  
C1 C2 

G PC 
  C1  C1 C2    C1 

C1 C2 

PC 
C1 C2 G C1 

Avalia dados com alta gestão C1   C1  C1      C1 C1 C1 

Fonte: Dados da pesquisa empírica
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Quanto aos casos do setor de cosméticos, ambos os casos consideram as questões 

centrais de avaliação (i.e., condições de trabalho, saúde e segurança e trabalho e 

exploração infantil). A Cosméticos 1 por meio de uma combinação “hands-off” e “hands-

on” de mecanismos de avaliação, como: aplicação de questionários de auto avaliação e 

uso de sistemas de gestão, além de visitas a fornecedores de cadeias específicas (i.e., as 

comunidades fornecedoras), elaboração de indicadores de desempenho e avaliação dos 

dados coletados com alta gestão. A Cosméticos 2 utiliza os mesmos tipos de mecanismos, 

exceto a avaliação dos dados coletados com alta gestão, e também conduz verificações 

por amostragem, ou seja, seleciona amostras de fornecedores para avaliar. Quanto as 

demais questões sociais consideradas, a Cosméticos 1 endereça quatro questões sociais 

periféricas (i.e., saúde e bem-estar, desenvolvimento de minorias, direitos humanos e 

equidade/diversidade) e uma questão remota, treinamento e educação. Já a Cosméticos 2, 

endereça apenas mais uma questão periférica, ética, a única não considerada pela 

Cosméticos 1. 

Para avaliação de questões sociais, a Gás endereça as três questões centrais, além 

de duas questões periféricas (i.e., equidade/diversidade e ética) e atua, também, por meio 

de uma combinação “hands-off” e “hands-on” de mecanismos de avaliação: recolhe 

documentos, visita fornecedores de outros programas, no caso em seu programa de gestão 

da qualidade, e elabora indicadores de desempenho considerando critérios 

socioambientais. A Papel e Celulose endereça as três questões centrais e duas questões 

periféricas (i.e., equidade/diversidade e ética), seguindo uma atuação por meio de 

combinação “hands-off” e “hands-on” de mecanismos de avaliação: recolhe 

documentos, aplica questionários de autoavaliação e utiliza sistemas de gestão, ao passo 

em que também visita fornecedores de cadeias específicas e elabora indicadores de 

desempenho. É possível ressaltar o foco da empresa em questões de saúde e segurança e 

saúde e bem-estar, questões que sinalizam um destaque no setor, reforçado suas 

certificações, como a OHSAS18001, para sistema de gestão de segurança e saúde 

ocupacional, e as de manejo florestal, CERFLOR e FCS.  

Para questões sociais mapeadas no mecanismo de monitoramento, conforme 

quadro 4.34, quatro questões centrais foram identificadas, três mecanismos de avaliação 

(i.e., condições de trabalho, saúde e segurança, trabalho e exploração infantil) e questões 

de treinamento e educação; duas questões periféricas (i.e., desenvolvimento de minorias 

e da comunidade) e quatro questões remotas (i.e., ética, responsabilidade no produto, 

saúde e bem-estar e equidade/diversidade), como ilustrado na Figura 4.12. 
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Quadro 4.34 – Mecanismos de Monitoramento e Questões Sociais Comtempladas 

 

Cond 

trabal

ho 

Des 

Com 

Des 

Soc 

Des 

Min 

Direi

tos 

Hum 

Equi 

Diver 
Ética 

Filantr

opia 
Gênero 

Respon 

produto 

Saúde 

bem 

estar 

Saúde 

segura 

Trabalho 

Exploração 

Infantil 

Trein 

Edu 

Habil 

Sistema de monitoramento 

para bloquear fornecedor com 

base em listas de terceiros 

A1 

A2 

PC 

           A1 A2 PC  

Programa de gestão monitora 

fornecedores críticos com base 

em dados da empresa 

C1 

C2 G 

PC 

  C1  C1 C2     
C1 C2 

G PC 

C1 C2 G 

PC 

C1 C2 

G 

Sistema de monitoramento 

para cadeias específicas com 

base em dados da empresa 

C1   A1      G  C1 PC A1  

Auditorias da empresa para 

cadeias específicas 

A2 

C1 G 

PC 

          
C1 G 

PC 
A2 C1 PC G 

Auditoria da empresa para 

fornecedores com risco 

A1 

A2 

C2 

  A1         A2 A1 C2 C2  

Monitora fornecedores 

visando ações de melhoria 
C1 C1          PC C1 G 

Monitora stakeholders visando 

ações de melhoria 
 

G 

PC 
        C1   C1 

Certificação própria 

A1 

A2 

C1 

  C1  C1      
A1 A2 

C1 
 

A1 A2 

C1 

Certificação de terceiros 

A1 

A2 

PC 

          
A1 A2 

PC 
A1 A2 PC  

Fonte: Dados da pesquisa empírica
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No que diz respeito as questões centrais condições de trabalho e trabalho e 

exploração infantil, tipos de mecanismos mais “hands-off” foram utilizados pelos casos 

Agro 1, Agro 2 e Papel e Celulose, que atuam por meio de sistemas de monitoramento 

para bloquear fornecedor com base em listas de terceiros e certificação de terceiros. Tais 

casos também desenvolveram certificação própria para tais questões e para saúde e 

segurança por meio de certificações de terceiros e, por sua vez, atuam com mecanismos 

mais “hands-on”, com auditorias para quando se trata de fornecedores com riscos ou, no 

caso da Agro 2, de cadeias específicas (e.g., cacau, soja, biodiesel).  

 

 
 

Figura 4.12 – Questões sociais centrais, periféricas e remotas no mecanismo de monitoramento 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto as questões de treinamento e educação, os casos do setor de cosméticos e 

a Gás destacam-se. Os três atuam por meio de programas de gestão que monitoram 

fornecedores críticos com base em dados da empresa. A Cosméticos 1 também monitora 

stakeholders visando ações de melhoria e possui certificação própria visando melhorias 

de treinamento e educação, enquanto a Cosméticos 2 e a Gás atuam em auditorias da 

empresa, a primeira para fornecedores com risco e a segunda para cadeias específicas. A 

Cosméticos 1 destaca-se por monitorar quase todas as questões sociais mapeadas (i.e., 

oito das onze). Também foi possível constatar que os mecanismos mais “hands-on” de 

monitoramento têm foco em atores particulares, sejam cadeias específicas ou 

fornecedores de risco e nas questões centrais. 
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Em relação as questões sociais no mecanismo de colaboração, conforme quadro 

4.35, foi possível perceber três questões centrais combinadas de modo distinto das 

questões em geral abordadas nos mecanismos anteriores: responsabilidade ligada ao 

produto, desenvolvimento da comunidade e treinamento e educação. Ademais, foram 

identificadas cinco questões periféricas (i.e., condições de trabalho, trabalho e exploração 

infantil, gênero, desenvolvimento da sociedade, saúde e segurança e saúde e bem-estar), 

e duas questões remotas (i.e., equidade/diversidade e desenvolvimento de minorias), 

conforme ilustrado na Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 – Questões sociais centrais, periféricas e remotas no mecanismo de colaboração 

Fonte: Elaboração própria 

 

O tipo de mecanismo mais recorrente nesse contexto diz respeito a parcerias com 

Universidades, Fundação/Institutos/ONGs para promover melhorarias em comunidades 

locais ou na sociedade. Esse tipo de mecanismo foi utilizado para endereçar questões 

sociais, como: desenvolvimento da comunidade, da sociedade, de minorias, questões de 

gênero, de responsabilidade ligada ao produto, saúde e bem-estar e treinamento, 

educação. 

Destaca-se a atuação dos casos do agronegócio por meio articulação setorial e dos 

casos do setor de cosméticos e da Gás no apoio a projetos de integrantes de sua cadeia 

para melhorias socioambientais, também realizado pela Agro 1. A Papel e Celulose atuou 

em parcerias com foco em desenvolvimento de comunidades e de minorias, gênero e 

treinamento e educação. 
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Quadro 4.35 – Mecanismos de Colaboração e Questões Sociais Comtempladas 

 

Cond 

trabal

ho 

Des 

Com 

Des 

Soc 

Des 

Min 

Direi

tos 

Hum 

Equi 

Diver 
Ética 

Filantr

opia 
Gênero 

Respon 

produto 

Saúde 

bem 

estar 

Saúde 

segura 

Trabalho 

Exploração 

Infantil 

Trein 

Edu 

Habil 

Parcerias com Fundações/ 

Institutos/ ONGs para 

diagnóstico socioambiental de 

fornecedores 

A1 

C2 
    C2      C2 C2 A1 

Parcerias com Fundação 

/Institutos/ONGs para 

melhorar desempenho socio 

ambiental de fornecedores 

A1 A1             

Parcerias com Fundação 

/Institutos/ONGs para 

melhorar cadeias específicas 

A2 PC        A2   A2 PC 

Parcerias com Fundação 

/Institutos/ONGs para 

promover melhoraria na 

distribuição 

            A2 C2 G  

Parcerias com Universidades, 

Fundação/Institutos/ONGs 

para promover melhorarias em 

comunidade/sociedade 

 

A2 

C1 

C2 

G 

PC 

C1 

G 
PC     

A2 C2 

PC 
G 

A2 C1 

G 
  

A2 C1 

C2 G 

PC 

Articula setorialmente para 

melhorias socioambientais 
A2 A1        A2  A2 A2  

Apoia projetos de integrantes 

de sua cadeia para melhorias 

socioambientais 

 
C1 

A2 
       

A2 C1 

C2 G 
G   C1 

Fonte:  Dados da pesquisa empírica
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Para as questões sociais no mecanismo de desenvolvimento, conforme quadro 

4.36, foi possível perceber o maior número de questões centrais, seis, contemplando: 

condições de trabalho, trabalho e exploração infantil, responsabilidade ligada ao produto, 

saúde e segurança, desenvolvimento da comunidade e treinamento e educação. Além 

desses, foram identificadas cinco questões periféricas (i.e., desenvolvimento de minorias, 

direitos humanos, ética, saúde e bem-estar e equidade/diversidade) e duas questões 

remotas (i.e., gênero e filantropia), conforme ilustrado na Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 – Questões sociais centrais, periféricas e remotas no mecanismo de desenvolvimento 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Cosméticos 1a foi a única a considerar as questões remotas para 

desenvolvimento, isto é, gênero e filantropia, além de desenvolver todas as demais 

questões sociais, exceto uma (i.e., saúde e bem-estar). Os tipos de mecanismos “hands-

off” recorrentes para desenvolvimento lidaram com a priorização de fornecedores locais 

e com a provisão de informações socioambientais que orientam melhorias, tanto para 

fornecedores em geral quanto para fornecedores críticos. Já os tipos de mecanismos 

“hands-on” mais utilizados para desenvolvimento fora quanto a capacitação de cadeias 

específicas e da comunidade. 

O mecanismo de desenvolvimento foi o que alcançou a maior quantidade de 

questões sociais, isto é, 13, frente a 11 em colaboração, 10 em seleção e monitoramento 

e 9 em avaliação e incentivos a melhorias. Também foi o mecanismo com mais questões 

centrais, isto é, 6, frente a 4 na seleção e monitoramento, 3 em incentivos a melhorias, 

avaliação e colaboração. 
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Quadro 4.36 – Mecanismos de Desenvolvimento e Questões Sociais Comtempladas 

 
Cond 

trab 

Des 

Com 

Des 

Soc 

Des 

Min 

Direi 

Hum 

Equi 

Diver 
Ética 

Filantr

opia 
Gênero 

Respon 

produto 

Saúde 

bemestar 

Saúde 

segura 

Trab Explo 

Infantil 

Trein 

Edu  

Provê informações socio 

ambientais que orientam 

melhorias 

A1 

A2 

C1 

C2 

PC 

A1 

A2 

C1 

 C1 
C1 

PC 

C1 

C2 

C1 

C2 
 C1 A1 A2  

A2 C1 

C2 G 

PC 

A1 A2 C1 

C2 PC 

C1 C2 

PC  

Provê informações socio 

ambientais que orientam 

melhorias em fornecedores 

críticos 

C1 

C2 G 

PC 

C1  C1 
C1 

PC 

C1 

C2 

C1 

C2 
 C1   

C1 C2 

G PC 

C1 C2 G 

PC 

C1 C2 

G PC 

Capacita fornecedores          A1  A1 G    

Capacita fornecedores críticos A1         C2  C2 A1 C2 

Capacita cadeias específicas 

A2  

C1 

PC 

A2 

C1 

PC 

       
A2 C1 

PC 
A2 PC 

A2 C1 

PC 
A2 PC 

A2 C1 

PC 

Capacita demais atores da 

cadeia de suprimentos 
       C1 C1 C2  G  C1 C2 

Capacita comunidade  
C1 

G PC 
 A2     C1   C1  

A1 A2 

C1 G 

PC 

Desenvolve cadeias 

específicas 
A2 A2  A2       A1 A2 A2 A2 A1 A2 

Certifica fornecedores em 

certificação própria 

A1  

A2 

C1 

   C1 C1 C1     

A1  

A2 

C1 

A1  

A2 

C1 

 

Prioriza fornecedores locais  

A1  

C1  

G 

PC 

            

Fonte:  Dados da pesquisa empírica
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4. 3. Descrição da Codificação de Padrões 

  

A codificação de padrões identifica um tema, configuração ou explicação 

emergente por meio da junção de muitas informações em uma unidade de análise mais 

significativa e parcimoniosa, conduzida a partir da coleta de passagens similares da 

primeira codificação (SALDAÑA, 2015). Analisar as convergências que emergem nesse 

contexto estimula o desenvolvimento de descrições sobre um tema principal, um padrão 

de ação ou uma rede de relacionamentos (SALDAÑA, 2015).  

Desse modo, por meio da junção das codificações e descrições anteriores, o 

presente estudo buscou identificar uma unidade de análise mais integral e, a partir da 

coleta de códigos similares da primeira codificação, elaborou um quadro geral para cada 

mecanismo de governança analisado (i.e., seleção, incentivos a melhorias, avaliação, 

monitoramento, colaboração e desenvolvimento).  

Para guiar a análise de convergências, cada quadro geral foi organizado levando 

em consideração o tipo de mecanismos de governança, classificados em “hands-off” e 

“hands-on”, e as questões sociais contempladas, classificadas em centrais, periféricas e 

remotas. Assim, seis matrizes 3x2 foram elaboradas, conforme Figuras 4.15, 4.16, 4.17, 

4.18, 4.19, 4.20.  

A codificação de padrão é apropriada para desenvolver categorias predominantes 

a partir dos dados, buscar por regras, causas, e explicações, além de formar construtos e 

processos teóricos (MILES; HUBERMAN, 1994; SALDAÑA, 2015). Como exposto na 

metodologia, a análise dos códigos consiste em um processo criativo e iterativo, em que 

se elaboram matrizes e figuras, comparam-se casos, agrupam-se categorias ou padrões, e, 

até, se aplicam metáforas para facilitar explicações (LANGLEY, 2009). Assim, com base 

na análise das matrizes, alguns padrões são destacados e descritos.  

Tendo em vista a análise das questões sociais centrais, pode-se identificar a adoção 

de tipos de mecanismos “hands-off” em todos os casos para seleção, incentivos a 

melhorias, avaliação, monitoramento e desenvolvimento. Ou seja, exceto para 

colaboração, seria comum adotar tipos de mecanismos “hands-off” para gerir questões 

sociais centrais. A adoção de tipos de mecanismos “hands-on” foi identificada em todos 

os casos para avaliação, monitoramento, colaboração e desenvolvimento. Ou seja, exceto 

para seleção e incentivos a melhorias, seria comum adotar tipos de mecanismos “hands-

on” em questões sociais centrais. 
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Desenvolvimento de 

Minorias

Responsabilidade 

ligada ao produto

Desenvolvimento da 

Comunidade 

Equidade / 

Diversidade

Direitos Humanos

Saúde e bem-estar

Condições de 

Trabalho

Trabalho e 

Exploração infantil

Ética

Saúde e segurança

Hands-onHands-off

Questões 

centrais

Questões 

periféricas

Questões 

remotas

Seleção

A1 A2

C1 C2

G PC

A1

G PC

C1 C2

A1

C1

PCG

C2 C1

A1

A1 A1

C1

Desenvolvimento de 

Minorias

Direitos Humanos

Filantropia

Treinamento, 

Educação e 

Habilidade

Equidade e 

diversidade

Ética

Condições de 

Trabalho

Trabalho/Exploração 

infantil

Saúde e segurança

Hands-onHands-off

Questões 

centrais

Questões 

periféricas

Questões 

remotas

Incentivos a Melhorias

A1 A2

C1 C2

G PC

C2

G PC

A2

C1

C2

G

C1

C1C1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento,
Educação e 

Habilidade

Equidade e 

diversidade

Ética

Desenvolvimento de 

Minorias

Direitos Humanos

Saúde e bem estar

Condições de 

Trabalho

Trabalho/Exploração 

infantil

Saúde e segurança

Hands-onHands-off

Questões 

centrais

Questões 

periféricas

Questões 

remotas

Avaliação

A1 A2

C1 C2

G PC

A2

G

A1

C1 C2

PC

G

C1 C1

G

C2C2

A1

PCPC

C1 C1

Figura 4.15 –Matriz Tipos de Mecanismos de Seleção e Tipos de Questões Sociais

Fonte: Elaboração própria

Figura 4.16 –Matriz Tipos de Mecanismos de Incentivo a Melhorias e Tipos de Questões Sociais

Fonte: Elaboração própria

Figura 4.17 –Matriz Tipos de Mecanismos de Avaliação e Tipos de Questões Sociais

Fonte: Elaboração própria
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Equidade

ediversidade

Ética

Responsabilidade 

ligada ao produto

Saúde e bem estar

Desenvolvimento da 

Comunidade

Desenvolvimento de 

Minorias

Condições de 

Trabalho

Trabalho e 

Exploração infantil

Saúde e segurança

Treinamento, 

Educação

Hands-onHands-off

Questões 

centrais

Questões 

periféricas

Questões 

remotas

Monitoramento

A2A1

PCG

C1 C2

A2

G

A1

C1 C2

PC

G

C1

PC

C1

A1 A1

C1 C1C2

G

 

Desenvolvimento	de	
Minorias

Equidade e	diversidade

Condições	de	Trabalho
Trabalho e	Exploração	

infantil

Gênero
Saúde	e	bem	estar

Saúde	e	segurança
Desenvolvimento	da	

Sociedade

Treinamento,	Educação	
e	Habilidade

Desenvolvimento	da	

Comunidade
Responsabilidade	ligada	

ao	produto

Hands-onHands-off

Questões 

centrais

Questões 

periféricas

Questões 

remotas

Colaboração

A2

G

A1

C1 C2

PC

A1 A2

A2

G

A1

C1 C2

PC

A2A1

C2

PC

C2

Filantropia

Gênero

Saúde e bem estar

Desenvolvimento de 

Minorias

Direitos Humanos

Equidade e diversidade

Ética

Condições de Trabalho

Saúde e segurança

Trabalho e Exploração 

infantil

Treinamento, Educação 

Desenvolvimento da 

Comunidade

Responsabilidade ligada ao 

produto

Desenvolvimento

Hands-onHands-off

Questões 

centrais

Questões 

periféricas

Questões 

remotas

A2

G

A1

C1 C2

PC

A2A1

C1

PCG

C2

A2A1

PC

C1 C1

A2

PC

C1

Figura 4.18 –Matriz Tipos de Mecanismos de Monitoramento e Tipos de Questões Sociais

Fonte: Elaboração própria

Figura 4.19 –Matriz Tipos de Mecanismos de Colaboração e Tipos de Questões Sociais

Fonte: Elaboração própria

Figura 4.20 –Matriz Tipos de Mecanismos de Desenvolvimento e Tipos de Questões Sociais

Fonte: Elaboração própria
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Nesses dois mecanismos, seleção e incentivos a melhorias, apenas os casos da 

agroindústria deixaram de adotar mecanismos tipo “hands-on”, a Agro 1 para seleção e a 

Agro 2 para incentivos a melhorias. Em todos os casos, a utilização conjunta dos tipos 

“hands-off” e “hands-on” foi identificada para avaliação, monitoramento e 

desenvolvimento. Já nos demais, seleção e incentivos a melhorias tiveram um dos casos 

do agronegócio sem um tipo “hands-on” em cada, e, em colaboração, somente os casos 

do agronegócio atuaram com tipos “hands-off”. Assim, percebe-se que, em questões 

sociais centrais, as empresas da agroindústria atuaram mais por tipos “hands-off” quando 

comparadas aos demais casos. Além disso, foi possível identificar que a colaboração em 

questões sociais centrais pode ser destacada por ser o mecanismo com mais tipos “hands-

on” do que “hands-off” para atuação. 

Por sua vez, levando em conta a análise das questões sociais periféricas, pode-se 

identificar que, exceto para seleção, os demais mecanismos ocorrem mais por meio de 

tipos “hands-on” do que “hands-off”. Ou seja, ao endereçar questões sociais periféricas, 

seria comum que, após selecionar seus fornecedores, as empresas utilizem mais tipos 

“hands-on” do que “hands-off” de mecanismos de governança.  

Naturalmente, a atuação dos casos diminui nas questões sociais periféricas frente 

as questões sociais centrais, contudo, essa redução não ocorre de modo uniforme, uma 

vez que alguns casos se mostram menos atuantes que outros. Assim, quanto aos casos 

mais e menos recorrentes, destaca-se a Cosméticos 1 como mais atuante em oposição a 

Agro 2, menos atuante. A Cosméticos 1 considerou questões sociais periféricas em todos 

os seus mecanismos de governança, por meio de tipos “hands-on” para incentivos a 

melhorias e colaboração e de ambos os tipos, “hands-on” e “hands-off”, para seleção, 

avaliação, monitoramento e desenvolvimento. Por outro lado, a atuação da Agro 2 deu-se 

apenas nos mecanismos de colaboração e desenvolvimento, tanto via tipos “hands-off” 

como tipos “hands-on”.  

No que diz respeito as questões sociais remotas, não se identifica a ocorrência de 

mais tipos de mecanismos “hands-on” do que “hands-off”, como nas questões sociais 

periféricas. Exceto para desenvolvimento, os demais mecanismos ocorrem via tipos 

“hands-off” e “hands-on”, igualmente ou com maior incidência no primeiro, “hands-off”. 

Em questões periféricas, os casos que atuaram por meio de tipos “hands-on” de 

mecanismos foram a Agro 1, a Papel e Celulose e a Cosméticos 1, que, novamente, se 

destacou ao considerar questões sociais remotas em mais mecanismos do que os demais 

casos. A empresa atua em tais questões por meio de todos os mecanismos, exceto via 
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colaboração, e foi o único caso a endereça-las via incentivos a melhorias, avaliação e 

desenvolvimento.  

No âmbito das questões sociais remotas, a Agro 2 segue como um caso menos 

atuante. A empresa não foi identificada com nenhum dos mecanismos de governança para 

endereçar tais questões. Já a Gás e a Papel e Celulose, consideraram questões sociais 

remotas apenas em um de seus mecanismos, a primeira via monitoramento, em um tipo 

“hands-off” de mecanismo, e a segunda via colaboração, em um tipo “hands-on” de 

mecanismo. 

Para analisar tais relações sob perspectivas setoriais, os casos de mesmo setor são 

comparados entre si. Assim, no contexto do agronegócio, a Agro 1 sinaliza atuar de modo 

mais aprofundado frente a Agro 2, tendo como diferencial o endereçamento de questões 

periféricas em todos os seus mecanismos, exceto incentivos a melhorias, e de uma questão 

social remota, em comparação a Agro 1, que endereça questões periféricas via 

colaboração e desenvolvimento e não endereça questões remotas. Em questões centrais, 

os dois casos atuam similarmente: contemplando-as em todos mecanismos via “hands-

off” e “hands-on”, exceto uma em cada, incentivos a melhorias na Agro 1 e seleção na 

Agro 2.  Já no âmbito do setor de cosméticos, é possível destacar a atuação da Cosméticos 

1 frente a Cosméticos 2. A primeira endereça questões centrais e periféricas em todos os 

mecanismos, além de questões remotas, em todos os mecanismos exceto colaboração. Já 

a segunda, endereça questões centrais em todos os mecanismos, questões periféricas em 

todos, exceto monitoramento e desenvolvimento, e questões remotas via monitoramento 

e colaboração. Desse modo, destaca-se que a atuação em um mesmo setor não 

necessariamente leva a um endereçamento de questões sociais e mecanismos de 

governança de modo semelhante.  

Considerando a atuação dos casos quanto ao endereçamento de questões sociais, 

propõe-se, então, três perfis quanto a gestão da sustentabilidade social no contexto na 

SSCM: elementar, seletivo e extensivo. O primeiro perfil pode ser representado por 

empresas similares a Agro 2, que endereçam questões sociais centrais em cada um dos 

mecanismos de governança, endereça questões sociais periféricas em dois mecanismos 

de governança (e.g., na Agro 2, via colaboração e desenvolvimento) e não endereçam 

questões sociais remotas. Haveria, assim, uma gestão elementar da sustentabilidade social 

na SSCM quando a empresa considera questões sociais centrais em todos os mecanismos 

de governança e inicia sua atuação com questões sociais periféricas.  
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O segundo perfil pode ser representado pelas empresas focais a Gás, Papel e 

Celulose, Agro 1 e Cosmético 2, que endereçam questões sociais centrais em cada um 

dos mecanismos de governança, questões sociais periféricas na maioria dos mecanismos 

de governança (e.g., nos casos do estudo, contemplaram quatro ou cinco mecanismos) e 

questões remotas em um ou dois mecanismos de governança. Assim, haveria uma gestão 

seletiva da sustentabilidade social na SSCM quando a empresa considera questões sociais 

centrais em todos os mecanismos de governança, direciona-se para considerar questões 

sociais periféricas em todos os mecanismos de governança e seleciona alguns 

mecanismos para dar início a consideração de questões sociais remotas. 

Por fim, o terceiro perfil pode ser representado pela emprea focal Cosméticos 1, 

que endereçam questões sociais centrais e periféricas em cada um dos mecanismos de 

governança e questões sociais remotas por meio de quase todos os mecanismos (e.g., no 

caso do estudo, contemplou cinco mecanismos). Assim, haveria uma gestão extensiva da 

sustentabilidade social na SSCM quando a empresa considera questões sociais centrais e 

periféricas em todos os mecanismos de governança e também já se direciona para 

considerar questões sociais remotas em todos os mecanismos. A Figura 4.21 ilustra a 

atuação de cada um dos três perfis.  

 

 

Figura 4.21 – Perfis de Gestão Social na SCM quanto as questões sociais endereçadas 

Fonte: Elaboração própria 
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O Quadro 4.37 apresenta os casos na sequência da esquerda para a direita, para 

perfis de menor e maior gestão da sustentabilidade social na SSCM. Os três perfis, com 

seus respectivos casos, são apresentados com seus elementos antecessores, descritos na 

seção de descrição caso a caso e entre casos, e possíveis relações entre os perfis e os 

antecessores da SSCM são analisadas.     

 

Quadro 4.37 – Perfis de Gestão Social e seus Antecedentes 

Perfis 

Antecedentes 

Elementar Seletivo Extensivo 

A2 G PC A1 C2 C1 

Direcionadores 

Compromisso e apoio da gestão de topo X X X X X X 

Recursos Internos  X  X X X 

Demandas de clientes e rede de partes 

interessadas 
X X X X   

Ambiente do setor / do mercado X  X X   

Visibilidade da empresa / produto / marca   X  X X 

Mídia e ONGs X   X   

Legislação e conformidade X      

Busca por Vantagem competitiva   X    

Facilitadores 

Compromisso e apoio da gestão de topo X X  X X X 

Gestão da informação X  X   X 

Papel estratégico do setor de compras X  X    

Práticas de gestão da qualidade  X X  X  

Capacidade de inovação      X 

Colaboração na cadeia de fornecedores      X 

Confiança      X 

Integração tecnológica      X 

Cultura Nacional    X   

Disponibilidade de recursos da empresa    X   

Dificultadores 

Maior e mais complexo esforço de 

coordenação 
 X X X X  

Relutância na adoção de padrões X  X X  X 

Dispersão geográfica da cadeia  X X   X 

Maior divulgação de informação/ comunicação X  X    

Dificuldades de alinhar estratégias nas cadeias 

de suprimentos 
X      

Elevação de custos   X    

Falta de fornecedor apto e/ou disponível      X 

Fonte:  Dados da pesquisa empírica 

 

Quanto ao caso atrelado ao perfil de gestão elementar, a Agro 2, foi o único entre 

os demais que ressaltou legislação e conformidade como direcionador. Isso pode ocorrer 

não porque tal elemento não existe nos outros casos, o que seria improvável, mas pelo 

peso dado pelo caso ser maior. Assim, se o caso foi o único a destacar a legislação e a 

conformidade frente a outros direcionadores, pode ser um indício de que ainda atua 

focado apenas em questões sociais centrais.
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Além disso, a Agro 2 não indica recursos internos, nem visibilidade da 

empresa/produto/marca como direcionadores. Ademais, apenas nesse caso a barreira 

dificuldade de alinhar estratégias na cadeia foi identificado. Assim, quando a empresa for 

direcionada por questões de legislação e a conformidade, não apresentar recursos 

internos, nem visibilidade da empresa/produto/marca como direcionadores, e tiver 

dificuldades em alinhar estratégias na cadeia, um perfil elementar pode ser adotado.  

A presença de recursos internos foi identificada como direcionador da SSCM em 

quatro dos cinco casos enquadrados fora do perfil elementar. Ressalta-se que um dos 

casos enquadrado como seletivo, a Papel e Celulose, não indicou tal direcionador, o que 

contra argumenta parte da lógica proposta anteriormente para o perfil elementar. Contudo, 

destaca-se que o mesmo caso, junto a Gás e a Cosméticos 2, apresentam práticas de gestão 

da qualidade como elemento facilitador para adoção da sustentabilidade na SCM, o que 

pode apoia-lo na evolução de um perfil elementar para um seletivo. Quanto aos demais 

elementos facilitadores, destaca-se a identificação de quatro elementos somente no caso 

enquadrado como extensivo. Assim, a capacidade de inovação, a integração tecnológica, 

a confiança e colaboração na cadeia de fornecedores seriam elementos de apoio para 

evolução de um perfil seletivo para um extensivo na gestão da sustentabilidade social na 

SCM. 

Em relação aos elementos dificultadores, barreiras quanto a relutância na adoção 

de padrões socioambientais e a necessidade de maior divulgação de 

informação/comunicação não são impeditivas para casos de perfil elementar evoluírem 

para perfil seletivo. Analisando, por exemplo, a Agro 2 e a Papel e Celulose, ambos os 

casos possuem tais dificultadores, sendo a primeira de um perfil elementar e a segunda 

seletiva. Como distinção, contudo, destaca-se a presença somente na Papel e Celulose da 

visibilidade da empresa/produto/marca como direcionador e de práticas de gestão da 

qualidade como facilitador. Assim, destaca-se o papel de tais elementos também como 

possíveis elementos de apoio para evolução de um perfil seletivo para um extensivo na 

gestão da sustentabilidade social na SCM. 

Na seção seguinte, as análises, argumentos e perfis descritos são discutidos à luz 

das teorias adotadas no presente estudo, além de contrastados com a literatura do campo 

de SSCM.   
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5. Discussão dos Resultados 

 

As evidências empíricas descritas na seção anterior sugerem que os casos 

investigados apresentam diferentes abordagens para gerir a sustentabilidade social, tendo 

em vista diferentes tipos de questões sociais e diferentes tipos de mecanismos de 

governança. Argumenta-se que três perfis de gestão da sustentabilidade social no contexto 

da SSCM emergiram: elementar, seletivo e extensivo. Assim, as seguintes características 

são dadas para descrever esses perfis: 

 

 Gestão elementar da sustentabilidade social na SSCM: ocorre quando a empresa 

considera questões sociais centrais em todos os mecanismos de governança (i.e., 

seleção, incentivos a melhorias, avaliação, monitoramento, colaboração e 

desenvolvimento) e inicia em poucos mecanismos a consideração de questões 

sociais periféricas. 

 

 Gestão seletiva da sustentabilidade social na SSCM: ocorre quando a empresa 

considera questões sociais centrais em todos os mecanismos de governança 

mencionados, direciona-se para considerar questões sociais periféricas também 

em todos os mecanismos e seleciona alguns mecanismos para dar início a 

consideração de questões sociais remotas. 

 

 Gestão extensiva da sustentabilidade social na SSCM: ocorre quando a empresa 

considera questões sociais centrais e periféricas em todos os mecanismos de 

governança e se direciona para considerar questões sociais remotas também em 

todos os mecanismos. 

 

Em linha com Formentini e Taticchi (2016), a identificação de perfis de 

sustentabilidade quanto às práticas adotadas em cadeias de suprimento constitui uma 

forma de contribuição para a literatura do campo. Salienta-se, ainda, que a compreensão 

investigada no presente estudo busca propostas focadas na dimensão social e que, ao 

melhor conhecimento da autora, não foram anteriormente consideradas na literatura do 

campo de tal modo. No âmbito da SSCM, Formentini e Taticchi (2016) identificaram 

perfis de sustentabilidade, contudo, analisam os vieses da orientação triple bottom line e 

da extensão dos mecanismos de governança ao longo da cadeia de suprimentos. Para tal, 
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os autores definiram os seguintes perfis: líderes de sustentabilidade, praticantes de 

sustentabilidade, e tradicionais. O primeiro compreende as empresas que possuem 

abordagem TBL, ou seja, nas três dimensões da sustentabilidade, que se estendem ao 

longo da cadeia de suprimentos; o segundo, com abordagem em apenas uma ou duas 

dimensões da sustentabilidade, que se estendem isoladamente na cadeia de suprimentos; 

e o terceiro, com abordagem tradicional, que não incluem iniciativas explícitas nas 

dimensões da sustentabilidade e na cadeia de suprimentos.  

Quanto às similaridades com os perfis propostos pelos autores, é possível indicar 

que: no contexto da SCM, a adoção da sustentabilidade e da sustentabilidade social 

tendem a percorrer três níveis, um avançado, um moderado e um iniciantes (e.g., líderes, 

praticantes e tradicionais x extensivos, seletivos e elementares). Enquanto o perfil líder 

de sustentabilidade engloba as três dimensões da sustentabilidade e alcança a extensão da 

cadeia de suprimentos, o perfil extensivo engloba os três tipos de questões sociais e inclui 

todos os mecanismos de governança. Por sua vez, enquanto o perfil praticante de 

sustentabilidade engloba uma ou duas dimensões da sustentabilidade e se estende 

isoladamente na cadeia de suprimentos, o perfil seletivo direciona-se para englobar dois 

tipos de questões sociais, centrais e periféricas, em todos os mecanismos de governança 

e inicia mecanismos no terceiro tipo de questões sociais, as remotas. Por fim, enquanto o 

perfil tradicional não inclui iniciativas explícitas nas dimensões da sustentabilidade, nem 

ao longo da cadeia de suprimentos, o perfil elementar considera um tipo de questões 

sociais em todos os mecanismos de governança e inicia a consideração de um segundo 

tipo de questões sociais, as periféricas, em poucos mecanismos.  

Por outro lado, também se percebe um contraste entre as duas propostas de perfis. 

Enquanto o perfil de menor evolução proposto por Formentini e Taticchi (2016) não 

apresenta de modo explícito uma dimensão da sustentabilidade, nem se estende ao longo 

da cadeia de suprimentos, o perfil de menor evolução proposto nesse estudo engloba 

explicitamente um tipo de questões sociais (i.e., as questões sociais centrais), que já se 

manifestam em todos os mecanismos de governança sob análise. Para essa distinção, 

apontam-se algumas justificativas possíveis. Primeiro, pode-se argumentar que os casos 

investigados no presente estudo possam ter uma maturidade maior para questões de 

sustentabilidade e, assim, seu menor nível, ainda sim, seja superior ao menor nível 

proposto por Formentini e Taticchi (2016). Além disso, pode-se especular que essa 

característica se vincula à dimensão social, pressionada por um posicionamento inicial 

mais intenso e, assim, uma vez que a empresa inicie seus esforços especificamente na 
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dimensão social da sustentabilidade, um primeiro nível de gestão em sua cadeia de 

suprimentos já demanda um aprofundamento maior.  

Além de identificar os perfis mencionados, Formentini e Taticchi (2016) 

aprofundaram suas definições por meio da análise de diferentes perspectivas teóricas. Os 

autores adotam as lentes da teoria de contingência, da perspectiva de alinhamento 

estratégico e da visão baseada em recursos. O presente estudo também adota uma 

combinação de lentes teóricas para aprimorar a descrição de seus perfis e aprofundar a 

discussão dos achados da pesquisa. As lentes teóricas consideradas são: a Teoria dos 

Stakeholders, a Teoria de Contingência e a Teoria Comportamental. 

Como exposto no referencial teórico, pontos centrais de cada uma dessas teorias 

são levados em conta. Para a Teoria dos Stakeholders, considera-se o modelo teórico 

proposto por Mitchell, Agle e Wood (1997), no qual os autores classificam os 

stakeholders com base na influência de cada uma das partes sobre a empresa, 

considerando três atributos: o poder de influência, a legitimidade da relação, e a urgência 

de reivindicação. O acúmulo de tais atributos determinaria a relevância ou saliência das 

partes interessadas, que poderiam ser classificadas em até sete tipos: dormente 

(poderoso), discricionário (legítimo), reivindicador (urgente), dominante (poderoso e 

legítimo), perigoso (poderoso e legítimo), dependente (legítimo e urgente) e definitivo 

(poderoso, legítimo e urgente). Para os autores, essa saliência influencia o grau em que 

gestores devem priorizar reivindicações manifestadas pelas partes interessadas. Tendo em 

vista a Teoria da Contingência, toma-se como base as variáveis de contingência 

levantadas na literatura de SSCM por Tachizawa e Wong (2014): poder, criticidade de 

materiais, dependência, distância e recursos de conhecimento. Para Teoria 

Comportamental, considera-se o modelo de Cyert e March (1963) e quatro conceitos 

propostos para descrever o comportamento dos tomadores de decisão:  quase-resolução 

de conflitos, tendência a evitar incertezas, busca sequencial de resolução de problemas e 

aprendizagem organizacional.  

O Quadro 5.1 apresenta os elementos empíricos identificados à luz das teorias do 

stakeholder e da contingência como incidem em cada perfil proposto e, assim, novas 

análises detalham os perfis, examinando-os através dessas lentes teóricas para entender 

as conexões entre os elementos investigados na pesquisa. Em seguida, discute-se sobre 

os conceitos da teoria comportamental e como incidem no contexto dos resultados desse 

estudo.  
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Quadro 5.1 – Descrição dos perfis de gestão da sustentabilidade social à luz das lentes teóricas adotadas 

Perfis 

Teoria 

Incidência nos Perfis 

Elementar Seletivo Extensivo 

A2 G PC A1 C2 C1 

Stakeholders 

Saliência do 

stakeholder tem 

base nos atributos 

de poder, urgência 

e legitimidade e 

influencia nas 

reivindicações 

priorizadas 

Consulta stakeholders 

latentes (discricionários e 

dormentes) e expectantes 

(dominantes e perigosos). 

Nesse contexto, um grupo 

de fornecedores atuam 

como stakeholder 

perigoso 

Consulta stakeholders 

latentes (discricionários, 

dormentes e reivindicadores), 

expectantes (dominantes e 

dependentes) e definitivos. 

Em geral, consultam maior 

quantidade e diversidade de 

stakeholders do que perfil 

elementar. Em geral, 

Fornecedores atuam como 

stakeholders reivindicadores 

Consulta stakeholders 

latentes (dormentes e 

reivindicadores), 

expectantes (dominantes e 

dependentes) e definitivos. 

Consultam stakeholders de 

modo semelhante ao perfil 

seletivo. Fornecedores 

atuam como stakeholders 

reivindicadores e 

dependentes 

Contingência 

Poder 

Em geral não estabelece 

vínculos de confiança. 

Uso de poder limitado, 

via contrato, em parte   

dos fornecedores 

Em geral não estabelece 

vínculos de confiança. 

Uso de poder estabelecido, 

via contrato e termos de 

compromisso com 

fornecedores 

Vínculo de confiança 

estabelecido em relações 

de longo prazo. 

Uso de poder quando 

necessário. 

Criticidade de 

Materiais 

Considera críticos os 

materiais sem 

fornecedores substitutos. 

Quanto maior a 

criticidade, menor 

atuação por meio de 

abordagem direta. 

Considera críticos os 

materiais por razões 

diversas: qualidade, 

volume de negócio, fator 

ambiental, demanda para 

novos produtos. Quanto 

maior a criticidade, maior 

atuação por meio de 

abordagem direta. 

Considera críticos os 

materiais por razões 

diversas: volume de 

negócio, 

representatividade 

disponibilidade. Quanto 

maior a criticidade, maior 

atuação por meio de 

abordagem direta. 

Dependência 

A dependência de 

fornecedores não afeta 

de modo direto a adoção 

de questões sociais. 

Pode aumentar a 

dependência, mas a 

adoção de questões 

sociais não aumenta 

A dependência de 

fornecedores afeta 

diretamente a adoção de 

questões sociais, com busca 

de fornecedor alternativo, 

fortalecimento de práticas 

internas, criação de banco 

de fornecedores, além de 

desenvolvimento de 

fornecedores 

A dependência de 

fornecedores afeta 

diretamente a adoção de 

questões sociais, com 

fortalecimento de 

fornecedores de quem são 

dependentes e 

desenvolvimento de 

fornecedores alternativos 

Distância 

Não possui política de 

fornecedores locais, e, 

em geral, possui maior 

distância de seus de seus 

fornecedores. Em maior 

distância, a variedade de 

práticas sociais aumenta 

somente em cadeias 

específicas 

Possui política de 

fornecedores locais, e, em 

geral, possui parte de seus 

de seus fornecedores em 

maior proximidade. Em 

menor distância, a 

variedade de práticas 

sociais se mantém em parte 

de seus fornecedores 

Possui política de 

fornecedores locais, e, em 

geral, possui parte de seus 

de seus fornecedores em 

maior proximidade. A 

distância não altera a 

variedade de práticas 

socialmente sustentáveis. 

Recursos de 

Conhecimento 

Associam-se a ONGs e 

demais parceiros para 

endereçar questões 

sociais centrais 

Associam-se a ONGs e 

demais parceiros para 

endereçar todos os três 

tipos de questões sociais. 

Associam-se a ONGs e 

demais parceiros para manter 

questões sociais centrais e 

periféricas endereçadas 

Fonte: elaboração própria, Obs.: A1 = empresa Agro 1, A2 = Agro 2, C1 = Cosmético 1, C2 = Cosmético 

2, G = Gás e PC = Papel e Celulose 
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 Gestão elementar da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos 

 

O Caso Agro 2 foi caracterizado como uma empresa de gestão elementar da 

sustentabilidade social na cadeia de suprimentos. Como descrito, o caso considera 

questões sociais centrais em todos os mecanismos de governança, inicia a consideração 

de questões sociais periféricas em poucos mecanismos e não endereça questões sociais 

remotas em nenhum mecanismo.  

Na elaboração de sua matriz de materialidade, ferramenta utilizada para mapear 

temas prioritários de sustentabilidade, a Agro 2 declara consulta aos seguintes 

stakeholders: associações/entidades setoriais e sindicatos, ONGs, clientes e fornecedores, 

especialistas, concorrentes. Seguindo o conceito de saliência das partes interessadas 

(MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997), destaca-se o enquadramento dos stakeholders 

consultados pela Agro 2. A empresa consulta stakeholders latentes, ou seja, com um dos 

três atributos de saliência possíveis. Nesse contexto, os especialistas atuam como 

discricionários, parte legítima para orientar em questões de sustentabilidade, e os 

concorrentes como dormentes, parte poderosa para influenciar em questões esperadas a 

endereçar setorialmente. Os demais stakeholders consultados são expectantes, ou seja, 

com dois dos três atributos de saliência possíveis, no caso de associações/entidades 

setoriais e sindicatos, ONGs, clientes e fornecedores. Os três primeiros, no contexto da 

Agro 2, apresentam-se como stakeholders dominantes, com poder e legitimidade para 

gerar demandas socioambientais. O último, como stakeholders perigoso, com poder e 

urgência. Nesse caso, em específico, um grupo de fornecedores consegue evitar 

imposições de demandas socioambientais, além de demandarem atenção diferenciada, 

como apresentado em passagens do entrevistado da empresa.  

Essa circunstância também pode ser analisada sob o viés de fatores contingenciais, 

adotado no presente estudo. Nesse sentido, quanto ao fator contingencial relacionado ao 

poder, considerou-se a perspectiva de Pilbeam et al. (2012), isto é, o poder como a 

capacidade de influenciar atividades de outros membros, e o entendimento de que, quando 

houver confiança, essa influência ocorre de modo colaborativo para garantir a 

conformidade e, quando não, ocorre de modo mais impositivo (HANDFIELD; 

NICHOLS, 1999). Nesse contexto, para o perfil elementar, vínculos de confiança não são 

estabelecidos e a obtenção da conformidade por meio do poder é limitada. No caso 

caracterizado como elementar, o entrevistado descreve um contexto em que um grupo de 

fornecedores não aceita ser influenciado quanto às demandas sociais.  
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Assim, para o contexto em análise, a ausência de poder sobre determinado grupo 

de fornecedores diminui a atuação quanto à gestão de questões sociais periféricas e 

remotas, viabilizando endereçar basicamente questões sociais centrais, principalmente, 

via mecanismos indiretos, como consulta em listas de trabalho sujo, reconhecimento de 

códigos/políticas, articulação setorial. Para demais grupos de fornecedores, com maior 

poder de negociação, a empresa atua por meio de mecanismos mais diretos e ainda avança 

em algumas questões sociais periféricas. 

Outros fatores contingenciais são analisados para o perfil elementar de gestão da 

sustentabilidade social em cadeias de suprimentos. Quanto ao fator contingencial 

relacionado à criticidade de materiais, considerou-se a perspectiva de Mena et al. (2013), 

na qual a criticidade dos materiais associa-se ao impacto na qualidade e ao 

estabelecimento de abordagens diretas ou indiretas, de modo que, quanto mais crítico o 

material, mais direta a abordagem. Nesse contexto, compreendeu-se que o delineamento 

de grupos de fornecedores críticos vincula-se a criticidade dos materiais que cada um se 

faz responsável. Alguns casos confirmam a vinculação de criticidade do material com a 

qualidade do produto, mas outros adotam elementos como impacto financeiro ou 

disponibilidade de substitutos para avaliar a criticidade do material. No caso do perfil 

elementar, a criticidade do material atrela-se a disponibilidade de substitutos. 

Nesse caso, quanto mais crítico for o material, menos substituto esse fornecedor 

tem, o que, no contexto da Agro 2, implica em um menor poder da empresa sobre o 

fornecedor crítico e menor influência que exerce sobre ele, tendendo para tipos de 

mecanismos mais indiretos (e.g., consulta em listas de terceiros) do que mais diretos 

quanto às questões sociais. Assim, ao contrário do que Mena et al. (2013) propõem, para 

questões sociais em uma empresa de perfil elementar, quanto mais crítico forem os 

materiais, a abordagem com seus fornecedores não será necessariamente mais direta. 

Quanto ao fator contingencial relacionado à dependência, considerou-se a 

perspectiva de Awaysheh e Klassen (2010), em que o grau que uma empresa depende de 

outros membros da cadeia afeta diretamente a adoção de práticas socialmente 

responsáveis. No contexto da Agro 2, raciocínio semelhante ao da criticidade de materiais 

pode ser aplicado e, ao contrário do que os autores propõem, a dependência de 

fornecedores não afeta de modo direto a adoção de questões sociais. Nesse cenário, se 

dependência aumenta, a adoção de questões sociais não aumenta. 

No que diz respeito ao fator contingencial relacionado à distância, considerou-se 

a perspectiva também de Awaysheh e Klassen (2010), segundo a qual a distância do 



262 

 

fornecedor afeta a adoção de práticas sociais: quando a distância diminui, reduz-se a 

variedade de práticas sociais, quando a distância aumenta, aumenta-se a variedade de 

práticas sociais. Nesse sentido, identificou-se que a Agro 2 não possui uma política de 

fornecedores locais, e, em geral, possui maior distância de seus de seus fornecedores. 

Contudo, a variedade de práticas sociais somente aumenta em fornecedores de cadeias 

específicas, com demandas próprias, como no caso da cadeia do tomate, na qual a Agro 

2 designa visitas e aplicações de questionários em produtores durante o período de 

colheita. Assim, ao contrário dos achados de Awaysheh e Klassen (2010), a variedade de 

práticas sociais não aumenta sempre com o aumento da distância, somente em casos ou 

cadeias específicas. Nesse contexto, essa restrição pode ter como base a baixa influência 

exercida pela empresa em um grupo de fornecedores não aceita ser influenciado quanto 

às demandas sociais, o que se alinha com os achados de Hoejmose et al. (2013), em que 

a distância aumenta o efeito da dependência e do poder de compra sobre a adoção de 

práticas sociais na cadeia. Assim, como nesse contexto a dependência é alta e o poder é 

baixo, a distância acentua tais condições e não resulta no aumento de variedade de 

práticas esperado conforme Awaysheh e Klassen (2010), exceto em fornecedores de 

cadeias com demandas específicas. 

Quanto ao fator contingencial relacionado aos recursos de conhecimento, com 

base em literatura anterior, tem-se que a ausência de conhecimento gera nas empresas a 

busca por colaboração com terceiros para elaborar e implementar práticas sustentáveis na 

cadeia (ESTY; WINSTON, 2006). Essa ausência ocorre mesmo em grandes empresas 

multinacionais, que não detém todo o conhecimento técnico necessário para gerenciar 

questões de sustentabilidade em seus fornecedores e, por isso, se associam a ONGs, por 

exemplo (PLAMBECK; DENEND, 2011). Na Agro 2 foi possível identificar um contexto 

em linha com tais achados, tendo em vista que a empresa busca colaboração com ONGs 

e institutos para endereçar questões sociais centrais e periféricas. Nesse caso, a empresa 

colabora com ONGs, para promover treinamentos e elaborar materiais contra exploração 

sexual infantil e estabelecem parceria com institutos para beneficiar pessoas em 

vulnerabilidade social por meio da criação de hortas comunitárias e para promover 

empreendedorismo feminino por meio de capacitações sobre alimentação saudável. 

Nesse sentido, entende-se que a busca por colaboração com terceiros viabiliza o avanço 

da implementação de questões sociais. 
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 Gestão seletiva da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos 

 

Os Casos Gás, Papel e Celulose, Agro 1 e Cosméticos 2 foram caracterizados 

como empresas de gestão seletiva da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos. 

Como descrito, os casos consideram questões sociais centrais em todos os mecanismos 

de governança mencionados, direcionam-se para considerar questões sociais periféricas 

também em todos os mecanismos e selecionam alguns mecanismos para dar início a 

consideração de questões sociais remotas. 

Na elaboração de suas matrizes de materialidade, ferramenta utilizada para 

mapear temas prioritários de sustentabilidade, os casos declaram consultar stakeholders 

diversificados. Como ponto em comum, todos consultam clientes e colaboradores. Uma 

parte interessada consultada em todos, exceto na Papel e Celulose, foram as associações/ 

entidades setoriais e sindicatos. Já uma série de outros stakeholders foram mencionadas 

apenas em dois ou em um caso de perfil seletivo. A Agro 1 e a Cosméticos 2 consideraram 

os stakeholders fornecedores, comunidade local e governo/poder público. A Agro 1 e a 

Papel e Celulose consultam especialistas e instituições financeiras. A Cosméticos 2 e a 

Gás, consultam revendedoras e, como a Papel e Celulose, a Cosméticos 2 consulta a 

mídia. A empresa também consulta seus revendedores e a imprensa. Por sua vez, a Papel 

e Celulose ainda consulta acionistas/investidores, alta gestão, ONGs e agências de rating. 

No caso da Agro 1, consultam-se ainda familiares dos colaboradores, gestores, líderes 

comunitários e produtores rurais. A Gás, consulta a academia científica e a Cosméticos 2 

consulta ainda seus franqueados e a imprensa.  

Seguindo o conceito de saliência das partes interessadas (MITCHELL; AGLE; 

WOOD, 1997), destaca-se o enquadramento dos stakeholders consultados pelos casos do 

perfil seletivo. Os casos consultam stakeholders latentes, ou seja, com um dos três 

atributos de saliência possíveis. Nesse contexto, como stakeholders discricionários, isto 

é, apenas com o atributo da legitimidade, identificou-se especialistas e acadêmicos. Como 

dormentes, isto é, apenas com atributo de poder, identificou-se colaboradores, 

revendedores, franqueados. Como reivindicadores, ou seja, apenas com atributo de 

urgência, identificou-se os fornecedores. Considerando stakeholders expectantes, ou seja, 

com dois dos três atributos de saliência possíveis, identificou-se dominantes e 

dependentes. No primeiro, ou seja, com os atributos de poder e legitimidade, tem-se: 

clientes, associações/entidades setoriais e sindicatos, ONGs, imprensa, gestores. No 

segundo, ou seja, com os atributos de urgência e legitimidade, tem-se: produtores rurais, 
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líderes comunitários e comunidade local. Ademais, stakeholders definitivos, isto é, com 

os três atributos de saliência possíveis, foram identificados como: governo, instituições 

financeiras, acionistas/investidores, agência de rating, alta gestão.  

Os casos variam em relação a quantidade e os tipos de stakeholders consultados, 

a Gás, por exemplo, consulta menos partes interessadas do que a própria Agro 2, empresa 

de perfil elementar. Contudo, em geral, os demais casos do perfil seletivo consultam bem 

mais partes interessadas do que o caso do perfil elementar. Além de maior quantidade, os 

casos apresentam uma diversidade maior de tipos de stakeholders, também consultando 

partes dependentes e dormentes, além de discricionárias, reivindicadoras e definitivas. 

Nesse sentido, dois pontos são destacados. Primeiro, entende-se que a quantidade e a 

diversidade de stakeholders consultados não é obrigatoriamente um sinalizador de um 

melhor perfil de gestão da sustentabilidade social em cadeias de suprimentos, tendo em 

vista a exceção da Gás, contudo, tais elementos podem ser um indicativo de evolução 

quanto ao aprofundamento de questões sociais endereçadas. Além disso, destaca-se que 

a classificação dos fornecedores nesses casos difere do caso de perfil elementar. No 

anterior, um grupo forte de fornecedores apresenta atributos de poder e urgência, 

apresentando-se como parte perigosa. Nesse, em geral, os fornecedores apresentam 

somente o atributo da urgência, com demandas críticas para o sucesso de seus negócios, 

mas não se destacam pela presença do atributo de poder.  

Essa circunstância também pode ser analisada sob o viés de fatores contingenciais, 

adotado no presente estudo. Nesse sentido, quanto ao fator contingencial relacionado ao 

poder, sob a perspectiva de Pilbeam et al. (2012), com poder como a capacidade de 

influenciar atividades de outros membros, e o entendimento de que, quando houver 

confiança, essa influência ocorre de modo colaborativo para garantir a conformidade e, 

quando não, ocorre de modo mais impositivo (HANDFIELD; NICHOLS, 1999). Nesse 

contexto, para o perfil seletivo, de modo geral, vínculos de confiança também não são 

estabelecidos, mas a obtenção da conformidade viabiliza-se com uso do poder. Nos casos 

assinalados como seletivos, entrevistados descrevem contextos que denotam ausência de 

confiança, por exemplo, com auditorias recorrentes para verificar condições previamente 

acertadas, e a influência exercida quanto à demanda de questões sociais.  

Em geral, nos casos caracterizados como seletivo, os entrevistados descrevem um 

contexto em que questões sociais são cobradas por meio de exigências na contratação e 

ao longo do relacionamento com seus fornecedores.  
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Assim, para o contexto em análise, a capacidade de influenciar seus fornecedores 

viabiliza maior a atuação quanto à gestão de questões sociais em relação ao perfil 

elementar. No perfil seletivo, ao contrário do elementar, alcançam-se questões sociais 

periféricas e remotas, além de viabilizar a utilização de mecanismos diretos, como 

análises de documentos, auditorias. A presença de confiança nos relacionamentos, 

contudo, ainda não pode ser constatada. 

Outros fatores contingenciais são analisados para o perfil seletivo de gestão da 

sustentabilidade social em cadeias de suprimentos. Quanto ao fator contingencial 

relacionado à criticidade de materiais, considerou-se a perspectiva de Mena et al. (2013), 

na qual a criticidade dos materiais associa-se ao impacto na qualidade e ao 

estabelecimento de abordagens diretas ou indiretas, de modo que, quanto mais crítico o 

material, mais direta a abordagem. Para os casos do perfil seletivo, a criticidade do 

material atrela-se a questões de qualidade, como sugerido por Mena et al. (2013), mas 

também quanto ao volume de negócios, a relevância para estratégia da empresa e quanto 

aos fatores ambientais.  

Assim, o delineamento de grupos de fornecedores críticos vincula-se a criticidade 

dos materiais que cada um se faz responsável, enquanto alguns casos confirmam a 

criticidade do material pela qualidade, outros adotam os elementos mencionados. A 

criticidade pode ser, assim, estimulada por causas diversas, mas seguem os achados 

anteriores quanto a relação de quanto mais crítico o material, mais direta a abordagem. 

Quanto ao fator contingencial relacionado à dependência, considerou-se a 

perspectiva de Awaysheh e Klassen (2010), em que o grau que uma empresa depende de 

outros membros da cadeia afeta diretamente a adoção de práticas socialmente 

responsáveis.  No contexto dos casos de perfil seletivo, é possível verificar tal relação, de 

modo que, se dependência aumenta, a adoção de questões sociais aumenta. Na Papel e 

Celulose, para aumentar fornecedores com critérios socioambientais e, assim, evitar 

depender de poucos fornecedores, a empresa desenvolveu um banco de fornecedores com 

tais critérios. Na Agro 1, por exemplo, identificou-se a dependência em relação a 

cooperativas de reciclagem. Na Gás, existe a dependência de um fornecedor único de 

matéria-prima com envolvimento em notícias de corrupção. Em cada uma, a situação de 

dependência gerou uma resposta que intensifica uma questão social. Assim, a 

dependência de fornecedores afeta diretamente a adoção de questões sociais, com 

respostas voltadas para a busca de fornecedores alternativos, fortalecimento de práticas 

internas, criação de banco de fornecedores, além de desenvolvimento de fornecedores. 
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No que diz respeito ao fator contingencial relacionado à distância, considerou-se 

a perspectiva também de Awaysheh e Klassen (2010), segundo a qual a distância do 

fornecedor afeta a adoção de práticas sociais: quando a distância diminui, reduz-se a 

variedade de práticas sociais, quando a distância aumenta, aumenta-se a variedade de 

práticas sociais. Nesse sentido, identificou-se que os casos de perfil seletivo priorizam 

fornecedores locais, uns com políticas mais estabelecidas e critérios mais definidos (e.g., 

Agro 1 e Papel e Celulose), enquanto outros com definições iniciais (e.g., Gás). Assim, 

em geral, os casos de perfil seletivo possuem menor distância de seus de seus 

fornecedores, em relação ao perfil elementar. Essa menor distância, contudo, não implica 

necessariamente em menor variedade de práticas sociais. Como no perfil elementar, para 

cadeias específicas, alguns dos casos não diminuem a variedade de práticas sociais 

quando a distância de seus fornecedores diminui. A Papel e Celulose segue com diferentes 

mecanismos para gerir questões sociais na sua cadeia de madeira e a Agro 1 com 

variedade de mecanismos para gerir questões sociais na sua cadeia de soja. Assim, ao 

contrário dos achados de Awaysheh e Klassen (2010), a variedade de práticas sociais não 

diminui sempre com a redução da distância, em casos ou cadeias específicas, a variedade 

de mecanismos permanece a mesma, mesmo que se diminua a distância. Nesse contexto, 

essa restrição pode ter como base a dependência de determinadas cadeias para as 

atividades de algumas empresas, o que se alinha com os achados de Hoejmose et al. 

(2013), em que a distância aumenta o efeito da dependência sobre a adoção de práticas 

sociais na cadeia. Assim, como nesse contexto a dependência é alta, a distância acentua 

tais condições e não resulta na diminuição de variedade de práticas esperado conforme 

Awaysheh e Klassen (2010) em fornecedores de cadeias com demandas específicas.  

Quanto ao fator contingencial relacionado aos recursos de conhecimento, com 

base em literatura anterior, tem-se que a ausência de conhecimento gera nas empresas a 

busca por colaboração com terceiros para elaborar e implementar práticas sustentáveis na 

cadeia (ESTY; WINSTON, 2006). Essa ausência também ocorre em grandes empresas 

multinacionais, sem todo o conhecimento técnico necessário para gerenciar questões de 

sustentabilidade em seus fornecedores e, por isso, se associam a ONGs, por exemplo 

(PLAMBECK; DENEND, 2011). Os casos de perfil seletivo seguem em um contexto 

similar ao de tais achados, atuando por meio de colaboração com ONGs e institutos para 

endereçar todos os três tipos de questões sociais. A Gás e a Agro 1 buscam colaboração 

para endereçar questões sociais centrais e periféricas, de modo similar a Agro 2. Já a Papel 

e Celulose e a Cosméticos 2, buscam colaboração para endereçar os três tipos de questões 
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sociais, isto é, centrais, periféricas e remotas. Nesses casos, por exemplo, as empresas 

colaboram ONGs para apoiar colégio e comunidade local, com equipamentos, reformas, 

novos cursos, para ensinar empreendedorismo em escolas com funcionários voluntários. 

Também colaboram com institutos para construir centro de capacitação, para capacitar 

jovens em situação de vulnerabilidade social. Apoiam na instalação de bibliotecas em 

escolas públicas em parceria com governo e instituto, colaboram com a divulgação de 

informações por meio de seus revendedores, em parceria com o governo para prevenir 

doenças, entre outros. Nesse sentido, entende-se que a busca por colaboração com 

terceiros viabiliza o avanço da implementação de questões sociais. No perfil seletivo, as 

empresas evoluem quanto à diversidade e quantidade de parcerias e endereçam mais 

questões sociais em relação ao perfil elementar. 

 

 Gestão extensiva da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos 

 

O Caso Cosméticos 1 foi caracterizado como uma empresa de gestão extensiva da 

sustentabilidade social na cadeia de suprimentos. Como descrito, o caso considera 

questões sociais centrais e periféricas em todos os mecanismos de governança e se 

direciona para considerar questões sociais remotas também em todos os mecanismos. 

Na elaboração de sua matriz de materialidade, ferramenta utilizada para mapear 

temas prioritários de sustentabilidade, a Cosméticos 1 declara consulta aos seguintes 

stakeholders: clientes, colaboradores, fornecedores, comunidade local, revendedores, 

acionistas/investidores, alta gestão. Seguindo o conceito de saliência das partes 

interessadas (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997), destaca-se o enquadramento dos 

stakeholders consultados pela Cosméticos 1. A empresa consulta stakeholders latentes, 

ou seja, com um dos três atributos de saliência possíveis. Nesse contexto, como 

stakeholders dormentes, isto é, apenas com atributo de poder, identificou-se 

colaboradores e revendedores. Como reivindicadores, ou seja, apenas com atributo de 

urgência, identificou-se os fornecedores. Considerando stakeholders expectantes, ou seja, 

com dois dos três atributos de saliência possíveis, identificou-se dominantes e 

dependentes. No primeiro, ou seja, com os atributos de poder e legitimidade, tem-se os 

clientes. No segundo, ou seja, com os atributos de urgência e legitimidade, tem-se a 

comunidade local e o grupo de fornecedores chamados pela empresa de comunidades 

fornecedoras. Ademais, stakeholders definitivos, isto é, com os três atributos de saliência 

possíveis, foram identificados como: acionistas/investidores e alta gestão. Assim, o caso 
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do perfil extensivo consultou tipos de stakeholders, em geral, semelhantes aos 

consultados no perfil seletivo, porém com menos partes interessadas diferentes. Nesse 

sentido, dois pontos são destacados. Primeiro, entende-se que, após o endereçamento de 

questões sociais nos três tipos de questões sociais identificadas, a quantidade e a 

diversidade de stakeholders consultados pode ser reduzida, em relação a um estágio 

anterior, uma vez que a necessidade de identificar as demandas de questões sociais a gerir 

pode já ter sido alcançada e segue com maior foco para monitorá-las. Também se destaca 

a classificação dos fornecedores, semelhante ao perfil elementar, ou seja, reivindicadores, 

além de um grupo de fornecedores, classificados como dependentes, representados pelas 

comunidades fornecedoras, grupos da região amazônica, que possuem legitimidade para 

certas demandas de sua região.  

Essa circunstância também pode ser analisada sob o viés de fatores contingenciais, 

adotado no presente estudo. Nesse sentido, quanto ao fator contingencial relacionado ao 

poder, considerou-se a perspectiva de Pilbeam et al. (2012), isto é, o poder como a 

capacidade de influenciar atividades de outros membros, e o entendimento de que, quando 

houver confiança, essa influência ocorre de modo colaborativo para garantir a 

conformidade e, quando não, ocorre de modo mais impositivo (HANDFIELD; 

NICHOLS, 1999). Nesse contexto, para o perfil extensivo, vínculos de confiança são 

estabelecidos com base em relações de longo prazo e a influência para obtenção da 

conformidade também se viabiliza com uso do poder. No caso caracterizado como 

extensivo, o entrevistado descreve um contexto em que, em geral, se mantém relações de 

confiança com fornecedores e que, em situações pontuais, imposição de demandas 

também é utilizada.  

Assim, para o contexto em análise, a atuação colaborativa e, eventualmente, de 

poder aumenta a atuação quanto à gestão de questões sociais centrais, periféricas e 

remotas, em comparação ao perfil elementar e seletivo, além de viabilizar a utilização de 

mecanismos diretos, como elaboração de indicadores de desempenho e avaliação de 

dados com alta gestão. 

Outros fatores contingenciais são analisados para o perfil extensivo de gestão da 

sustentabilidade social em cadeias de suprimentos. Quanto ao fator contingencial 

relacionado à criticidade de materiais, considerou-se a perspectiva de Mena et al. (2013), 

na qual a criticidade dos materiais associa-se ao impacto na qualidade e ao 

estabelecimento de abordagens diretas ou indiretas, de modo que, quanto mais crítico o 

material, mais direta a abordagem. No caso do perfil extensivo, a criticidade do material 



269 

 

atrela-se ao material vinculado a fornecedores recorrentes e representativos e do material 

proveniente do grupo de fornecedores que a empresa chama de comunidades 

fornecedoras ou fornecedores da sociobiodiversidade. No caso representativo desse 

perfil, seguindo Mena et al. (2013), a empresa adota uma abordagem mais direta, tendo 

em vista maior criticidade dos materiais, vinculados a fornecedores representativos para 

seu negócio. No caso estudado, ações como a criação de um ecoparque para aproximar e 

unir fornecedores de materiais críticos e o desenvolvimento de fornecedores da 

sociobiodiversidade são exemplos de sua atuação direta. Para comunidades fornecedoras, 

a criticidade pode ser vinculada a disponibilidade de substitutos, como no caso do perfil 

elementar. Contudo, diante de circunstância semelhante, ou seja, a baixa disponibilidade 

de substitutos, o caso de perfil extensivo responde de modo diferente do perfil elementar. 

Enquanto o segundo cede ao menor poder da empresa sobre o fornecedor crítico e a menor 

influência que exerce sobre ele, tendendo para tipos de mecanismos mais indiretos, o 

primeiro atua por mecanismos mais diretos, como o desenvolvimento da comunidade 

local e o desenvolvimento de minorias, para fomentar novos fornecedores e estimular a 

criação e o crescimento de substitutos.  

Quanto ao fator contingencial relacionado à dependência, considerou-se a 

perspectiva de Awaysheh e Klassen (2010), em que o grau que uma empresa depende de 

outros membros da cadeia afeta diretamente a adoção de práticas socialmente 

responsáveis.  No contexto do caso de perfil extensivo, é possível verificar tal relação, de 

modo que, se dependência aumenta, a adoção de questões sociais aumenta, como descrito 

no argumento anterior para a criticidade em relação às comunidades fornecedoras. Nesse 

caso, a dependência de fornecedores afeta diretamente a adoção de questões sociais, com 

fortalecimento de fornecedores de quem são dependentes e desenvolvimento de 

fornecedores alternativos. 

No que diz respeito ao fator contingencial relacionado à distância, considerou-se 

a perspectiva também de Awaysheh e Klassen (2010), segundo a qual a distância do 

fornecedor afeta a adoção de práticas sociais: quando a distância diminui, reduz-se a 

variedade de práticas sociais, quando a distância aumenta, aumenta-se a variedade de 

práticas sociais. Nesse sentido, identificou-se que o caso de perfil extensivo prioriza 

fornecedores locais e, em geral, possui menor distância de seus fornecedores, em relação 

aos perfis elementar e seletivo. A empresa conta, inclusive, com um ecoparque para 

aproximar parte de seus principais fornecedores. Essa menor distância, como nos casos 

anteriores, não implica necessariamente em menor variedade de práticas sociais. Como 
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no perfil elementar e no seletivo, para cadeias específicas, a empresa não diminui a 

variedade de práticas sociais quando a distância de seus fornecedores diminui. A 

Cosméticos 1 segue com avaliações anuais regulares, com acompanhamento via painel 

de fornecedor e sistemas de georeferenciamento. Assim, ao contrário dos achados de 

Awaysheh e Klassen (2010), a variedade de práticas sociais não diminui sempre com a 

redução da distância, em casos ou cadeias específicas, a variedade de mecanismos 

permanece a mesma, mesmo que se diminua a distância.  

Quanto ao fator contingencial relacionado aos recursos de conhecimento, com 

base em literatura anterior, tem-se que a ausência de conhecimento gera nas empresas a 

busca por colaboração com terceiros para elaborar e implementar práticas sustentáveis na 

cadeia (ESTY; WINSTON, 2006). Essa ausência também ocorre em grandes empresas 

multinacionais, sem todo o conhecimento técnico necessário para gerenciar questões de 

sustentabilidade em seus fornecedores e, por isso, se associam a ONGs (PLAMBECK; 

DENEND, 2011). O caso de perfil extensivo segue em contexto alinhado aos achados, e 

colabora com ONGs e institutos para endereçar questões sociais centrais e periféricas. 

Nesse caso, a empresa colabora com ONGs para apoiar empreendedores com soluções de 

negócios sustentáveis e para elaborar plano de desenvolvimento local para comunidades 

fornecedoras. Atua em parceria com instituto, fundação e universidades para criar centro 

de pesquisa aplicada, para oferecer bolsas para revendedoras e seus familiares estudarem 

e para estruturar cursos em escolas rurais. Nesse sentido, entende-se que a busca por 

colaboração com terceiros mantém o avanço da implementação de questões sociais. 

 

Sob a lente da teoria comportamental foi possível identificar elementos nos casos 

estudados. Quanto a quase-resolução de conflitos, de modo geral, observa-se a mudança 

na racionalidade da atividade de compras, com a alteração do conjunto de valores e 

critérios habituais nas decisões da atividade de compras, em geral, relacionados a 

questões de preço, qualidade, tempo e flexibilidade, para inclusão de questões ambientais 

e sociais. Nesse sentido, a decisão de compra tende a ser mais complexa e a escolha de 

um fornecedor ideal em todos os critérios tende a ser improvável. Para lidar com isso, em 

geral, as empresas estabelecem critérios mínimos a cumprir, ambientais e sociais, e 

elaboram materiais de apoio e sistemas que deem suporte na seleção e gestão de 

fornecedores considerando critérios socioambientais. No perfil elementar, a racionalidade 

local leva em conta uma variedade menor de questões sociais. Na medida em que evoluem 
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os perfis de gestão da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos, maior variedade 

de questões sociais são consideradas na racionalidade local da atividade de compras.  

Quanto a tendência a evitar incertezas, segundo a teoria comportamental, os 

tomadores de decisão estabelecem rotinas e padrões de decisão. Embora todos os casos 

estabelecem padrões mínimos para a seleção de fornecedores, buscando evitar incerteza 

quanto a adoção de determinadas questões sociais, rotinas e padrões mais e menos 

estruturados aparecem nos casos estudados. O caso de perfil elementar estabelece menos 

padrões que os demais, basicamente relacionados a questões sociais de condições de 

trabalho e trabalho infantil, e, assim, evita menos riscos em questões sociais do que os 

demais perfis. Esse caso também não possui um programa de avaliação sistemática de 

fornecedores e, como rotinas de monitoramento, usa tipos de mecanismos de governança 

indiretos para a maioria de seus fornecedores, como consulta a listas de terceiros, e usa 

tipos de mecanismos diretos somente em cadeias específicas. Por outro lado, com rotinas 

e padrões mais estruturados, o caso de perfil extensivo estabelece mais padrões que os 

demais casos, incluindo questões sociais de saúde e segurança, ética, direitos humanos, 

condições de trabalho, trabalho infantil, discriminação e corrupção e, assim, evita mais 

riscos em questões sociais do que os demais perfis. Esse caso possui um programa de 

avaliação sistemática de fornecedores, subdividido em dois: para seus fornecedores 

representativos e para um grupo de fornecedores chamados comunidades fornecedoras. 

Em ambos, os fornecedores são acompanhados por meio de tipos de mecanismos de 

governança diretos, com sistema para inserção mensal de informações e avaliação anual 

de desempenho. Assim, com rotinas mais estruturadas e padrões reforçados, o caso evita 

mais incertezas quanto ao endereçamento de questões sociais.  

A busca sequencial de resolução de problemas foi observada nos casos no âmbito 

da sustentabilidade e da sustentabilidade social na SCM. Considerando a tomada de 

decisão seguindo a adoção de uma sequência, com soluções mais complexas adotadas 

após soluções mais simples não funcionarem de modo satisfatório ou aceitável, tem-se 

que as empresas não iniciaram a gestão da sustentabilidade em sua cadeia considerando 

simultaneamente as três dimensões, mas começaram por uma dimensão e passaram para 

outra quando não era mais satisfatório ou aceitável endereçar somente ela. Em geral, 

iniciaram pela dimensão econômica, quando essa dimensão não era mais satisfatória, 

deram início a gestão da dimensão ambiental e, quanto essa não era mais satisfatória, 

deram início a gestão da dimensão social. Em dinâmica semelhante, a gestão da 

sustentabilidade social na cadeia de suprimentos teve inicio por meio de questões sociais 
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centrais e, quando esse tipo não era mais satisfatório, deu-se início as questões sociais 

periféricas, que, quando não era mais satisfatório, deu-se início as questões remotas. A 

busca por simplificar os processos decisórios e torná-los mais complexos apenas quando 

necessário se fez presente na classificação dos fornecedores que entram em programas de 

gestão. Em geral, os fornecedores que entram em tais programas e passam a ter questões 

socioambientais avaliadas são os fornecedores críticos de cada empresa, classificados 

segundo critérios já adotados pela empresa. Assim, a gestão de questões socioambientais 

se dá em fornecedores selecionados por razões não necessariamente embasadas em 

demandas socioambientais, o que geraria maior complexidade no processo já 

consolidado. A percepção desse contexto evidencia-se no caso da Agro 1, em que a 

entrevistada destaca o momento em que a empresa reavalia o modo como definir seus 

fornecedores críticos aumentando a complexidade dessa escolha. 

A Cosmético 2 ressalta que complementa seus fornecedores críticos com 

fornecedores de cadeias de risco socioambiental, também aumentando a complexidade 

dessa composição. No contexto identificado, a empresa, considera setores, países e 

regiões onde há histórico de infrações, como no caso de fornecedores de uniformes, que 

atuam em setor têxtil, crítico em questões de trabalho análogo ao escravo.  

Por fim, situações de aprendizagem organizacional no âmbito da sustentabilidade 

e da sustentabilidade social na SCM são observadas nos casos estudados. Por exemplo, 

identificam-se comportamentos adaptativos nos casos Gás e Cosméticos 1. No primeiro, 

destaca-se a adaptação no processo de formação dos auditores de qualidade da empresa, 

que, com o tempo, passaram a atuar também como auditores socioambientais. A 

entrevistada da Gás explica que, para avaliação de critérios socioambientais no 

desempenho de seus fornecedores, a empresa não podia contar apenas com sua pequena 

equipe de sustentabilidade e, assim, adaptou seu processo de auditoria de qualidade, 

inserindo demandas ambientais e sociais durante a verificação de demandas de qualidade. 

Já na Cosméticos 1, foi possível identificar um comportamento adaptativo na relação 

estabelecida entre fornecedores de sua cadeia de sociobiodiversidade.  

Assim, foi ao longo do tempo que a Cosméticos 1 aprendeu a adaptar relações 

indiretas com cooperativas de comunidades fornecedores em relações diretas, buscando, 

com isso, evitar que intermediários entre a empresa e as cooperativas aproveitem o baixo 

poder de negociação das cooperativas e usem preços que a Cosméticos 1 não considera 

justos. Além disso, com essa adaptação, passou a evitar problemas de qualidade e entrega 

entre tais empresas e as cooperativas.  
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Além disso, considera-se o caso da Agro 1 quanto a alteração da sua matriz de 

fornecedores críticos como uma adaptação em decorrência do seu insucesso em endereçar 

novas as demandas sociais provenientes da nova certificação. Essas novas práticas, na 

Gás, Cosméticos 1 e Agro 1, com o tempo, são internalizadas em regras e rotinas da 

empresa e passam a orientar suas ações, configurando, assim, situações em que houve 

aprendizagem organizacional em questões de sustentabilidade e da sustentabilidade social 

na SCM. 

A partir das argumentações apresentadas nessa seção, cinco pontos são destacados 

e reapresentados a seguir, na forma de propostições. Assim, propõe-se que: 

 A ausência de poder sobre fornecedores diminui a atuação quanto à gestão de questões 

sociais periféricas e remotas, viabilizando endereçar questões sociais centrais via 

mecanismos de governança indiretos. Por outro lado, quando há poder de negociação, 

a empresa focal atua por meio de mecanismos de governança diretos e avança na 

gestão de questões sociais periféricas. 

 Quanto mais crítico for o material e menos substituível for um fornecedor, menor será 

o poder da empresa focal, que atuará por meio de mecanismos de governança indiretos 

 Em contexto de alta dependência e baixo poder, a variedade de práticas sociais da 

empresa focal não aumenta com o aumento da distância, exceto quando se relaciona 

com fornecedores de cadeias com demandas setoriais específicas.  

 A atuação colaborativa aumenta a gestão de questões sociais, apliando a gestão de 

quesões centrais para periféricas e remotas, além de viabilizar o uso de mecanismos 

de governança diretos. 

 A inclusão da sustentabilidade torna a decisão de compra mais complexa e a escolha 

de um fornecedor ideal em todos critérios tende a ser improvável. Para lidar com isso, 

empresas estabelecem critérios sociais mínimos. Na medida em que evoluem os perfis 

de gestão da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos, maior a variedade de 

questões sociais consideradas na racionalidade local da atividade de compras, com 

início em questões sociais centrais, que, quando não for mais satisfatório, inclui 

questões periféricas, que, quando for mais satisfatório, inclui questões remotas. 

Essas proposições são pontos centrais analisados a partir das discussões do 

trabalho e compõem achados para o campo e potenciais tópicos de aprofundamento para 

estudos futuros. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As definições de sustentabilidade e SSCM centram-se na noção do Triple Bottom 

Line (TBL), que considera e equilibra, ao mesmo tempo, as questões econômicas, 

ambientais e sociais (ELKINGTON, 1997). A dimensão social, no entanto, tem sido 

muitas vezes negligenciada nos estudos de SSCM (WU; PAGELL, 2011 ASHBY; LEAT; 

HUDSON-SMITH, 2012; TOUBOULIC; WALKER, 2015). Essa falta de 

aprofundamento sugere que a dimensão social vem sendo subvalorizada e sub-teorizada 

(PULLMAN ET AL., 2009; SILVESTRE, 2015). Em paralelo, pouca atenção tem sido 

dada aos mecanismos de governança utilizados pelas empresas ao longo das cadeias de 

suprimento em uma abordagem ligada a sustentabilidade (FORMENTINI; TATICCHI 

2016). O presente estudo endereça essas lacunas e aborda a seguinte questão: como as 

empresas focais adotam a sustentabilidade social e quais mecanismos de governança são 

usados para implementá-la ao longo de sua cadeia de suprimentos?  

O estudo oferece contribuições para o campo, respondendo às chamadas contínuas 

para abordar a sustentabilidade social nas cadeias de suprimentos e fornecendo evidências 

empíricas sobre como empresas focais implementam e gerenciam a dimensão social. 

Além disso, explora iniciativas no contexto de economias emergentes, sugerido como um 

contexto sub investigado, caracterizado por complexidade e turbulência empresarial 

(SILVESTRE, 2015) e por problemas sociais urgentes (YAWAR; SEURING, 2015). 

O trabalho realizou uma investigação empírica por meio de um estudo de casos 

múltiplos, composto por seis casos. A pesquisa identificou nos casos os antecedentes de 

sustentabilidade, isto é, os elementos que os direcionam, facilitam e dificultam na adoção 

da sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos. Além disso, os casos foram 

analisados quanto as questões sociais que endereçam e aos mecanismos de governança 

que utilizam. Uma lista de mecanismos foi elaborada e classificada quanto ao seu tipo e 

quanto a sua atuação, se mais direta (hands-on) ou mais indireta (hands-off), essa última, 

seguindo distinção proposta por de Gimenez e Sierra (2013). Ademais, as questões sociais 

endereçadas em cada mecanismo de governança investigado foram classificadas quanto 

a sua incidência nos casos e três tipos foram estabelecidos: questões sociais centrais, 

questões sociais periféricas e questões sociais remotas. Assim, cada mecanismo foi 

representado quanto à composição de seus respectivos tipos de questões sociais.  

Considerando a relação entre os tipos de questões sociais endereçadas e os 

mecanismos de governança que as endereça, o estudo delineou e descreveu três perfis de 
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gestão da sustentabilidade social no contexto da SSCM: elementar, seletivo e extensivo. 

Cada perfil também foi analisado à luz de diferentes teorias: a Teoria dos Stakeholders, a 

Teoria de Contingência e a Teoria Comportamental. Quanto a primeira, foi possível 

apontar que o perfil elementar leva em conta as demandas de stakeholders latentes 

(discricionários e dormentes) e expectantes (dominantes e perigosos) no mapeamento de 

temas prioritários de sustentabilidade. Já o perfil seletivo, consulta maior quantidade e 

diversidade de stakeholders do que o elementar: stakeholders latentes (discricionários, 

dormentes e reivindicadores), expectantes (dominantes e dependentes) e definitivos. Já o 

perfil extensivo consulta stakeholders de modo semelhante ao perfil seletivo, com tipos 

parecidos, mas em menor quantidade, sendo: stakeholders latentes (dormentes e 

reivindicadores), expectantes (dominantes e dependentes) e definitivos. Um ponto de 

destaque sob tal lente teórica relaciona-se a saliência do fornecedor nos diferentes perfis: 

no perfil seletivo, um grupo forte de fornecedores atua como stakeholders perigosos, 

enquanto nos perfis seletivos e extensivos, fornecedores atuam, de modo geral, como 

reivindicadores. Os diferentes papéis dos fornecedores indicam que a maior ou menor 

incidência de poder do fornecedor influencia a extensão em que a empresa focal consegue 

endereçar questões sociais em sua cadeia, se limitadas às questões centrais ou se alcançam 

questões periféricas e remotas. 

Quanto a Teoria de Contingência, cinco fatores contingenciais foram observados: 

poder, criticidade de materiais, dependência, distância e recursos de conhecimento. Em 

relação ao primeiro, percebe-se que o estabelecimento de confiança no relacionamento 

com fornecedores, presente apenas no perfil extensivo, viabiliza o endereçamento de mais 

tipos de questões sociais, entre periféricas e remotas, ao lado da utilização do poder em 

situações pontuais. A análise da criticidade de materiais apontou uma diversidade de 

considerações além da qualidade, com a criticidade vinculada a materiais sem 

fornecedores substitutos, ao volume de negócios que representa, aos materiais 

relacionados a demanda de novos produtos. Quanto a esse fator, em um perfil elementar, 

com baixo poder e baixa disponibilidade de fornecedores substitutos, quanto maior a 

criticidade, menor atuação em questões sociais por meio de abordagem direta, ao 

contrário de achados anteriores da literatura. Já os perfis seletivos e extensivos seguem 

em linha com a literatura: quanto maior a criticidade, maior atuação por meio de 

abordagem direta. Quanto ao fator relacionado a dependência, no perfil elementar, 

encontrou-se que a dependência de fornecedores não afeta a adoção de questões sociais 

de modo direto, como esperado na literatura. Assim, mesmo que aumente a dependência, 
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a adoção de questões sociais não aumenta no perfil elementar, o que ainda pode ser 

decorrência do desequilíbrio de poder na relação com seus fornecedores. Nos demais 

perfis, a dependência de fornecedores afeta diretamente a adoção de questões sociais, 

como reações diferentes para alcançar isso em cada perfil. No seletivo tem-se, por 

exemplo, a busca de fornecedores alternativos, fortalecimento de práticas internas, 

criação de banco de fornecedores até mesmo o desenvolvimento de fornecedores. No 

perfil extensivo, tem-se o fortalecimento de fornecedores de quem são dependentes e 

desenvolvimento de fornecedores alternativos. O fator distância, de modo geral, não foi 

verificado conforme achados anteriores da literatura.  

Ao contrário dos achados de Awaysheh e Klassen (2010), a variedade de práticas 

sociais não aumenta sempre com o aumento da distância, no perfil elementar, isso se fez 

presente em para cadeias específicas. Nesse contexto, essa restrição pode ter como base 

a maior criticidade de determinadas cadeias para um negócio, aliado a baixa influência 

sobre um grupo de fornecedores que não aceita ser influenciado quanto às demandas 

sociais. Nos demais casos, a maior proximidade também não levou, necessariamente, a 

diminuição da variedade de práticas sociais, considerando diversidade de ações em 

cadeias específicas. Assim, a ausência de poder sobre determinados fornecedores faz com 

que, mesmo em menor proximidade, a diversidade de práticas não aumente. Por outro 

lado, a criticidade de determinada cadeia para o sucesso de um negócio faz com que, 

mesmo em maior proximidade, a diversidade de práticas não diminua.  

Já quanto ao fator relacionado aos recursos de conhecimento, em linha com 

achados anteriores, verificou-se que, mesmo grandes empresas multinacionais não 

possuem o conhecimento técnico necessário para elaborar e implementar práticas 

sustentáveis na cadeia, e, assim, buscam colaboração com terceiros para tal. Todos os 

perfis estudados associam-se a ONGs e demais parceiros para endereçar questões sociais 

centrais. Os perfis seletivos e extensivos também o fazem para endereçar questões sociais 

periféricas e, somente o primeiro, também para questões sociais remotas. Tal achado 

indica que a colaboração com ONGs, institutos, fundações e demais parceiros é 

importante na evolução de perfis, em especial, na passagem de elementar para seletivo.  

Em relação a Teoria Comportamental, os resultados do estudo representam como 

conceitos relacionados essa lente teórica manifestam-se no âmbito da SSCM e da 

sustentabilidade social na SCM. Reconhecer tais contextos constitui um passo em direção 

a superação de comportamento tendenciosos no processo de tomada de decisão na SSCM. 

Por exemplo, que reconheçam a gama de questões sociais possíveis de endereçam e 
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priorizem aquelas mais alinhadas ao seu negócio e não as mais simples de endereçar, 

atuando de modo mais assertivo e menos de modo conveniente. Além disso, pode 

estimular o reconhecimento mais ágil da necessidade de critérios mais complexos para 

definir o grupo de fornecedores que deve ser avaliado quanto a questões socioambientais 

em programas de gestão. 

Este estudo oferece demais contribuições para pesquisa e prática em SSCM. Ao 

analisar os perfis de gestão da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos sob a lente 

da Teoria dos Stakeholders, essa pesquisa sugere que empresas com fornecedores de 

saliência perigosa, isto é, com atributos de poder e urgência, podem estar limitadas a focar 

questões sociais centrais. Os resultados também fornecem alguma indicação de que a 

quantidade de stakeholders consultados para mapear questões de sustentabilidade cresce 

entre o perfil elementar e seletivo, onde se procura aprofundar o conhecimento de quais 

questões a mais endereçar, e decai entre o perfil seletivo e o extensivo, onde se tem uma 

necessidade menos intensa de identificar mais questões. Já quanto aos tipos, crescem e 

depois se mantém. Além disso, sob a lente da Teoria de Contingência, o presente estudo 

indica que iniciativas sociais podem estar fortemente ligadas a fatores como (des) 

equilíbrio de poder e dependência na relação com fornecedor. Ademais, para gestão de 

questões sociais, aproximar-se de fornecedores não implica na redução de mecanismos 

de governança, principalmente, em cadeias de maior criticidade.  

Esta pesquisa contribui para o debate sobre SSCM, reforçando a importância da 

sustentabilidade social, apresentando cinco proposições sobre sua gestão em cadeias de 

suprimenos e argumentando que tal gestão pode ocorrer em cadeias de suprimentos 

através de diferentes abordagens. A literatura do campo pode se beneficiar da análise de 

questões sociais ao longo da cadeia de suprimentos de acordo com tais abordagens para 

identificar quais conduzem a melhores resultados em termos de desempenho global da 

sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Este estudo também contribui para a prática 

de gerenciar cadeias de suprimentos, reforçando a relevância e a extensão da dimensão 

social para SSCM. Os resultados apresentados compõem ferramentas que podem ser 

adotadas por gestores, como a tipologia desenvolvida para compreender os tipos de 

questões sociais e os tipos de mecanismos de governança, elementos-chave que permitem 

às empresas focais gerenciar iniciativas sociais de forma mais apropriada. 

Como toda pesquisa, a presente possui limitações. Uma primeira limitação origina-

se no tema investigado e no discurso a ele atrelado, que menciona recorrentemente 

comportamentos positivos, frente à supressão de comportamentos negativos. Uma 
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segunda limitação, parte da utilização da técnica bola de neve para complementar a 

seleção de casos na construção de corpus teórico, o que pode levar a resultados similares 

por compartilharem características semelhantes. Essa limitação, contudo, pode não ser 

tão forte, uma vez que foi possível identificar perfis distintos ao longo da análise dos 

dados coletados. Uma terceira limitação diz respeito a delimitação dos achados para o 

contexto dos casos analisados. Essa limitação é inerente a escolha metodológica do estudo 

e busca ser contornada ao se descrever o contexto de cada empresa e de cada gestor para 

delinear as condições em que os achados ocorrem e, assim, possibilitar comparações. 

Além disso, uma limitação ocorre pela quantidade de casos e de entrevistados, contudo, 

destaca-se a Nesse sentido, recomenda-se ampliar o estudo e analisar os resultados em 

empresas diversificadas em termos de porte, segmento econômico, setor de atividades, 

região geográfica, de modo a buscar respostas mais abrangentes para a questão aqui 

estudada, que refinem os perfis identificados. 

Outras descobertas do presente estudo merecem mais investigação e representam 

oportunidades interessantes para futuras pesquisas. Por exemplo, o caso representativo 

do perfil elementar não aprofunda o endereçamento de questões sociais periféricas e 

remotas e apresenta características como menor poder e maior dependência de seus 

fornecedores. Essas relações podem ser aprofundadas em estudos futuros. Além disso, o 

caso menciona lidar com commodities o que gera questionamentos. Seria, então, comum 

o mercado de commodities não endereçam além de questões centrais?  Até que ponto 

articulações setoriais, pressões governamentais, compromissos com órgão internacionais 

poderiam aumentar o nível de atuação social nesse contexto? Ressalta-se, também, uma 

diversidade entre os casos de perfil seletivo. Os casos apresentam semelhança quando ao 

endereçamento dos tipos de questões sociais e dos mecanismos de governança analisados, 

contudo, diferem quanto aos seus antecedentes. Assim, questiona-se o quanto a relação 

entre determinados elementos motivadores, facilitadores e dificultadores e a adoção de 

diferentes perfis de gestão da sustentabilidade social na cadeia de suprimentos. Haveriam 

elementos com maior ou menor influência? Algum elemento facilitador, por exemplo, 

anularia determinada barreira? Achados nesse sentido poderiam apoiar empresas em 

superar dificuldades no endereçamento de questões sustentáveis/sociais em suas cadeias.   

Como reflexão final desse estudo, destaca-se o potencial que as empresas possuem 

de influenciar o contexto em que operam e a dualidade desse potencial. Se, por um lado, 

as empresas podem promover melhorias em fornecedores, revendedores, na comunidade 

que a circunda, como visto em uma série de práticas apresentadas nos casos desse estudo, 
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por outro, pode prejudicá-los, como visto nos casos de desastres apresentados no 

referencial teórico. A formação de um administrador deve, necessariamente, passar pelo 

debate desse potencial, de modo que atuem cientes de sua influência, no âmbito da 

empresa e, principalmente, ao longo da cadeia de suprimentos.
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Apêndice A   

 

Roteiro de Entrevistas 

Perfil Respondente 

 Você poderia se apresentar?   

- Comentar informações básicas, como: histórico profissional; há quanto tempo ingressou nesta 

organização; qual seu cargo atual e principais responsabilidades. 

Sustentabilidade Organizacional 

G
im

en
ez

; 
T

ac
h

ia
w

a,
 (

2
0

1
2

) 

Direcionadores 

(Motivação) 

Direcionador é um fator que inicia e 

motiva as empresas a adotar SSCM. 

Alguns direcionadores elencados na 

literatura: Ambiente do setor/do 

mercado; Demandas de clientes e rede 

de partes interessadas; Legislação e 

conformidade; Visibilidade da 

empresa/produto/marca; Mídia e 

ONGs; Busca por vantagem 

competitiva; Compromisso e apoio da 

gestão de topo; Redução de Riscos; 

Recursos Internos. 

 

 Você poderia comentar 

sobre os estímulos que 

levaram a organização a 

adotar iniciativas 

sustentáveis? 

- Quais são as motivações da 

organização para essa adoção? 

- Quem poderia ser indicado 

como responsável (is) por essa 

adoção? 

- Como a gestão de topo 

influencia questões de 

sustentabilidade?  

 Quais partes interessadas 

(stakeholders) interagem com 

a organização em relação a 

sustentabilidade? 

 Internamente, como a 

sustentabilidade é integrada 

na organização? 

- Existe uso de códigos de 

conduta/ética, guias e políticas 

internos; metas, planos de ação, 

sistemas de incentivos 

Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável 

 Como foi o processo de integrar iniciativas de sustentabilidade na cadeia de suprimentos?  

- Recorda quais foram primeiras iniciativas? 

 

Facilitadores e 

Dificultadores 

Um facilitador é um fator que auxilia 

as empresas a alcançar essas práticas 

sustentáveis. Alguns facilitadores na 

literatura: cultura nacional; confiança; 

colaboração na cadeia; integração 

tecnológica; capacidade de inovação; 

sistemas de medição de desempenho; 

práticas de gestão da qualidade; 

gestão da informação; compromisso e 

apoio da gestão de topo; 

disponibilidade de recursos/ tamanho 

da empresa; papel estratégico do setor 

de compra.  

Os fatores que dificultam a adoção da 

SSCM causam desafios e reduzem 

suas forças para tal. Alguns 

dificultadores na literatura: conciliar 

múltiplos decisores; dificuldades de 

alinhar estratégias na cadeia; escassez 

de métricas ‘padronizadas’ para a 

cadeia; fornecedores: relutância na 

adoção de padrões; falta de 

 Quais fatores teriam 

facilitado a adoção de 

iniciativas de sustentabilidade 

na cadeia de suprimentos? 

 

 E, ao contrário, quais 

fatores teriam dificultado a 

adoção de iniciativas de 

sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos? 
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fornecedor apto e/ou disponível; 

dispersão geográfica da cadeia; 

capacitação da equipe de compras; 

maior divulgação de 

informação/comunicação; maior e 

mais complexo esforço de 

coordenação; elevação de custos; a 

burocracia e os objetivos desalinhado 

Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável 

Mecanismos de Governança 

F
o

rm
en

ti
n

i 

e 
T

at
ic

ch
i 

(2
0

1
6

) 

Mecanismos de 

Governança 

Práticas, iniciativas e processos 

utilizados pela empresa focal para 

gerenciar relacionamentos com 1) 

funções internas e departamentos e 2) 

os seus membros da cadeia de 

suprimentos e as partes interessadas, 

com o objetivo de implementar com 

sucesso sua abordagem de 

sustentabilidade corporativa 

 Quais práticas a 

organização utiliza para se 

relacionar com fornecedores 

ao integrar essas iniciativas?  

 E com demais atores? 

- clientes, ONGs, concorrentes, 

governo 

A
k

h
av

an
 e

 B
ec

k
m

an
n

 (
2

0
1

6
) Triagem/  

Seleção 

Definição de requisitos e normas 

mínimas; estabelecimento de processo 

de seleção de fornecedores; projetar 

consequências para não-conformidade 

e remediação;  Contratos com sistema 

de recompensa; estímulo à 

concorrência com base em critérios 

sustentáveis 

 A organização passou a 

utilizar novos critérios para 

selecionar fornecedores 

buscando melhores resultados 

em sustentabilidade? Quais? 

- Requisitos mínimos; 

punições; recompensas; 

concorrência. 

Desenvolvimento 

Treinamento e educação; 

desenvolvimento conjunto; atividades 

de acompanhamento (follow-up); 

diversidade de fornecedores; 

incentivo a fornecedores; 

Conhecimentos e ativos 

compartilhados; Transferência de 

conhecimentos; estímulo a 

fornecedores locais  

 A organização passou a 

desenvolver fornecedores 

buscando melhores resultados 

em sustentabilidade? Como? 

- Treinamento; 

acompanhamento; compartilhar 

conhecimento e ativos; foco em 

fornecedores locais. 

G
im

en
ez

 e
 

S
ie

rr
a 

(2
0

1
3

) 

Avaliação 

Envolve: análise do desempenho dos 

fornecedores por meio de avaliação 

formal, usando diretrizes e 

procedimentos estabelecidos; 

provimento de feedback aos 

fornecedores sobre os resultados de 

sua avaliação; realização de auditorias 

na gestão interna dos fornecedores 

 A organização passou a 

avaliar fornecedores 

buscando melhores resultados 

em sustentabilidade? Como? 

- Avalia além da dimensão 

econômica; feedbacks; 

diretrizes 

Colaboração 

Inclui: coordenação com cliente, 

fornecedor e partes interessadas para 

melhorar resultados/desempenho em 

conjunto; filiação/colaboração com 

ONGs para iniciativas de melhoria em 

fornecedores; iniciativas 

coletivas/setoriais; aplicar esforços 

conjuntos 

com fornecedores para reduzir 

desperdício 

 A organização passou a 

colaborar em busca de 

melhores resultados em 

sustentabilidade? Como? 

- Filiação ONGs; ações 

setoriais; esforços conjuntos... 
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Monitoramento 

Garante expectativas de contratação, 

com auditorias ou certificação por um 

terceiro independente. Informa o 

sucesso e o modo como práticas 

acordadas estão sendo 

implementadas. 

 A organização passou a 

monitorar fornecedores 

buscando melhores resultados 

em sustentabilidade? Como? 

- Auditorias próprias; auditoria 

de 3os; certificação; feedbacks  

Questões Sociais 

 Considerando apenas o lado social da sustentabilidade, o que a organização entende como 

questões sociais a gerir na cadeia de suprimentos? 

 A seguir, uma lista de questões sociais é apresentada para consultar sobre as iniciativas 

desenvolvidas pela organização: 

M
an

i 
et

 a
l.

 (
2

0
1

5
; 

2
0

1
6
) 

Filantropia 

Assegura que a unidade fabril doe a 

organizações religiosas; a ONGs para 

desenvolvimento; seja voluntária em 

instituições de caridade locais; realiza 

atividades relacionadas à saúde para a 

sociedade em torno de nossas 

instalações de fábrica; Incentiva 

fornecedores em atividades 

filantrópicas 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem a 

filantropia, considerando o 

estímulo em fornecedores e/ou 

clientes? Teria um exemplo para 

ilustrar? 

- Doações; voluntariado; ações 

p/saúde da comunidade 

Segurança 

Assegura a segurança de mulheres nas 

unidades fabris; assegura a aderência 

a regulamentos de segurança estritos; 

garante a não utilização de materiais 

perigosos nos produtos; garante 

circulação segura de produtos para as 

instalações 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem a 

segurança, considerando o 

estímulo em fornecedores e/ou 

clientes? Teria um exemplo para 

ilustrar? 

- Segurança feminina; materiais 

perigosos (extração, fornecedor 

até consumidor); cuidados com 

o entorno. 

Equidade 

Assegura a diversidade do local de 

trabalho nos locais dos clientes; 

garante diversidade nos locais de 

fornecedores; garante políticas de não 

discriminação de gênero 

fornecedores; garante a aderência 

estrita da política de não 

discriminação de gênero nos locais 

dos clientes 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem a 

equidade, considerando o 

estímulo em fornecedores e/ou 

clientes? Teria um exemplo para 

ilustrar? 

- Diversidade (gênero, idade, 

raça) em fornecedores, 

funcionários, clientes, 

consumidores. 

Saúde e  

Bem-Estar 

Executa a revisão periódica de 

fornecedores e assegura a aderência à 

política de saúde ocupacional; 

assegura a segurança de mulheres nos 

locais dos clientes; assegura a 

disponibilidade de instalações 

mínimas de cuidados de saúde em 

locais de fornecedores 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem a 

saúde e bem-estar, considerando 

o estímulo em fornecedores e/ou 

clientes? Teria um exemplo para 

ilustrar? 

- Garante políticas de saúde 

ocupacional (em funcionários e 

fornecedores) 

Ética 

Estabelece equipe, departamento ou 

divisão de conformidade ética em 

instalações fabris; estabelece um 

conjunto de códigos de conduta éticos 

transparentes, abrangentes e rigorosos 

nas unidades fabris; audita o lugar do 

cliente para o cumprimento estrito do 

código ético de conduta. 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem a ética, 

considerando o estímulo em 

fornecedores e/ou clientes? 

Teria um exemplo para ilustrar? 

- Códigos de conduta; auditorias 

para cumprir código. 
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Direitos  

Humanos 

Possui política de direitos humanos 

em instalações fabris; audita 

localidade de fornecedor; assegura o 

não-emprego de crianças, trabalho 

forçado e análogo ao escravo. Permite 

liberdade de associação e negociação 

coletiva. 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem 

direitos humanos, considerando 

o estímulo em fornecedores e/ou 

clientes? Teria um exemplo para 

ilustrar? 

- Assegura evitar trabalho 

infantil/forçado/escravo; 

permite liberdade de associação 

e negociação coletiva. 

Jo
rg

en
se

n
 (

2
0
0

8
) 

e 
G

o
m

es
 e

t 
al

.,
 (

2
0
1

4
) 

Condições de 

Trabalho Decente 

Aplica igualdade de remuneração 

(gênero, faixa etária, deficientes), 

pagamento regular, e salários 

mínimos; pratica benefícios, como 

apoio familiar para produtos básicos e 

instalações para a força de trabalho; 

avalia condições físicas de trabalho, 

incluindo taxas de lesões e mortes, 

perturbações, instalações 

fundamentais e distância para 

ambiente de trabalho; garante 

condições de trabalho psicológicas e 

fisiológicas, como número máximo de 

horas de trabalho, assédio, canais de 

comunicação, saúde e comitê de 

segurança, satisfação no trabalho e 

contratos de trabalho; provê formação 

e educação para funcionários. 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem 

condições de trabalho decente, 

considerando o estímulo em 

fornecedores e/ou clientes? 

Teria um exemplo para ilustrar? 

- Igualdade de remunerção 

 

Sociedade 

Evita casos de corrupção, incluindo 

incidentes/relatórios de imprensa 

sobre fraude, fixação de preços 

ilegais, violação de direito de 

propriedade; Apoia desenvolvimento 

e ações positivas para/com a 

sociedade, incluindo criação de 

emprego, apoio a fornecedores locais, 

investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, infraestrutura e 

programas de educação da 

comunidade local; possui/busca 

aceitação da comunidade local, 

reduzindo queixas da sociedade, tem 

canais de comunicação que assegura 

compromisso com questões de 

sustentabilidade desde/para parceiros 

de negócios 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem a 

sociedade, considerando o 

estímulo em fornecedores e/ou 

clientes? Teria um exemplo para 

ilustrar? 

 

Responsabilidade de 

Produto 

Integra preocupações de saúde e 

segurança do consumidor no produto, 

como conteúdo de 

contaminantes/nutrientes, 

ameaças/benefícios para saúde 

humana;  usa sistema de tratamento 

de reclamações; informa sobre o 

produto para usuários, com 

rotulagem, ingredientes, origem, 

utilização, potenciais perigos, efeitos 

colaterais; tem comunicações de 

marketing, como diretrizes éticas para 

anúncios 

 A organização realiza(ou) 

iniciativas que envolvem a 

responsabilidade de produto, 

considerando o estímulo em 

fornecedores e/ou clientes? 

Teria um exemplo para ilustrar? 
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 O que a organização percebe como resultados alcançados com a integração da 

sustentabilidade em cadeias de suprimentos? 

 O que você imagina como ideal para futuras iniciativas na gestão da cadeia de suprimentos 

com foco em melhorias nas questões sociais?  

 Você idealiza novas práticas/processos na organização, no setor, no país? 

 Houve alguma dúvida ao longo da entrevista? 

 Gostaria de acrescentar algum comentário? 

 Poderia indicar um contato de seu conhecimento que atue com sustentabilidade em sua 

cadeia de suprimentos? 

 

 

 


