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INTRODUÇÃO
Saber gerenciar a sua cadeia de suprimentos (supply chain) é essencial para o sucesso do
seu negócio. Isso porque envolve todas as fases de produção e entrega de mercadorias.
É preciso, por exemplo, minimizar o custo da logística — um dos principais fatores que
impactam na cadeia de suprimentos.
Embora muitas empresas de hoje, costumem definir suas atividades em termos de vendas
e lucro. Esta é tipicamente uma visão de curto prazo e limitada, uma vez que as cadeias
logísticas são delineadas em torno de suprimentos, armazém, frete e outros custos.
Ao focar somente em lucro, estas empresas fazem vista grossa para o agravamendo dos
probelmas ambientais, e além disso, falham entender o quanto a gestão sustentável da
cadeia de suprimentos pode impactar positivamente nos seus resultados.
Você por exemlo, sabia que as cadeias de suprimentos são responsáveis por até quatro
vezes as emissões de gases de efeito estufa das operações diretas de uma empresa?
Justamente por isso, para causar um impacto ambiental significativo, as empresas devem
revisitar toda a sua cadeia de suprimentos. As empresas que buscam estas práticas estão
percebendo que alguns de seus maiores desafios e oportunidades muitas vezes estão fora
de suas próprias lojas, centros de distribuição e fábricas.
Isso tudo nos mostra que, ao gerenciar e melhorar o desempenho ambiental, social e
econômico em todas as cadeias de suprimentos, as empresas podem conservar recursos,
otimizar processos, descobrir inovações de produtos, economizar custos, aumentar a
produtividade e promover valores corporativos.
Sim, é isso mesmo: as melhores práticas no processo sustentável de gestão da cadeia
de suprimentos geralmente levam ao crescimento e à prosperidade e também pode
complementar e apoiar a estratégia de negócios, maximizar a eficiência, reduzir custos
operacionais, fortalecer a gestão do relacionamento com fornecedorese fornecer um
propósito claro para alcançar metas.
Portanto, práticas ambientalmente responsáveis não são apenas boas para população e
para o planeta como um todo, mas também são fundamentais para construir uma percepção
positiva da marca e melhorar a rentabilidade a longo prazo. Pensando nisso, formulamos
para você este material, com o intuito de apresentá-lo à estratégias aplicáveis à sua cadeia
de suprimentos que tragam resultados sustentáveis reais. Esperamos que este conteúdo
seja muito útil na sua trajetória. Boa leitura!
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O QUE É A CADEIA
DE SUPRIMENTOS?
Como mencionado, a cadeia de suprimentos, ou supply chain, envolve todas as etapas de fabricação
e entrega de produtos aos clientes. Isso corresponde a:

• AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA;
• ESTOCAGEM DE MERCADORIAS PRONTAS, EM FABRICAÇÃO
OU DE SEUS INSUMOS;
• TRANSPORTE DE ITENS,
• ENTREGA DE PRODUTOS AO CLIENTE.
Nessas fases, incluem-se processos ou fluxos de trabalho, recursos financeiros, mão de obra, entre
outras variáveis que asseguram o funcionamento de toda a cadeia. Vale destacar que a cadeia de
abastecimento parte dos fornecedores e segue até os clientes, envolvendo, às vezes, intermediários
(revendas, representações) e outras instituições.

COMO FUNCIONA O GERENCIAMENTO
DA SUPPLY CHAIN?
A gestão da cadeia de suprimentos é a administração e controle dos elementos que a constituem,
como:

• FLUXOS DE DADOS;
• PRODUÇÃO DE MERCADORIAS;
• ATIVIDADES E FUNÇÕES DOS COLABORADORES;
• ROTINAS LOGÍSTICAS;
• CUSTOS;
• CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO,
• TEMPO DE ENTREGAS.
Ela emprega técnicas, metodologias e soluções tecnológicas para acompanhar, integrar, controlar
e organizar suas etapas. Cada companhia conta com uma cadeia de suprimentos própria, de modo
que tanto clientes empresariais quanto fornecedores têm as suas.
Por isso, uma gestão de suprimentos eficiente deve considerar aspectos que vão muito além de
seus fluxos internos, os externos. Ou seja, deve também estar muito atenta àqueles que envolvem
os seus parceiros, fornecedores e consumidores.
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BOAS PRÁTICAS NO GERENCIAMENTO
DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Há práticas que são reconhecidas como positivas na gestão da cadeia de suprimentos. Por exemplo,
o uso de indicadores de desempenho para nortear as decisões ao longo das etapas.
Por quantificarem resultados de processos e a performance de equipes, eles constroem uma
imagem da empresa mais facilmente analisável. Desse modo, permite-se um aprimoramento das
próprias avaliações sobre ela. Graças a essas métricas, a gestão se torna mais objetiva. Além disso,
confira outras boas práticas:

• ADOTAR NOVAS TECNOLOGIAS QUE GEREM OPORTUNIDADES E
OTIMIZEM A GESTÃO DA SUPPLY CHAIN;
• INVESTIR EM PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA OS COLABORADORES,
ESPECIALMENTE OS QUE TENHAM CONTEÚDO QUE PREPARE PARA A
INDÚSTRIA 4.0;

VOCÊ SABE O QUE É A INDÚSTRIA 4.0?
Tecnologias como Inteligência Artificial, Big Data e Internet das Coisas, quando integradas entre si
ou com outras, dão origem às chamadas “fábricas inteligentes”. Elas controlam os seus próprios
processos de maneira descentralizada e autônoma, propiciando ambientes auto ajustáveis às
buscas/demandas por mercadorias personalizadas.
A gestão logística também utiliza automação de processos, especialmente em atividades como
armazenagem e distribuição de produtos nos armazéns, roteirização de rotas, controle de entradas
e saídas de produtos, entre outras. Sendo assim, é preciso otimizar o investimento nesse tipo de
tecnologia.

• INTEGRAR A CADEIA DA EMPRESA COM A DE SEU FORNECEDOR
(VEREMOS MAIS SOBRE ISSO ADIANTE);
• ACOMPANHAR PERIÓDICOS E INFORMATIVOS, ALÉM DE VISITAR FEIRAS
E EVENTOS LOGÍSTICOS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES.
• MANTER A TRANSPARÊNCIA AO LONGO DAS ETAPAS PARA QUE AS
EQUIPES SAIBAM O QUE OCORRE NAS FASES NÃO CORRESPONDENTES
ÀS SUAS, PORÉM QUE INFLUENCIAM EM SUAS ATIVIDADES ETC.
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PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA
CADEIA DE SUPRIMENTOS
As empresas podem adotar muitas abordagens diferentes em sua busca por uma operação mais
sustentável. No entanto, para implementar efetivamente essas práticas, os executivos em todos
os pontos do processo de gestão da cadeia de suprimentos devem se engajar em medidas de
planejamento e implementação de processos.

VEJA AGORA ALGUMAS PRÁTICAS RECOMENDADAS NO GERENCIAMENTO DA
SUSTENTABILIDADE NA SUA CADEIA DE SUPRIMENTOS:

1

AGIR EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo universal da Organização das
Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as
pessoas tenham paz e prosperidade.
Estes nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio
de Janeiro em 2012. O objetivo foi produzir um conjunto de objetivos que suprisse os desafios
ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que nosso mundo enfrenta.
Eles substituem os objetivos de desenvolvimento do Milênio (ODM), que começou um esforço global
em 2000 para combater a indignidade da pobreza e que estabeleceram objectivos mensuráveis,
universalmente acordados para combater a pobreza extrema e a fome, prevenindo doenças mortais
e expandir a educação primária para todas as crianças, entre outras prioridades de desenvolvimento.
Os novos objetivos, incluem novas áreas de atuação tais como a mudança climática, desigualdade
econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Os objetivos
são interligados – muitas vezes a chave para o sucesso de um envolverá a abordar questões mais
comumente associadas ao outro. São eles:

Erradicação da pobreza: Acabar com a pobreza em todas as
suas formas, em todos os lugares.

Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome,
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.

Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos, em todas as idades.
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Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva,
e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas.

Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo
sustentável da água e saneamento para todos.

Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata,
confiável, sustentável e renovável para todos.

Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover
o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.

Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar
a inovação

Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro
dos países e entre eles.

Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.

Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de
produção e de consumo sustentáveis.
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Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas
urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos,
dos mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável.
Vida terrestre - 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.
Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para ao desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os
meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
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ENTENDER OS ÍNDICES DE ESG

O critério ESG (Enviromental, Social and Governance) foi criado para classificar e agrupar as
empresas que atendem a critérios básicos de responsabilidade ambiental, social e relacionada à
governança corporativa.
Em um contexto de cada vez mais preocupação com o ambiente, com questões sociais e boa
relação no mundo de negócios, a tendência é que as empresas que atendem a esse critério se
destaquem mais ainda no mercado.
As principais considerações tradicionais nas cadeias de suprimentos, relacionadas aos índices de
ESG, incluem qualidade técnica, custo efetivo, velocidade de entrega e confiabilidade. E falando
especificamente dos critérios de sustentabilidade, estes incluem:

• POLUIÇÃO AMBIENTAL
• ESCASSEZ DE MATÉRIA-PRIMA E
RECURSOS NATURAIS
• INCIDENTES DE SAÚDE E SEGURANÇA
DA FORÇA DE TRABALHO

ESG

• DISPUTAS TRABALHISTAS
• CORRUPÇÃO E SUBORNO
• CONSIDERAÇÕES GEOPOLÍTICAS

Uma gestão insuficiente desses riscos pode afetar seriamente as operações e interromper toda
a cadeia de suprimentos. Uma vez que ter violado a confiança dos consumidores e investidores,
incidentes e consequente impacto na mídia também podem levar à redução das vendas e
financiamento, bem como ser um obstáculo para atrair talentos dada a crescente importância da
percepção pública dos empregadores.
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CALCULAR SUA “CARBON FOOTPRINT”

A pegada de carbono (carbon footprint - em inglês) é uma metodologia criada para medir as
emissões de gases estufa - todas elas, independente do tipo de gás emitido, são convertidas
em carbono equivalente. Esses gases são emitidos na atmosfera durante o ciclo de vida de um
produto, de processos ou de serviços. São exemplos de atividades que geram emissões a queima
de combustíveis fósseis, o cultivo de arroz, a criação de pastagem para gado, o desmatamento, as
queimadas, a produção de cimento, entre outras.
Por meio da pegada de carbono podemos analisar os impactos que causamos na atmosfera e
as mudanças climáticas provocadas pelo lançamento de gases de efeito estufa a partir de cada
produto, processo ou serviço que consumimos.
Uma empresa deve conhecer e calcular as suas emissões de carbono e monitorá-las regularmente
para reduzí-las ou neutralizál-la, e ela deve fazer isso não somente porque é fundamental no combate
ao aquecimento global e para melhora na qualidade de vida do planeta, mas também em obediência
às uma série de normas de protololos nacionais e internacionais.
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EMITIR RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE COM
PLANO DE MELHORIA CONSTANTE

Projetos que apoiam a sustentabilidade não são tão complicados quanto pensamos. São iguais aos
tradicionais e têm um requisito adicional: abordar dimensões e metas ambientais e sociais. Como
em qualquer outra iniciativa, é essencial definir os requisitos do projeto no início que apoiem suas
metas estratégicas.
Tendo definido metas ambientais e sociais, realizamos uma análise de impacto para considerar sua
importância qualitativa e quantitativa. Essa análise deve abranger todo o ciclo de vida da solução,
ou seja, toda a cadeia de suprimento. Isso porque os impactos ambientais devem ser olhados de
forma holística, analisando o todo.
Neste sentido, e pensando em um plano de melhoria contínua, emitir um Relatório de Sustentabilidade
é uma das principais formas de uma empresa relatar e prestar contas à sociedade e ao mercado a
respeito de sua atuação e de suas práticas para a sustentabilidade.
Ou seja, o Relatório é um importante instrumento de comunicação e gestão e é um diferencial
importante para a análise da posição da empresa em seu mercado de atuação, além de ser um fator
de valorização de suas ações. Investidores e consumidores (individuais ou institucionais) gostam de
saber que a empresa destina recursos e esforços a projetos com baixo risco ambiental, alto valor
social e lucratividade justa.
Outro ponto relevante é que o Relatório ajuda a empresa a conhecer melhor os seus próprios
pontos fracos e a identificar oportunidades de melhorias. Sua elaboração exige um mergulho nas
profundezas da organização.
A realização dessa análise é crucial porque priorizará questões urgentes, impactos duradouros
e opções eficazes para otimizar o investimento. Em suma, nos ajudará a selecionar as soluções
“frutas de baixo peso” e as soluções mais impactantes, ao mesmo tempo em que desconta as
opções “agradáveis de ter” que poderiam dissipar a atenção da equipe, diluir seus esforços ou
aumentar significativamente o custo da iniciativa.
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A IMPORTÂNCIA DO

RELATÓRIO PARA AS EMPRESAS É:

1
2

Desenvolver uma estratégia de gestão voltada para o futuro: para isso, ao elaborar
o relatório a organização precisa obter informações consistentes sobre os impactos
positivos e negativos da sustentabilidade. Tanto causados pela empresa como por
fatores externos, tais como alterações climáticas ou questões de direitos humanos;
Melhorar o diálogo entre os acionistas: uma vez que o relatório funciona como uma
ferramenta de comunicação transparente;

3

Auxiliar as empresas a identificar riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade;

4

Ajudar a mudar a mentalidade de todos, uma vez que é uma oportunidade de
divulgar a importância das práticas sustentáveis para todos.

5

Os relatórios de sustentabilidade são de interesse público, já que permite que a
sociedade desenvolva uma mentalidade voltada para o desenvolvimento sustentável.

6

A sustentabilidade tornou-se uma preocupação fundamental na sociedade atual.
Os compradores estão considerando sua pegada de carbono ao tomar decisões
de compra. O envolvimento direto com clientes, potenciais clientes e grupos de
consumidores nos ajudará a entender melhor suas necessidades e aspirações e
projetar os produtos certos para eles.

7

Quando engajada desde o início, essa voz de consumidor contribuirá para a
otimização dos requisitos do projeto para entregar os recursos certos do produto.
Mantê-los envolvidos durante toda a implementação do projeto suportará uma
entrega suave e lançamento do produto.
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ESG NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
A adoção de princípios ESG na análise de empresas permite-nos trazer para mesa de discussão
questões que, além de serem fatores cruciais para o bem da sociedade, manutenção do planeta e
construção de um mundo melhor, afetam diretamente os resultados das empresas. As empresas
vencedoras serão aquelas cujo comportamento em relação às questões ambientais, sociais e de
governança são colocadas em primeiro plano.

• Fatores ambientais: uso de recursos naturais,
emissões de gases de efeito estufa (CO2, gás metano),
eficiência energética, poluição, gestão de resíduos e
efluentes.
• Fatores sociais: políticas e relações de trabalho,
inclusão e diversidade, engajamento dos funcionários,
treinamento da força de trabalho, direitos humanos,
relações com comunidades, privacidade e proteção de
dados.
• Fatores de governança: independência do conselho,
política de remuneração da alta administração,
diversidade na composição do conselho de
administração, estrutura dos comitês de auditoria e
fiscal, ética e transparência.

QUAL O PAPEL DO ESG NA OTIMIZAÇÃO
DA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS?
O ESG serve como diretrizes pelas quais as estratégias de gestão da cadeia de suprimentos devem
ser construídas de baixo para cima.
Medir o nível de desempenho do ESG de uma cadeia de suprimentos seria relativo aos desejos e
necessidades da organização dentro de ações ambientais, sociais e de governança. Implementar
uma abordagem, como se fala no post da semana passada, de ética como KPI pode ser um bom
começo para medir o desempenho do ESG.
O desempenho dos negócios — em relação às preocupações com o meio ambiente, sociais e de
governança — tornou-se um dos critérios cruciais quando as empresas de investimento avaliam um
potencial investimento.
O ESG tornou-se abreviatura para metodologias de investimento que abraçam o ESG ou fatores de
sustentabilidade como forma de ajudar a identificar empresas com modelos de negócios superiores.
Os fatores de ESG oferecem aos gestores de portfólio uma visão mais abrangente da qualidade da
gestão, cultura, perfil de risco e outras características de uma empresa.
Para essa mesma visão de superioridade e estabilidade, várias empresas utilizam os construtos
— fornecidos pelos critérios do ESG — para desenvolver estratégias de gestão da cadeia de
suprimentos.

12

NÃO SOMENTE A SUA EMPRESA: OS
FORNECEDORES TAMBÉM PRECISAM
SER CERTIFICADOS
A obscuridade das redes da cadeia de suprimentos tornou a gestão dos riscos relacionados
ao ESG, a aplicação de diretrizes/ações preventivas e a resposta aos riscos manifestados
relacionados ao fornecedor um processo muito complicado.
Estratégias típicas de gerenciamento da cadeia de suprimentos incluem ações de conformidade
com fornecedores e revisão do desempenho de conformidade. Essas informações são o bloco
de construção para entidades compradoras para garantir que os fornecedores estejam atuando
de acordo com as expectativas do ESG.
Esse monitoramento de fornecedores é um mecanismo de governança transacional projetado
para fornecer às empresas compradoras informações que possam ajudá-las a gerenciar o risco
da cadeia de suprimentos e tomar decisões estratégicas de terceirização.
Por isso, a participação do fornecedor é crucial na coleta de conjuntos de dados confiáveis e
de qualidade. Sem dados relacionados a fornecedores de qualidade, as entidades compradoras
têm dificuldade em trabalhar com os fornecedores certos. Posteriormente, a colaboração com
os fornecedores errados poderia levar a ações antiéticas de fornecedores, como a redoeamento
de conjuntos de dados defeituosos para a entidade compradora.
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CONCLUSÃO
Embora incorporar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos não seja uma tarefa simples, deixar
de agir é um risco muito maior.
Mudar para um caminho sustentável pode até implicar em um investimento de capital, mas, como
demonstramos, há muitas evidências de que a redução do desperdício pode ter um impacto positivo
substancial para o resultado final.
SB SUSTAINABLE BUSINESS é voltado para grandes empresas interessadas em sua cadeia
de valor certificadas em Práticas Sustentáveis com os critérios ESG. De forma 100% digital, seu
fornecedor percorre uma trajetória de transformação dentro de uma plataforma disponível 24
horas por dia, sete dias por semana, e em tempo real, consultores especializados conduzem a
transformação. Ao final do dia, os requisitos necessários para o controle dos índices Ambientais,
Sociais e de Governança (ESG) de seus fornecedores são auditados pela Certificadora Internacional
de QMS, finalizando assim o processo de obtenção do Selo SB ESG.

QUER ENTENDER O QUANTO SUA EMPRESA JÁ TEM DE SUSTENTABILIDADE ESG
NA PRÁTICA? FAÇA O “DIAGNÓSTICO DE SUSTENTABILIDADE ESG” GRATUITO.
VOCÊ VAI ENTENDER DETALHADAMENTE QUAL É O MOMENTO DA SUA EMPRESA
EM RELAÇÃO A SUSTENTABILIDADE.

PARA DÚVIDAS GERAIS, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA
EQUIPE DE SERVIÇOS DE SUSTENTABILIDADE SB:

hello@sbsustainablebusiness.com

COMPRE COM
RESPONSABILIDADE.
AUMENTE OS INDICES ESG!
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www.sbsustainablebusiness.com

