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RESUMO 

 Da década de 60 até 90 as empresas foram desenvolvendo suas cadeias de 

suprimentos com o objetivo de melhorarem suas operações em eficiência, qualidade, 

flexibilidade e inovação. A partir dos anos 2000 um novo tema passou a ganhar importância 

no mundo e começou a pressionar às empresas a desenvolverem suas cadeias de suprimentos 

considerando a sustentabilidade. 

 Quando se trata de sustentabilidade em cadeias de suprimentos não apenas as 

dimensões ambientais e econômicas são importantes, a dimensão social passa a ganhar força e 

ser, cada dia mais, considerada pelas empresas, Estas são as três dimensões do Triple Bottom 

Line. Outro fator importante a se analisar quando se aborda sustentabilidade em cadeias de 

suprimentos são os motivadores, ou seja, quais atores possuem maior influência e exercem 

mais pressão para a abordagem deste tema. Atualmente estes principais motivadores são os 

clientes finais e a legislação, ao contrário do que afirmam alguns estudos que apontam ONGs 

como principais órgãos de pressão. 

 Neste trabalho, será apresentado um estudo da evolução teórica acerca de 

conceitos como Green Supply Chain Management e Sustainable Supply Chain Management. 

Dentro das cadeias de suprimentos sustentáveis é analisado que empresas focais exercem um 

importante papel na disseminação de práticas sustentáveis ao longo de todos os elos da cadeia 

de suprimentos, pois a empresa focal é o elo com maior poder para exigir melhorias 

sustentáveis dos outros elos. Além disso, a empresa focal, dentro da cadeia de suprimentos, é 

a que mais sofre pressão dos stakeholders externos à cadeia.  

 O presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar que as empresas 

focais do setor de alimentos têm a responsabilidade de desenvolver cadeias de suprimentos 

sustentáveis, utilizando o modelo de Seuring e Müller (2008) e seus conceitos de gestão de 

fornecedores para risco e desempenho e gestão da cadeia de suprimentos para produtos 

sustentáveis, sendo que esses dois conceitos são ambivalentes, ou seja, podem ser aplicados 

nas cadeias de suprimentos das empresas ao mesmo tempo. 

 Para realizar essa análise, foram feitas três pesquisas qualitativas aplicadas com 

gestores de empresas diferentes do setor alimentício, como fonte de dados primários que, em 

conjunto com dados secundários coletados, possibilitaram analisar a evolução dos conceitos 

de sustentabilidade nas cadeias de suprimentos do setor, as práticas atuais e as tendências de 

sustentabilidade neste setor. 



 Analisando os dados primários e secundários coletados, pode ser observado que as 

empresas do setor de alimentos, no Brasil, já desempenham uma gestão de fornecedores para 

risco e desempenho evoluída, utilizando requisitos mínimos e buscando um modelo ganha-

ganha. Também é importante apontar que empresas com cadeias de suprimentos globais, 

normalmente, apresentam padrões mais rígidos do que aqueles impostos pelas legislações 

locais. 

 Quanto à estratégia de gestão de cadeias de suprimentos para produtos 

sustentáveis as empresas do setor estudado não apresentam muitas ações, sendo que as poucas 

ações nesse sentido ocorrem de maneira isolada e com pouca escala se comparado com os 

outros produtos comercializados, porém as empresas reconhecem isso como uma provável 

evolução das cadeias para os próximos anos.  

 Espera-se que as análises aqui realizadas possam contribuir para o entendimento 

da situação atual da implementação de sustentabilidade na gestão das cadeias de suprimentos, 

além de explicitar a importância da empresa focal para a disseminação desse espectro por 

todos os elos da cadeia.  

 O trabalho também aponta para oportunidades futuras de pesquisas dentro da área 

de sustentabilidade em cadeias de suprimentos. Entre essas oportunidades figuram temas 

como os impactos da sustentabilidade na criação de valor para o acionista e o ganho de 

vantagem competitiva decorrente de cadeias sustentáveis.  
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ABSTRACT 

 From the 60s to the 90s companies have been developing their supply chains in 

order to improve their operations efficiency, quality, flexibility and innovation. Since the 

2000s sustainability has been gaining importance in the world and pressuring companies to 

develop their supply chains considering sustainability. 

 When it comes to sustainability in supply chains, not only the environmental and 

economic dimensions are important, the social dimension begins to gain strength and be 

considered by companies, these are the three dimensions of the Triple Bottom Line. Another 

important factor to consider when discussing sustainability in supply chains is the motivators 

for sustainability, the actors that have greater influence and exert more pressure for 

sustainable operations in the focal company. Currently, the strongest motivators are the final 

customers and legislation. Some studies point NGOs as key pressure organs; actually it is an 

important player for sustainability, but not the principal motivator. 

 The following work will present a study of the theoretical developments about 

concepts such as Green Supply Chain Management and Sustainable Supply Chain 

Management. Within the sustainable supply chain is analyzed that focal companies play an 

important role in the dissemination of sustainable practices throughout all links of the supply 

chain. The focal company is the part of the supply chain that has more power to demand 

sustainable improvements of other links. In addition, the focal company in the supply chain is 

the player that suffers more pressure from external stakeholders. 

 This paper aims to demonstrate that the focal companies, in the food sector, have 

the responsibility to develop sustainable supply chains, using the model of Seuring and Müller 

(2008) that presents two important strategies: supplier management for risk and performance 

and supply chain management for sustainable products, these two concepts are ambivalent, 

can be applied in companies' supply chains simultaneously. 

 To perform this analysis, were made three qualitative applied research with 

managers of different companies in the food sector as a source of primary data, which 

together with secondary data collected made it possible to analyze the evolution of 

sustainability concepts in industry supply chains, current practices and sustainability trends in 

this sector. 

 Analyzing primary and secondary data collected, it can be observed that food 

industry companies in Brazil already play the strategy of supplier management for risk and 

performance, using minimum requirements and seeking a win-win model. It is also important 



to note that companies with global supply chains typically have stricter standards than the 

standards imposed by legislation. 

 The strategy of supply chain management for sustainable products, the companies 

studied do not have many actions yet, and the few actions in this strategy occur in just some 

parts of the chain and in a low range compared to others strategy, but companies recognize 

this as a probable development of chains for years to come. 

 Hopefully the analysis presented here will contribute to the understanding of the 

current status of implementation of sustainability in the supply chain management, and 

explain the importance of focal firm for the dissemination of sustainability by all links in the 

supply chain. 

 The following work also points to future opportunities for research in the area of 

sustainability in supply chains. Among those opportunities is possible to point some topics 

such as the impact of sustainability on creating shareholder value and gain competitive 

advantage through sustainable chains. 
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1. Introdução 

  

1.1. Tema 

 

 Pode ser notado, nos dias de hoje, que o tema sustentabilidade tem ganhado 

grande importância no mundo dos negócios e praticamente todas as empresas incluem a 

sustentabilidade nos seus valores, porém pouco se discute e poucas pessoas param para 

pensar, de fato, o que significa esse termo na agenda das empresas e o porquê isso tem se 

tornado tão importante. 

 Para a grande maioria dos consumidores e da sociedade em geral o termo 

sustentabilidade está ligado exclusivamente à esfera ambiental, portanto, quando se pensa 

em empresas incorporando valores sustentáveis, logo se imagina que a empresa 

simplesmente possui produtos que pouco agridem o meio ambiente ou que a empresa 

ajuda causas ambientais, como a proteção de animais em extinção ou, até mesmo, o 

aquecimento global. 

 Porém iniciativas sustentáveis dentro do mundo empresarial englobam muitas 

coisas; além disso. Nesse trabalho, sustentabilidade será tratada com base no Triple 

Bottom Line, ou seja, considerando as dimensões ambientais, sociais e econômicas dentro 

de toda a cadeia de suprimentos em uma empresa. 

 Será analisada a evolução dessa temática nas empresas, o caminho que as 

indústrias percorreram até que esse ponto se tornasse importante e os grandes motivadores 

e órgãos de pressão que influenciam na introdução de sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos.  

 Um dos temas centrais deste trabalho é a importância da empresa focal na 

introdução de sustentabilidade na cadeia de suprimentos como um todo; seu papel como 

reguladora dos fornecedores da cadeia; teorias como gestão de fornecedores para risco e 

desempenho e gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis. Além da 

influência das cadeias globais para a inserção de padrões de sustentabilidade muitas vezes 

mais exigentes que a própria legislação. 

 Por fim, o presente estudo também abordará temas como estratégia e gestão de 

riscos na cadeia de suprimentos, buscando analisar a influência que tema sustentabilidade 

exerce no planejamento dessas questões, nas cadeias de suprimentos de empresas do setor 

de alimentos atualmente.   
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1.2. Pergunta de pesquisa 

 

 A pergunta de pesquisa busca comprovar alguns conceitos trazidos pela literatura 

desse tema se utilizando de casos práticos das cadeias de suprimentos de empresas do 

setor de alimentos. 

 Desta forma, o presente trabalho busca responder a questão: “No setor de 

alimentos, quais são os principais motivadores à introdução de conceitos sustentáveis nas 

cadeias de suprimentos e a importância da empresa focal nesse movimento, 

principalmente na relação com seus fornecedores?”.  

 O setor alimentício foi escolhido como foco das análises por ser um setor muito 

questionado sobre a sustentabilidade, devido ao grande consumo de insumos, sua 

importância na vida e na saúde das pessoas, além de estar envolvida com questões 

polêmicas como alimentos transgênicos, sofrendo assim grande pressão de órgãos 

regulatórios e de alguns grupos de pressão.  

 Dentro deste cenário, este trabalho foca no modelo de Seuring e Müller (2008) 

que destaca a importância da empresa focal na introdução de sustentabilidade nas cadeias 

de suprimentos através de dois modelos principais: gestão de fornecedores para risco e 

desempenho e gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis. 

 

1.3. Justificativa 

 

 Em 2000, o artigo “Manufacturing in the 90’s”, de autoria de P. T. Bolwin e T. 

Kumpe, trouxe a teoria das quatro ondas que discute a evolução das operações das 

empresas dos anos 60 até os anos 90, passando por fases em que o foco do esforço 

competitivo das empresas eram eficiência qualidade, flexibilidade e inovação, 

respectivamente. Após citar as fases, os autores colocaram como perspectivas para futuro 

o foco na sustentabilidade ou inovação sustentável como esforço competitivo para as 

empresas, e tais perspectivas vêem se confirmando na prática. 

 Nos dias de hoje, vemos o tema de sustentabilidade ganhar importância e começar 

a aparecer nas agendas e relatórios de grande parte das empresas.  Nesse trabalho, o tema 

abordado é esta quinta fase, buscando provar a importância das práticas sustentáveis nas 

cadeias de suprimentos das empresas do setor de alimentos.  

 Mais especificamente, o trabalho trata da importância da empresa focal na 

introdução dessa temática e na sua influência sobre toda a cadeia de suprimento, se 
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baseando na literatura atual sobre o tema e buscando comprovações práticas em 

determinadas inferências da literatura.  

 

1.4. Objetivo  

 

 O primeiro objetivo do trabalho é mostrar a crescente importância do tema 

sustentabilidade e identificar os principais motivadores à introdução de uma gestão 

sustentável da cadeia de suprimentos nas empresas do setor de alimentos.  

 Outro objetivo do trabalho é comprovar a importância da empresa focal na 

introdução de sustentabilidade em todos os níveis da cadeia, priorizando a relação com os 

fornecedores, utilizando o modelo de Seuring e Müller e seus conceitos de gestão de 

fornecedores para risco e desempenho e gestão da cadeia de suprimentos para produtos 

sustentáveis. 

 Por fim, verificar se o tema de sustentabilidade em cadeia de suprimentos é 

adotado estrategicamente pelas empresas entrevistadas, e outras empresas do setor de 

alimentos, ou se essa pauta é introduzida nas empresas puramente por resposta à 

legislação e a grupos de pressão.  

 

1.5. Escopo da abordagem metodológica 

 

 A seção seguinte do trabalho desenvolve a conceituação de temas importantes à 

pergunta de pesquisa como Supply Chain Management, Green Supply Chain Management 

e Sustainable Supply Chain Management. Também será explicada e justificada a escolha 

pelo modelo de Seuring e Müller. Além de abordar as tendências atuais da literatura nos 

estudos de sustentabilidade e como estão sendo aplicados nas cadeias de suprimentos do 

setor de alimentos, devido ao impacto e aos questionamentos sobre o setor quanto à 

sustentabilidade. 

 Como material de análise são utilizadas três pesquisas qualitativas aplicadas com 

gestores de empresas diferentes do setor alimentício, como fonte de dados primários que, 

em conjunto com dados secundários coletados, possibilitaram analisar a evolução dos 

conceitos de sustentabilidade nas cadeias de suprimentos do setor, as práticas atuais e as 

tendências de sustentabilidade neste setor.   

 Com esses dados foram, feitas análises cruzando os casos práticos com as teorias 

já publicadas sobre o assunto com o intuito de comprovar a importância crescente do tema 
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sustentabilidade em cadeias de suprimentos e a importância da empresa focal na difusão 

da sustentabilidade para todos os níveis da cadeia. 

 

1.6 Principais conceitos da base teórica 

 

 A base teórica abordará a evolução das operações dos anos 60 até hoje, termos 

como Supply Chain Management, Green Supply Chain Management, Sustainable Supply 

Chain Management, estimuladores para a introdução de sustentabilidade nas cadeias de 

suprimentos, gestão de fornecedores para risco e desempenho, gestão da cadeia de 

suprimentos para produtos sustentáveis e Criação de Valor Sustentável. 
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2.Base teórica 

2.1. Evolução da indústria 

 

 Até 1960 o grande foco das empresas estava na produtividade, momento no qual 

era tido como linha geral de atuação a busca da redução de custo e a grande produtividade 

para satisfazer a grande demanda incipiente de produtos, nesse momento a variedade era 

restrita, produzindo em massa bens padronizados. Na década de 70, somente a 

produtividade passou a não bastar, sendo de grande importância para as empresas, além de 

redução de custos, a qualidade. Esta evolução foi impulsionada pela ascensão da indústria 

japonesa que aliava alta qualidade a preços baixos. Nos anos 80, o esforço competitivo foi 

novamente alterado com o foco passando a ser a flexibilidade, sendo essencial a 

velocidade com variedade ampla, individualizando a clientela e mantendo a qualidade e 

produtividade. Por fim, nos anos 90, o fator competitivo tornou-se a inovação, momento 

em que os esforços passaram a busca do pioneirismo, tanto em produtos como em 

processos, e a ideia de mudar a regra do jogo passou a ser importante para o sucesso. Esse 

contexto de evolução tem intrínseco a ele a impossibilidade de sucesso caso a empresa 

pule uma dessas fases, pois a relação condicional entre eficiência, qualidade, flexibilidade 

e inovação torna possível à utilização de efeitos aprendidos: é um processo em que nada é 

perdido. (BOLWIJN; KUMPE, 2000). 

 Uma questão importante, após compreender a evolução da indústria até a década 

de 90, é buscar qual será o fator competitivo que se apresentará após a inovação. Assim 

como a revolução da qualidade e a revolução das cadeias de suprimentos, entre as décadas 

de 60 e 90, se tornou claro que as melhores práticas demandam uma grande integração 

entre a gestão ambiental e operacional, indicando a sustentabilidade como o próximo fator, 

ou seja, a capacidade de orientar seus negócios para atividades que equilibrem as 

demandas econômicas, sociais e ambientais. O termo sustentabilidade passou a ser 

associado ao desenvolvimento na década de 80, surgindo o conceito de organizações 

inovadoras sustentáveis, que envolve os conceitos de sustentabilidade com inovação, que 

está no cerne do desenvolvimento capitalista (BARBIERI, 2007; BOLWIJN; KUMPE, 

2000; SRIVASTAVA, 2007). 
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Portanto, pode-se assumir que o próximo fator competitivo será a inovação sustentável e 

uma organização inovadora sustentável “não é a que introduz novidades de qualquer tipo, 

mas novidades que atendam as múltiplas dimensões da sustentabilidade e bases 

sistemáticas e colham resultados positivos para ela, para a sociedade e o ambiente” 

(BARBIERI, 2007, p.105). Para atender essas dimensões o processo de inovação se torna 

mais sofisticado e exigente, extraindo da organização um maior esforço para atender 

tecnicamente esse requisito, levando novas perspectivas para a gestão da inovação 

(BARBIERI et al; 2010). 

  

2.2. Definindo e Diferenciando Supply Chain Management, Green Supply Chain 

Management e Sustainable Supply Chain Management 

 

2.2.1. Supply Chain Management 

 

 Supply chain management pode ser definido como sistêmica coordenação 

estratégica das funções e táticas tradicionais de negócio, pelas atividades de uma empresa 

específica e pelas atividades da cadeia como um todo, com o propósito de melhorar a 

performance de longo prazo das empresas individualmente e da cadeia de suprimentos 

como um todo (MENTZER et al., 2001). 

 Para Seuring e Müller (2008) Supply Chain Management é a integração das 

atividades associadas ao fluxo e transformação dos bens, desde o estado de matéria prima 

até o consumidor final, assim como o fluxo de informações, para melhorar as relações nas 

cadeias de suprimentos e alcançar uma vantagem competitiva sustentável. 

 Estendendo a cadeia de suprimentos para abordar algumas práticas ambientais e 

sustentáveis adiciona um nível de complexidade maior para as cadeias de suprimentos e 

isso fornece um novo conjunto de potenciais considerações estratégicas no supply chain 

management (BEAMON, 1999). A adição desses conceitos nas cadeias de suprimentos 

será abordada a seguir. 

 

2.2.2. Green Supply Chain 

 

 Os conceitos de desenvolvimento sustentável e cadeias de suprimentos verdes 

surgiram em um cenário de crises ambientais e sociais que, já o início dos anos 60, eram 

percebidas em todo o mundo (BARBIERI, 2007, p.92). 
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  A partir dessa crise ambiental deve-se notar que no momento atual 

sustentabilidade (ambiental) tem sido um importante problema na prática dos negócios. 

Por esse motivo, green supply chain management tem ganho muita importância entre os 

pesquisadores e os profissionais que atuam na área. Políticas de “esverdeamento” da 

cadeia de suprimentos são desejadas pelas empresas, tanto as políticas reativas em 

decorrência de regulamentação - como as políticas estratégicas proativas em busca de 

vantagens competitivas. Porém isso não se trata apenas em ser “amigo” do meio ambiente, 

mas sim em senso de negócio e maiores lucros; as práticas que levam a uma cadeia de 

suprimentos mais sustentável são melhores que as tradicionais. (KUMAR; 

CHANDRAKAR, 2012; PAGEL; WU, 2009; SRIVASTAVA, 2007; WU; DUNN; 

FORMAN, 2012). 

 O design verde tem sido extensamente usado na literatura para denotar o 

desenvolvimento de produtos com consideração ambiental. O escopo do desenvolvimento 

de produtos verdes incorpora muitas disciplinas, incluindo a gestão de risco ambiental, 

segurança do produto, prevenção de poluição, conservação de recursos e controle do 

desperdício, portanto “esverdear” a cadeia de suprimentos envolve seus diferentes elos 

(RAO; HOLT, 2005; SRIVASTAVA, 2007). 

 Tornar a cadeia de suprimentos mais responsável em termos ambientais consiste 

em balancear a performance no mercado com problemas ambientais, esbarrando em 

desafios como economizar energia, diminuir a poluição, criar uma relação com os 

fornecedores para comprar produtos ambientalmente superiores, construir approaches 

comuns para reduzir o desperdício e aumentar a eficiência operacional. “Esverdear” a 

cadeia de suprimentos é uma crescente preocupação para muitas frentes de negócio e um 

desafio para a gestão logística no século XXI (KUMMAR; CHANDRAKAR,2012). 

 Adicionar o componente verde às cadeias de suprimentos envolve endereçar a 

influência e a relação entre gestão de cadeia de suprimentos e o ambiente natural. Gestão 

verde de cadeias de suprimentos pode ser definido com a inclusão da esfera ambiental em  

supply chain management. Incluindo, portanto, todos os elos e processos dessa cadeia, 

desde o design dos produtos até a gestão do descarte após sua vida útil, passando por 

compra e seleção de materiais, relacionamento com fornecedores, manufatura e todos os 

outros processos da cadeia (SRIVASTAVA, 2007). 

  

2.2.3. Sustainable Supply Chain Management 
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 Com a elevação da discussão ambiental e social nos impactos da produção e 

consumo surgem novas abordagens como a logística reversa, gestão ambiental, cadeia de 

suprimento verde e cadeia de suprimento sustentável. É necessário uma certa cautela com 

os termos nesse momento, devendo ser destacado o equívoco comum no uso do termo 

gestão de cadeias de suprimentos sustentável em situações em que o correto seria cadeias 

verdes. O termo gestão de cadeia de suprimentos verde deve ser utilizado quando é 

abordado, apenas, preocupações com o meio ambiente, mas quando forem consideradas as 

variáveis ambientais e sociais pode ser utilizado o termo sustentável em substituição ao 

termo verde. Portanto o termo sustainable supply chain management é mais abrangente e 

engloba dentro de seu escopo o green supply chain (ALVES; NASCIMENTO, 2014; 

BRITO; BERARDI, 2010) 

 No relatório de Brundtland, apresentado pela Comissão Mundial da ONU sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987, desenvolvimento sustentável é definido 

como o desenvolvimento que considera as necessidades do presente sem comprometer a 

habilidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Atualmente 

existe um conceito central que contribui para operacionalizar a sustentabilidade: o tipple 

bottom line, o qual é considerado como tripé da sustentabilidade, por abordar as 

dimensões ambientais, econômicas e sociais. A partir dessas considerações, pode-se 

definir sustainable supply chain management como a gestão do material, informação e 

fluxos de capital, assim como, a cooperação entre as organizações ao longo da cadeia de 

suprimentos, assumingo metas nas três dimensões do desenvolvimento sustentável – 

economica, ambiental e social (SEURING; MÜLLER, 2008). 

 Pela realidade vivida no Brasil a questão social tem que ser considerada uma 

variável crítica, o que deveria levar o conceito de gerenciamento de cadeias de 

suprimentos sustentável a um patamar de protagonista. Porém, tanto a falta de rigor na 

legislação, como a inconsciência do mercado consumidor sobre sua influência no 

desenvolvimento da estratégia organizacional não motivam o protagonismo do tema. 

(ALVES; NASCIMENTO, 2014). O fato da dimensão social não ser muito explorada não 

é uma particularidade brasileira. Em 2012, não havia nenhum artigo que focava 

exclusivamente na dimensão social, e artigos que consideravam a dimensão social em 

conjunto com as demais totalizavam dois (SEURING, 2012). 

 

2.3. Estimuladores para a introdução de sustentabilidade na cadeia de suprimentos 
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 Crescentes pressões, vindas das mais variadas direções, têm feito gestores de 

cadeias de suprimentos considerarem iniciar um processo para tornar as cadeias 

sustentáveis. As pressões para a introdução da sustentabilidade nas cadeias de suprimentos 

não se restringem a exigências regulatórias, elas podem vir também dos consumidores 

finais. Dados do estudo de Seuring e Müller (2008) demonstram que a pressão externa – 

regulamentação, mercado e sociedade – é o enfoque preponderante nas relações com 

stakeholders (41%), logo em seguida vêm os objetivos de melhoria de desemprenho 

econômico e ambiental (30%). Quando empresas focais são pressionadas por 

regulamentações elas devem se mobilizar para atender às exigências da lei e nesse 

momento ela repassa a pressão para os fornecedores e stakeholders (ALVES; 

NASCIMENTO, 2014; BRITO; BERNARDI, 2010; KUMAR; CHANDRAKAR, 2012; 

SEURING; MÜLLER, 2008; SRIVASTAVA, 2007). 

 Alguns grupos sugerem que a força da legislação é a que produz mais resultados 

para forçar as empresas a serem sustentáveis, outros defendem que a melhor maneira de 

estimular as organizações é educando e organizando os consumidores. Ambas as formas 

podem contribuir para tornar as grandes empresas mais sustentáveis, porém somente isso 

não resolverá o problema rapidamente e, tampouco, completamente, para que grandes 

resultados sejam atingidos as práticas sustentáveis devem fazer parte do comportamento 

dos grandes executivos. (NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009). 

 Em um estudo conduzido por Seuring e Müller (2008) foram listados os principais 

itens que pressionam ou estimulam as empresas a adotarem práticas sustentáveis em suas 

cadeias de suprimentos. Esses fatores são: demandas legais (regulamentação), demanda 

dos consumidores, respostas a stakeholders, busca de vantagens competitivas, grupos de 

pressão social e ambiental e reputação.  

  O Esquema 1 mostra que uma empresa é pressionada por seus fornecedores ao 

mesmo tempo em que exercem uma forte pressão sobre eles; além disso, as empresas 

sofrem pressões e incentivos de seus stakeholders, consumidores, grupos de pressão e dos 

governos. Essas pressões levam a empresa a responder com uma avaliação mais criteriosa 

dos fornecedores para a mitigação de riscos e melhor performance; e, também, a desenhar 

uma gestão de cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis. 
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  Esquema 1 - Estimuladores para a introdução de sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos 

 Fonte: SEURING; MÜLLER, 2008, p.1703. 

 

2.4. Gestão de fornecedores para risco e desempenho (SMRP) 

 

 Até o momento, foram abordados, principalmente, fatores externos à cadeia de 

suprimentos, porém também existe a perspectiva interna. Para alcançar as metas traçadas é 

importante saber quais são os fatores que agem como barreiras e quais dão suporte ao 

desenvolvimento. Três fatores são frequentemente apontados como barreiras para a 

implementação de cadeias sustentáveis: alto custo, esforço de coordenação e falta de 

comunicação na cadeia de suprimentos (RAO; HOLT, 2005; SEURING; MÜLLER, 2008). 

Pode ser facilmente percebido que essas barreiras somente podem ser transpostas caso exista 

esforço conjuntos entre os membros de todos os elos da cadeia. 

 Sistemas de gestão desempenham um importante papel neste quesito, podendo ser 

relacionados com o desempenho mínimo exigido, porém a maioria desses sistemas de gestão 

tem como centro de controle apenas o lado ambiental. Desta forma, as discussões ambientais 

nas cadeias de suprimentos estão em um estágio de desenvolvimento muito maior do que as 

questões sociais. Essa prioridade pela esfera ambiental na relação entre empresa focal e 
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fornecedores pode ser comprovada pelo fato de muito se referirem e essa relação como 

compras verdes (ABDALA; BARBIERI, 2014; SEURING; MÜLLER, 2008).   

 Práticas internas que têm se mostrado eficientes são monitoramentos, avaliações, 

exigência de relatórios e aplicação de sanções nas relações entre empresa focal e fornecedores. 

Em alguns casos, estender objetivos sociais e ambientais para as áreas de compras da empresa 

focal podem trazer grandes resultados, pois são áreas que normalmente são remuneradas 

apenas pelos resultados financeiros. O desenvolvimento global crescente e a competição têm 

forçado muitas empresas a atuarem em nível global e aumentar o outsourcing, tendo então 

que aplicar métodos de avaliação de fornecedores mais exigentes integrando o lado social e 

ambiental, possuindo um duplo objetivo: primeiro evitar o risco relacionado, pois os riscos 

podem derivar de práticas sociais e ambientais, mas também de rupturas no processo 

produtivo; segundo melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos, na qual o foco está 

normalmente na relação entre a esfera ambiental e econômica. Frequentemente podemos 

encontrar uma correlação boa entre esses aspectos, porém ainda não são encontrados estudos 

de longo prazo sobre o assunto, além de a esfera social ser pouco explorada (RAO; HOLT, 

2005; SEURING; MÜLLER, 2008; SEURING, 2012). 

 A primeira estratégia proposta por Seuring e Müller (2008) para desenvolvimento 

de uma gestão sustentável de cadeias de suprimentos é a gestão de fornecedores para risco e 

desempenho. O foco dessa estratégia é adequar os processos das cadeias a padrões 

socioambientais mais rígidos, dessa forma a empresa focal consegue evitar riscos, tanto à sua 

produção, como a sua imagem, que muitas vezes são difíceis de recuperar após danos. Para 

possibilitar isso, é desenhado e aplicado um processo de critérios sociais e ambientais para a 

avaliação dos fornecedores da cadeia (CARVALHO, 2011; SEURING; MÜLLER, 2008). 
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 Esquema 2 – Gestão de fornecedores para risco e desempenho 

 Fonte: SEURING; MÜLLER, 2008, p.1706. 

 

2.5 Gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis (SCMSP) 

  

 Produtos sustentáveis são todos os produtos que visam uma qualidade ambiental e 

social melhorada. Nessa estratégia a empresa visa além de um processo produtivo mais 

sustentável, buscando desenvolver um produto sustentável. Nesse caso o objetivo da empresa 

é a satisfação do cliente e a conquista de vantagem competitiva com esse novo produto 

(SEURING; MÜLLER, 2008). 

 Quando se trata de produtos sustentáveis a avaliação do ciclo de vida do produto 

(LCA) é uma ferramenta importante para a empresa focal tomar as decisões acertadas, 

fazendo um exame amplo dos impactos socioambientais do produto e do modelo pelo qual a 

empresa pretende ofertá-lo no mercado. Vale ressaltar que essas decisões não abrangem 

apenas o produto final, mas, sim, toda sua cadeia de suprimento, assim como, sua vida útil e o 

pós-consumo. (CARVALHO, 2011). 

 Iniciativas conjuntas da empresa focal com seus fornecedores são chaves para 

desenvolver uma cadeia de suprimentos voltada para produtos sustentáveis, pois, com base na 
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avaliação do ciclo de vida do produto, a empresa focal estabelece requisitos ao desempenho 

do produto e garantem que seus fornecedores atendam essas exigências. Portanto, nessa 

estratégia, a cooperação entre empresa focal e seus fornecedores tem que ser ainda maior do 

que na gestão de fornecedores para risco e desempenho. Além disso, para garantir o 

desenvolvimento de produtos sustentáveis a cooperação não se restringe apenas aos 

fornecedores diretos, é necessário envolver um maior número de empresas ao longo da cadeia 

(SEURING; MÜLLER, 2008) 

 Nessa estratégia pode ocorrer a necessidade de desenvolvimento de fornecedores 

antes do início da venda dos produtos sustentáveis, o que pode gerar um grande fluxo de 

investimentos na estruturação de fornecedores, antes mesmo desses fornecedores estarem 

entregando seus produtos à empresa focal. Esse processo demanda um fluxo ainda maior de 

informação ao longo da cadeia de suprimentos, pois os fornecedores necessitam de mais 

detalhes sobre as exigências dos produtos. Fica claro, portanto, que nessa estratégia existe 

uma necessidade de maior integração de toda a gestão da cadeia de suprimentos 

(CARVALHO, 2011). 

 

 

 

  Esquema 3 – Gestão da Cadeia de Suprimentos para Produtos Sustentáveis 

 Fonte: SEURING; MÜLLER, 2008, p.1706 
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2.6 Escolha do modelo Seuring e Müller 

 

 Além do modelo proposto por Seuring e Müller, temos outros modelos também 

muito importantes nesse tema. Um desses modelos é o proposto por Carter e Rodgers que é 

voltado para analisar a relação entre a inserção de práticas sociais e ambientais na gestão de 

cadeia de suprimentos e os efeitos dessa prática na longevidade das organizações, sem 

enfatizar a maneira como podem ser inseridas essas práticas de sustentabilidade nas cadeias 

de suprimentos. Porém esse modelo tem grande importância por incluir a esfera social no 

debate sobre cadeias sustentáveis (CARVALHO, 2011). 

 O modelo de Pagell e Wu também aborda a análise de práticas socioambientais 

em cadeias de suprimentos e enfatiza o papel central da empresa focal nesse processo, o 

modelo infere que para uma gestão de cadeias de suprimentos sustentável é necessário que o 

tema seja internalizado à empresa focal em sua cultura. O modelo, portanto, também trata de 

elementos como integração de sustentabilidade à gestão da cadeia de suprimentos e é 

considerado um importante estudo nessa área do conhecimento. Pagell e Wu também apontam 

para a necessidade de uma visão estendida da cadeia de valor da empresa como característica 

necessária para a gestão sustentável da cadeia, ressaltando a necessidade de relacionamento de 

longo prazo com os fornecedores (CARVALHO, 2011). 

 Por mais que o modelo de Pagell e Wu seja até mais completo que o modelo de 

Seuring e Müller em alguns pontos, o segundo modelo foi escolhido por ter um foco mais 

explícito no relacionamento da empresa focal com os fornecedores, em especial na proposição 

da gestão de fornecedores para risco e desempenho e na gestão de cadeias de suprimentos 

para produtos sustentáveis (CARVALHO, 2011). Como o objetivo principal deste trabalho é 

o estudo de sustentabilidade na relação entre empresa focal e seus fornecedores, o modelo de 

Seuring e Müller se mostra mais adequado para as análises futuras. Porém as contribuições 

dos modelos de Carter e Rodgers e de Pagell e Wu estarão presentes ao longo do trabalho. 

 Uma das conclusões centrais do modelo do Seuring e Müller é que os dois 

principais motivadores à internalização de aspectos sustentáveis em cadeias de suprimentos 

são: regulamentações e demandas de clientes, pois essas são as principais fontes de pressão às 

empresas focais das cadeias. 

 Outra situação analisada nesse modelo é que as empresas estão muito mais 

propensas a buscar situação ganha-ganha com práticas socioambientais na cadeia do que 

aceitar trade-offs. Nessas relações as dimensões econômicas e ambientais ainda são muito 

mais frequentes. Além disso, o modelo de requisitos mínimos já é muito abordado na 
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literatura de gestão de cadeias de suprimentos convencional, pois diminui o risco de ruptura e 

explora oportunidades ganha-ganha.  

 Por fim, estratégias para desenvolvimento de “produtos verdes” demandam uma 

integração total da cadeia de suprimentos e, consequentemente, uma atuação muito próxima 

da empresa focal com seus fornecedores. Porém essa estratégia ainda é menos frequente que o 

monitoramento de fornecedores para a prevenção de problemas socioambientais para evitar 

risco à reputação das empresas focais (CARVALHO, 2011; SEURING; MÜLLER, 2008). 

 

2.7 Criação de valor sustentável, vantagem competitiva e sustentabilidade como fato 

chave de inovação.  

 

 Uma empresa pode conquistar vários benefícios buscando processos sustentáveis  

e produtos sustentáveis; pensando em ações imediatas as empresas podem buscar criar valor 

sustentável focando nos aspectos de desempenho que são especificamente internos como 

diminuir o uso de recursos, reduzindo assim os custos, por diminuírem a entrada de inputs na 

cadeia, e o risco da organização; além disso, esse processo pode gerar aumento de vendas e 

permite que as empresas criem novos negócios (MILSTEIN; HART, 2004; NIDUMOLU; 

PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009). 

  Focando ainda no curto prazo as organizações podem, também, incluir 

stakeholders externos à empresa, como fornecedores, clientes, comunidades e a mídia, 

culminando no aumento de sua reputação e legitimidade que causam um grande impacto no 

valor criado para o acionista. No longo prazo, às organizações podem buscar um 

desenvolvimento interno para a criação de produtos e serviços sustentáveis que contribuam 

para a inovação e reposicionamento da empresa. Assim, a criação de valor ao acionista 

depende da habilidade que a empresa tem para destruir criativamente suas capacidades em 

favor das inovações de amanhã. Por fim, ainda olhando no longo prazo, mas externamente, é 

importante que a empresa tenha expectativas críveis de crescimento futuro, pois isso é chave 

para a geração de valor ao acionista (MILSTEIN; HART, 2004).      

  Segundo Seuring e Müller (2008) em uma cadeia de suprimentos sustentável a 

necessidade de cooperação entre as empresas parceiras é muito maior, isso cria inúmeras 

vantagens competitivas, que, por sua vez, resultam numa grande geração de valor para o 

acionista. Segundo Brito e Berardi (2010, p.163) “A geração de valor nas relações 

organizacionais depende de aspectos de colaboração entre as partes, para além das relações de 
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controle, extrapolando para a criação de ativos específicos que, pela complexidade social, não 

são facilmente imitáveis”. 

 A busca pela sustentabilidade já está alterando o cenário competitivo, o que força 

as empresas a alterarem a sua maneira de pensar em produtos, tecnologias, processos e 

modelos de negócio. As empresas que tratarem a sustentabilidade como meta antes de suas 

concorrentes, irão desenvolver competências que suas concorrentes serão fortemente 

pressionadas a desenvolver num futuro próximo, portanto, as primeiras a fazerem esse 

movimento estarão em boa posição na vantagem competitiva, pois a sustentabilidade sempre 

será uma parte integrante do desenvolvimento (NIDUMOLU; PRAHALAD; 

RANGASWAMI, 2009).    

 Segundo Milstein e Hart (2004) as empresas podem criar valor sustentável e, 

assim, elevar o valor criado para o acionista de quatro maneiras diferentes, considerando o 

curto e o longo prazo e ações internas e externas à empresa: 

1. Reduzindo o nível de consumo e de poluição associado com a rápida 

industrialização; 

2. Operando com um nível mais amplo de transparência e responsabilidade 

3. Desenvolvendo novas e revolucionárias tecnologias que tenham o 

potencial para reduzir a pegada do homem no planeta. 

4. Atendendo as necessidades daqueles localizados no extremo inferior da 

pirâmide de renda no mundo. 

 O Esquema 2 é uma matriz utilizada para se exemplificar as maneiras possíveis de 

criar valor ao acionista através de cadeias de suprimentos que adotam práticas sustentáveis, 

levando em consideração o tempo presente e o futuro e as atuações internas e externas às 

empresas. A matriz exemplifica os motivadores, a estratégia e o retorno corporativo para cada 

tempo e âmbito (interno ou externo). 
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Esquema 4 – Criação de Valor Sustentável 

Fonte: MILSTEIN; HART, 2004, p.71 

 

 Para Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), empresas que começam a jornada 

em direção a processos e produtos sustentáveis passam por cinco diferentes estágios, em cada 

um desses estágios a empresa enfrenta um desafio central, que exigem o desenvolvimento de 

diferentes capacidades e geram, assim, uma aportunidade de inovação que, por sua vez, pode 

trazer grandes resultados para a empresa. 

 A primeira fase é tratar as regras de compliance como oportunidades, essa fase 

requer que a empresa se antecipe, molde a regulamentação e apresente soluções criativas 

gerando oprtunidade para novas tecnologias, materiais e processos. A segunda fase é construir 

cadeias de valor sustentáveis, exigindo que a empresa melhore a eficiência de sua cadeia de 

valor, sendo necessário que a empresa construa expertise em certas técnicas, redesenhe 

processos e garanta um controle de seus fornecedores e parceiros; gerando, portanto, 

oportunidades para desenvolvimento de fontes sustentáveis de matéria prima, utilização de 

energia limpa e produtos reciclados. 

 A terceira fase consiste em desenhar produtos e serviços sustentáveis o que faz 

com que a empresa mapeie seus produtos e processos mais nocivos ao ambiente, oferecer 

apoio real aos produtos sustentáveis e faça uma gestão do know-how de seus fornecedores e 

de sua produção; a partir dessa fase pode surgir o desenvolvimento de novas técnicas para os 

produtos e embalagens sustentáveis. A quarta fase é o desenvolvimento de novos modelos de 
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negócio, ou seja, encontrar novas formas de entregar e capturar valor, o que pode mudar as 

bases do cenário competitivo, essa etapa exige que a empresa entenda as necessidades dos 

consumidores, assim como, entender a abilidade dos parceiros em adicionar valor, dessa etapa 

podem surgir novas tecnologias de entrega e monetização. A quinta e última fase engloba a 

criação de plataformas de “próximas práticas” que requer que a empresa conheça como 

recursos afetam o ambiente de negócio e a indústria e tenham a expertise de sintetizar 

modelos de negócio, tecnologia e regulamentação em diferentes indústrias. 
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3. Metodologia  

 Para que seja feita uma pesquisa de qualidade e com bases concretas, muito 

importante é que se construa uma metodologia coerente e que permita uma investigação que 

forneça dados novos ligando à literatura já existente com a realidade observada pelo 

pesquisador. A metodologia, portanto, é tão importante para o sucesso da pesquisa como a 

construção de um referencial teórico de qualidade. 

 A metodologia desse trabalho foi montada com o intuito de atender uma 

curiosidade sobre o tema da sustentabilidade, que vem ganhando grande importância nos 

últimos anos, dentro das cadeias de suprimentos de empresas do setor de alimentos. 

 A pesquisa retratada nesse trabalho é classificada como pesquisa aplicada, ou seja, 

que foi projetada para aplicar as descobertas a um problema específico existente. Pelo seu 

objetivo, pode será analítica ou explanatória, nesse tipo de pesquisa o objetivo é analisar e 

explicar “porque” ou “como” os fatos estão acontecendo. Portanto, ela tem como objetivo 

entender fenômenos, descobrindo e mensurando relações causais entre eles (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). 

 Quanto ao método, a pesquisa desenvolvida, é classificada como qualitativa, um 

método subjetivo que envolve examinar e refletir as percepções para obter um entendimento 

de atividades sociais e humanas. Utilizando-se do procedimento analítico geral para lidar com 

os dados qualitativos (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

  Dentro do setor de alimentos foram selecionadas empresas com desempenho 

superior em cadeias sustentáveis, porém, devido a restrições de tempo, o fator conveniência 

também foi levado em consideração.  

 Para o desenvolvimento deste trabalho foram considerados dados primários e 

também dados secundários. Para a coleta de dados primários foram realizadas três entrevistas 

em profundidade com gerentes das áreas de supply chain, marketing e sustentabilidade de três 

empresas diferentes do setor de alimentos, sendo que todos os entrevistados tinham em suas 

agendas de trabalhos o tema sustentabilidade, estando, portanto, alinhados com as práticas 

empresariais nesse tema.  

 A empresa A é uma grande multinacional de setor de alimentos que atua na área 

de restaurantes, a empresa B é outra grande multinacional do setor de alimentos que atua em 

várias linhas de alimentos e bebidas, por fim, a empresa C é uma companhia multinacional 

que atua em toda a cadeia do café.   
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  O questionário (Anexo A – Roteiro para Entrevista com Gestores) foi um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas pré-

elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema de 

pesquisa (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008). Essas perguntas foram elaboradas de acordo 

com os temas abordados na base teórica, feita previamente, buscando analisar como o tema 

sustentabilidade é aplicado nas cadeias de suprimentos do setor de alimentos e os seus 

resultados e o impacto dele na criação de valor da empresa.  

 A análise de dados foi feita logo após o término da coleta de dados, buscando 

relacionar as evidências com a literatura e a base teórica já analisada, permitindo verificar os 

resultados dos conceitos teóricos quando aplicados na prática e a comparação entre as 

entrevistas coletadas. O procedimento analítico geral consistiu em etapas como análise geral 

da entrevista, identificação de ideias centrais, análise detalhada de dados e análise dos 

resultados para verificar padrões (COLLIS; HUSSEY; 2005), possibilitando verificar como o 

tema é abordado na prática no setor de alimentos, se existem práticas em comum dentre os 

entrevistados, além de verificar se existe a possibilidade de algum padrão para a indútria, 

mesmo tendo uma amostra reduzida. 

 Para contribuir com a qualidade do trabalho, foram analisados, também, dados 

secundários. Extraídos tanto da literatura científica como documentos e publicações sobre 

outras empresas, tanto do setor de alimentos como de outros setores. Como forma de 

enriquecer as análises, foram considerados dados provenientes dos relatórios de GRI (Global 

Reporting Initiavive) das empresas entrevistadas e também de outras empresas do setor de 

alimentos.  

 Além do setor de alimentos, também foram analisados dados de relatórios e 

notícias de empresas consideradas referência em sustentabilidade, de outros setores, o que 

gerou maior quantidade de dados e informações, possibilitando comparar a evolução do tema 

no setor de alimentos com outros setores. 

 As entrevistas foram conduzidas no mês de novembro e, juntamente com a análise 

de dados secundários extraídos de relatórios das empresas e materiais publicados na mídia, 

visaram coletar insights e informações para buscar analisar os seguintes pontos apresentados 

pela literatura:  

 

1. Quais são os motivadores externos para a sustentabilidade nas cadeias; 

2. A empresa focal como responsável pelo controle dos fornecedores; 

3. Modelo de gestão de fornecedores para risco e desempenho na prática; 
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4. Modelo de gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis na 

prática; 

5. As dimensões do Triple Bottom Line;  

6. Criação de valor e vantagem competitiva por desenvolvimento sustentável 

da cadeia de suprimentos; 

7. Situação atual da sustentabilidade nas cadeias de suprimentos do setor de 

alimentos, no Brasil. 

 

    O setor de alimentos foi escolhido como foco desse trabalho por ter vários 

fornecedores no primeiro setor, porém com produtos com características distintas (MIGUEL; 

FERNANDES, 2012). Além disso, esse setor tem grande relação com o tema por ser um setor 

muito questionado sobre a sustentabilidade, devido ao seu grande consumo de insumos, além 

de estar envolvido com questões polêmicas, como alimentos transgênicos, sofrendo assim 

grande pressão de órgãos regulatórios e de alguns grupos de pressão. 

 Devido à complexidade dos produtos, as cadeias de suprimentos da indústria 

alimentícia estão prontas para enfrentar os mais difíceis desafios, além disso, a demanda por 

alimentos deve apresentar um crescimento de 50% por geração. Além do crescimento da 

população, as tendências ambientais e industriais terão um papel mais importante na 

modelagem do futuro da distribuição de alimentos no mundo (BEAMON, 2008). 

 A agricultura passou por uma rápida transformação nas décadas passadas, 

tornando comum para as grandes fazendas o uso de pesticidas e fertilizantes químicos. Um 

desafio específico para as cadeias de suprimentos do setor de alimentos é o desenvolvimento 

da área de Bioengenharia para as culturas. Além disso, pragas e ervas daninha criam 

resistência a esses produtos, sendo necessário que eles sejam cada vez mais fortes. 

(BEAMON, 2008). 

 Qualquer escassez de energia no futuro afetará drasticamente a produção de 

comida, pois energia é a base das cadeias, além disso, o mundo hoje vive uma discussão entre 

aumentar terra para combustíveis sustentáveis ou aumentar a terra para a alimentação de 

todos . Compras locais podem reduzir impactos, pois a partir do momento que se diminui o 

tempo de transporte dos alimentos é possível reduzir ou eliminar muitos aditivos químicos. 

Por fim, os desafios globais para as cadeias de suprimentos do setor de alimentos são e 

continuarão sendo a garantia do alto volume, da alta qualidade da produção e a entrega para a 

crescente população mundial (BEAMON, 2008). 
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4.  Análise de resultados 

 

4.1. Análise dos motivadores à sustentabilidade na cadeia de suprimentos 

 

 Como visto na base teórica, crescentes pressões vindas das mais variadas direções 

têm feito gestores de cadeias de suprimentos considerarem iniciar um processo para tornarem 

as cadeias mais sustentáveis. Pelos estudos do Seuring e Müller (2008) fatores regulatórios e 

pressões dos clientes são os principais motivadores a adoção de práticas sustentáveis nas 

cadeias de suprimentos, estando esses fatores à frente de pressões feitas por organizações não 

governamentais que muitas vezes são apontadas como principais estimuladores à 

sustentabilidade. 

 Analisando as pesquisas primárias feitas nesse trabalho, além de dados 

secundários coletados, as pressões exercidas pela legislação, são, de fato, grandes 

instrumentos para influenciarem mudanças nas cadeias de suprimentos. Os três gestores 

entrevistados nesse trabalho apontaram esse fator como a principal pressão sofrida pelas 

empresas, devido à necessidade das empresas estarem sempre atendendo todos os requisitos 

da lei para não sofrerem multas, sanções e até mesmo uma desvalorização de sua imagem 

junto aos clientes. 

 Dois dos entrevistados apontaram a Política Nacional de Resíduos Sólidos como 

um grande fator regulatório que influenciou a cadeia de suprimentos em direção à 

sustentabilidade nos últimos anos, pois essa política deixou mais clara as obrigações e 

responsabilidades das empresas, além de ter aumentado a fiscalização, o que exigiu uma 

completa adequação às normas e, consequentemente, tornaram as cadeias de suprimentos 

mais sustentáveis. O único entrevistado que não deu grande importância a essa política na 

cadeia de suprimentos da sua empresa, disse que sua empresa já atendia todos os requisitos 

dela, por esse motivo o impacto da política não foi crítico à empresa. 

 Dentro deste cenário extraído das entrevistas e de dados coletados de relatórios de 

outras empresas do setor, pode ser confirmado que a regulamentação é o instrumento que 

pode trazer mais influência para que as empresas adotem uma gestão sustentável em suas 

cadeias de suprimentos.  

 A pressão exercida pelos consumidores final e sociedade civil em geral foi 

apontada nas três entrevistas como um mecanismo de pressão muito relevante e nos últimos 

anos tem ganhado muito poder. Segundo os gestores, a cada dia que passa, os clientes e a 

sociedade têm se atentado mais para o tema de sustentabilidade e buscam obter mais 
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informações sobre os produtos e especificações do processo produtivo, principalmente no 

setor de alimentos, por ser um setor que afeta a saúde do consumidor final. 

 Além dos consumidores estarem cada dia mais conscientes, outro ponto trazido, 

tanto pelos entrevistados como em fontes secundárias, é a influência das redes sociais na 

sociedade atual, pois os consumidores conseguem expor suas ideias e insatisfações a toda sua 

rede de contatos e, em alguns casos, essas reclamações podem se tornar virais na rede, 

comprometendo a imagem da empresa focal. Dentro deste cenário, as empresas passaram a 

sofrer pressões diretas de seus consumidores que exigem mais transparência nos processos 

produtivos e na cadeia de suprimentos.  

 Por fim, quando perguntados sobre a influência das organizações não 

governamentais, apenas um dos entrevistados disse sentir seu efeito. Neste caso, a empresa 

possui uma marca muito conhecida pelo consumidor final, e está sempre envolvida em 

polêmicas sobre a salubridade de seus produtos, portanto ela acaba sendo alvo de ações de 

ONGs reconhecidas mundialmente, que sempre buscam focar suas ações em grandes 

empresas para atingir um público maior em suas críticas. 

 Mesmo sofrendo essa influência de ações de ONGs com frequência, o 

entrevistado não aponta esse mecanismo como uma grande pressão à gestão sustentável na 

cadeia de suprimentos, pois não trazem um impacto negativo tão grande à empresa. Aspectos 

como legislação e consumidores finais exercem mais influência na empresa e, portanto, são 

monitorados com mais frequência e impactam em mais mudanças na cadeia de suprimentos 

da companhia. 

 Um dos entrevistados trouxe ainda os sindicatos como um grande grupo de 

pressão na esfera social da sustentabilidade, pois em algumas categorias e regiões do Brasil, 

os sindicatos possuem uma grande estrutura e força política, para exigir das empresas um 

desenvolvimento maior na esfera social da cadeia de suprimentos, porém os resultados, nesse 

caso, afetam majoritariamente o público interno à empresa, seus funcionários e indiretamente 

as famílias dos funcionários e as comunidades do entorno.  

 Pelos resultados analisados, mesmo que em uma amostra reduzida de dados 

primários, esse trabalho confirma a teoria de Seuring e Müller de que os principais 

motivadores à gestão sustentável de cadeias de suprimentos são regulamentações e os clientes 

finais das empresas. 
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4.2. Sustentabilidade na gestão dos fornecedores 

 

 A integração de práticas propostas pelo triple bottom line na gestão e avaliação de 

fornecedores ainda está em um estágio inicial, o início desse movimento vem por meio de 

exigências específicas das empresas focais aos seus fornecedores. Esse conceito começou a 

surgir como compras ambientais, onde requisitos ambientais são impostos aos fornecedores, 

havendo a necessidade de ação integrada entre compradores fornecedores visando à redução 

de impacto dos produtos ao fim do seu ciclo de vida, a função de compras pode ser vista como 

um efeito multiplicador verde, pois quando incorpora requisitos ambientais pode ser um 

poderoso agente de mudança na cadeia (GREEN ET AL., 1996; PREUSS, 2001; REUTER 

ET AL., 2010; SARKIS ET AL., 2011). 

 Monitorar, avaliar e controlar ambientalmente os fornecedores é uma prática 

voltada à minimização de riscos, porém a indução de práticas ambientais nas cadeias de 

suprimentos incluem, além de aspectos ambientais, temas convencionais como custo, serviço, 

qualidade, inovação, desemprenho e comunicação entre os elos da cadeia. Além dos fatores 

ambientais, em menor escala, também pode ser visto a inserção de aspectos sociais, como no 

conceito de responsabilidade social em compras, que incorpora também direitos humanos, 

filantropia e segurança ao processo de compra (CARTER; JENNINGS, 2002, 2004; 

LIPPMAN, 2001; VACHON; KLASSEN, 2006).  

 Existem meios de impor salvaguardas ambientais e sociais aos fornecedores que 

podem ser implementadas por meio de requisitos a fornecedores, associados a códigos de 

práticas e padrões voluntários (VACHON; KLASSEN, 2006). No caso das empresas 

entrevistadas as normas e padrões que mais influenciam a gestão da cadeia de suprimentos 

são: ISO 14001 (gestão ambiental), SA 8000 (norma internacional de responsabilidade social) 

e FSSC 22000 (sistema de gestão de segurança de alimentos). 

 Todas as empresas entrevistadas, além das empresas analisadas por meio de 

documentos, reconhecem a grande importância do controle de fornecedores dentro de uma 

gestão sustentável da cadeia de suprimentos. Todos os entrevistados reconhecem o importante 

papel da empresa focal na fiscalização e no controle dos fornecedores tanto para a introdução 

da sustentabilidade na gestão da cadeia de suprimentos, como na mitigação de riscos e 

rupturas. 

 Nas três empresas entrevistadas os fornecedores eram classificados em três níveis, 

de acordo com sua criticidade. A criticidade dos fornecedores nessas empresas é medidas de 
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acordo com a importância de cada fornecedor considerando volume de compras, fornecedores 

substitutos, impacto do insumo e do fornecedor na cadeia, risco e outros fatores.  

 As três empresas estudadas possuem quantidade de fornecedores bem diferentes, 

enquanto a maior possui mais de 10000 fornecedores diretos, a menor trabalha com apenas 

100 fornecedores fixos e a quantidade de fornecedores afeta a gestão deles, pois para uma 

empresa com mais fornecedores o controle se torna mais difícil e o desempenho do modelo de 

gestão de fornecedores é diferente de outra empresa menor.  

 Mesmo com essa diferença de tamanho as três empresas têm práticas que se 

assemelham na gestão e controle de fornecedores. Todas possuem um conjunto de critérios 

ampliado e exigem uma auto-avaliação de todos os fornecedores, além de estabelecerem 

padrões mínimos para que um fornecedor possa se tornar parceiro. Além disso, nos casos dos 

fornecedores que estão em uma escala de criticidade maior, a empresa focal exerce uma 

auditoria antes de estabelecer parceria. 

 A empresa A relatou que em muitos casos tem que avaliar requisitos técnicos 

muito complexos junto aos seus fornecedores, e muitas vezes isso gera a necessidade de 

desenvolvimento conjunto da empresa focal e dos fornecedores. Porém o drive desse 

desenvolvimento não costuma ser sustentabilidade, mas sim adequação a padrões, redução de 

custos e outros fatores. 

 A empresa B parece estar em um estágio já mais avançado na introdução de 

sustentabilidade na gestão de cadeias de suprimentos, inclusive na relação com os 

fornecedores. Além de possuírem requisitos mínimos bem maiores do que as exigências legais 

e atuarem junto aos fornecedores na melhoria de processo, a empresa B busca desenvolver em 

conjunto com seus fornecedores soluções que melhoram, principalmente, o desempenho 

ambiental de sua cadeia de suprimentos. Como exemplo nesse sentido pode ser citado o 

desenvolvimento de embalagens, em conjunto com seus fornecedores, com uma boa dureza e 

com menos quantidade de Politereftalato de etileno (PET), sempre utilizando cores menos 

agressivas e com maior demanda por reciclagem.  

 Para a empresa B, parcerias de desenvolvimento junto com seus fornecedores, 

promovem a transferência de conhecimento ao longo da cadeia e melhor desempenho 

sustentável, ao mesmo tempo em que garante a demanda ao fornecedor e acesso ao produto 

pela empresa focal.  

 A empresa C possui uma linha de café que requer um grande nível de interação, 

desenvolvimento e controle junto aos fornecedores, porém essa linha de café sustentável é 

responsável por menos de 5% do volume da empresa. Porém a empresa já apresenta um bom 
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nível de controle de seus fornecedores em todas as linhas e aplica padrões de requisitos 

mínimos acima dos exigidos legalmente. 

 Na empresa C, também ficou evidenciado, ações sociais junto aos fornecedores, 

pois além de exigir requisitos mínimos, ela desenvolve um trabalho junto aos fornecedores 

que visa melhorar as condições dos trabalhadores, além de promover trabalhos sociais junto 

às famílias desses trabalhadores e escolas das comunidades em que os fornecedores estão 

inseridos. 

 Um fator de grande relevância ao tema que apareceu nas pesquisas primárias é o 

fato de que os padrões globais, tanto sociais como ambientais, das cadeias de suprimentos das 

multinacionais entrevistadas são, em todos os casos, mais rígidos do que as exigências legais 

dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, fazendo com que as grandes 

multinacionais já adotem práticas socioambientais por diretrizes globais, havendo uma grande 

diferença, portanto, nos padrões de sustentabilidade entre cadeias de suprimento das empresas 

multinacionais para as empresas menores do próprio país, no setor de alimentos. 

 Recentemente, existe uma preocupação crescente, tanto em países desenvolvidos 

como em países em desenvolvimento, de que os ganhos em participar de uma cadeia global de 

suprimentos, não necessariamente sejam traduzidos em bons e estáveis empregos e, no pior 

dos casos, ganhos financeiros podem ser ligados a significantes deteriorações das condições 

de trabalho. Estudos atuais tem buscado determinar as condições que culminam em 

crescimento do valor econômico e das condições de trabalho, concomitantemente, nas cadeias 

de suprimentos globais (GEREFFI; LEE, 2012). 

 Estudos apontam que existem, atualmente, tentativas de convergências em 

padrões, especialmente sociais e ambientais, envolvendo tanto setor público como o setor 

privado, assim como atores locais e atores globais. O que sugere novas formas de governança, 

com desafios crescentes para a habilidade dos Estados em modelar as “regras do jogo”. Porém, 

nesse processo, países em desenvolvimento, encontram mais dificuldades em modelar as 

regras, e são constantemente questionados (NADVI, 2008). 

 Em muitos casos, grandes empresas adotam padrões socioambientais globais mais 

fortes do que a necessidade legal, porém isso ocorre como uma forma de gestão de risco, 

principalmente para as empresas com marcas muito conhecidas do consumidor final, pois 

essas marcas ficam muito expostas a perderem valor de marca caso sejam envolvidas em 

problemas sociais e ambientais, como é o caso das três entrevistadas neste trabalho. 

 Em alguns casos, empresas enfatizam seus códigos especiais de conduta como 

uma ferramenta de marketing, para destacar sua responsabilidade social, ética e práticas de 
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fornecimento. Essas práticas podem ser notadas em diferentes elos da cadeia de suprimentos 

das empresas focais (NADVI, 2008). 

 

4.3. Modelo de gestão de fornecedores para risco e desempenho 

 

 Como visto na base teórica a primeira estratégia proposta por Seuring e Müller 

para desenvolvimento de uma gestão sustentável de cadeias de suprimentos é a gestão de 

fornecedores para risco e desempenho, essa estratégia prioriza a adequação do processo 

produtivo a demandas socioambientais mais rigorosas, com a finalidade de evitar riscos 

reputacionais para a empresa e, também, para contribuir na recuperação a imagem da 

organização caso ela já tenha sofrido algum dano. Para executar essa estratégia, é aplicado e 

consolidado um processo de critérios sociais e ambientais na avaliação de fornecedores 

(CARVALHO, 2011; SEURING; MÜLLER, 2008). 

 Nessa estratégia, a sustentabilidade é induzida na cadeia de suprimentos por meio 

da imposição de requisitos ambientais e sociais, incluindo sistemas de gestão ambiental e 

social, além de selos como o ISO 14001 e o SA 8000, e através da avaliação de fornecedores, 

que vão desde a realização de auto-avaliações até a submissão a auditorias (CARVALHO, 

2011). 

 No Quadro 1 podemos ver uma análise horizontal das entrevistas feitas nesse 

trabalho para evidenciar o que ocorre de assimétrico nas três empresas estudadas em relação a 

indução de práticas socioambientais em relação a estratégia de gestão de fornecedores para 

risco e desempenho. 
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Estratégia Prática Empresa A Empresa B Empresa C 

Gestão de 
Fornecedores 
para Risco e 

Desempenho 

Conjunto de 
critérios 

ampliado 

Sim. 
A empresa possui requisitos 
socioambientais e de 
responsabilidadesocial para a 
qualificação dos fornecedores 

Sim. 
A empresa possui requisitos 
socioambientais e de 
responsabilidadesocial para a qualificação 
dos fornecedores, entre as empresas 
envolvidas na análise a Empresa B é a que 
possui os critérios mais exigentes 

Sim. 
A empresa possui requisitos 
socioambientais e de 
responsabilidadesocial para a qualificação 
dos fornecedores, com diferencas entre os 
requisitos de acordo com a criticidade do 
fornecedor 

Auto-avaliação 
de 

fornecedores 

Sim. 
Fornecedores diretos necessitam 
preencher uma auto-avaliação, com 
abordagem socioambiental. 
Fornecedores críticos são auditados 

Sim. 
Fornecedores diretos necessitam 
preencher uma auto-avaliação, com 
abordagem socioambiental. 
Fornecedores críticos são auditados 

Sim. 
Fornecedores diretos necessitam 
preencher uma auto-avaliação, com 
abordagem socioambiental. 
Fornecedores críticos são auditados 

Padrões sociais 
e ambientais 

como reuisitos 
mínimos 

Se aplica em partes. 
A empresa se atenta a certificações 
como ISO 14001, SA 8000 e FSSC 22000, 
porém estabelece requisitospróprios 
mais rigídos por padrões globais  

Se aplica em partes. 
A empresa se atenta a certificações como 
ISO 14001, SA 8000 e FSSC 22000, porém 
estabelece requisitospróprios mais rigídos 
por padrões globais  

Se aplica em partes. 
A empresa se atenta a certificações como 
ISO 14001, SA 8000 e FSSC 22000, porém 
estabelece requisitospróprios mais rigídos 
por padrões globais  

Quadro 1 – Análise Horizontal: Gestão de fornecedores para risco e desempenho 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CARVALHO (2011). 
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4.4. Gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis 

 

 Como visto na base teórica produtos sustentáveis são todos os produtos que visam 

uma qualidade ambiental e social melhorada. Nessa estratégia a empresa visa além de um 

processo produtivo mais sustentável, buscando desenvolver um produto sustentável. Nesse 

caso o objetivo da empresa é a satisfação do cliente e a conquista de vantagem competitiva 

com esse novo produto (SEURING; MÜLLER, 2008). 

  Iniciativas conjuntas da empresa focal com seus fornecedores são chaves para 

desenvolver uma cadeia de suprimentos voltada para produtos sustentáveis, pois, com base na 

avaliação do ciclo de vida do produto, a empresa focal estabelece requisitos ao desempenho 

do produto e garantem que seus fornecedores atendam essas exigências (SEURING; 

MÜLLER, 2008).  

 No Quadro 2 podemos ver uma análise horizontal das entrevistas feitas nesse 

trabalho para evidenciar o que ocorre de assimétrico nas três empresas estudadas em relação a 

indução de práticas socioambientais em relação a estratégia de gestão da cadeia de 

suprimentos para produtos sustentáveis. 
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Estratégia Prática Empresa A Empresa B Empresa C 

Gestão da 
Cadeia de 

Suprimentos 
para Produtos 
Sustentáveis  

Impactos e 
requisitos com 
base no ciclo de 
vida do produto 

Não se aplica 

Sim. 
Requisitos com base no ciclo de vida do 
produtos, principamente do fornecedor 
da embalagem 

Se aplica em partes; 
Requisitos com base no ciclo de vida do 
produtos, apenas em um linha de 
produtos que corresponde a 5% das 
vendas 

Comunicação 
Incrementada 

Não se aplica 
Sim. 
Alta comunicação entre empresa focal e 
fornecedor 

Sim. 
Aumento da comunicação entre a 
empresa focal e os fornecedores na linha 
sustentável  

Comunicação de 
critérios ao 
fornecedor 

Não se aplica 

Sim. 
Comunicação sobre as próximas etapas da 
cadeia junto aos fornecedores e 
comunicação dos critérios dos produtos 
necessário nessa estratégia  

Sim. 
Critérios específicos comunicado aos 
fornecedores para atender as 
necessidades da linha sustentável 

Desenvolvimento 
de fornecedores 
em temas 
socioambientais 

Não se aplica 
Sim. 
Desenvolvimento conjunto de padrões e 
novas composições para as embalagens 

Não se aplica 

Quadro 2 – Análise Horizontal: Gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CARVALHO (2011).
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 Como pudemos notar nas análises horizontais das empresas, quanto às estratégias 

propostas por Seuring e Müller a estratégias de gestão de fornecedores para risco e 

desempenho e a estratégia de gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis não 

são opostas, mas sim ambivalentes, como já apontava a teoria. As duas estratégias podem 

aparecer de forma simultânea dentro de uma cadeia de suprimentos e apesar da segunda ser 

vista por muitos como um amadurecimento da primeira estratégia o caminho contrário 

também pode ocorrer (SEURING; MÜLLER, 2008). 

 Pode ser analisado, por exemplo, uma empresa do setor de alimentos que introduz 

uma linha de produtos orgânicos em seu portfólio. Para oferecer essa nova linha é necessário 

desenvolver novos fornecedores; em um único produto é possível, considerando um amplo 

número de fornecedores, adotar a estratégia de gestão da cadeia de suprimentos para produtos 

sustentáveis para alguns insumos importantes em uma escala de impacto socioambiental e por 

conta do apelo ou da estratégia de marketing do produto final, ao mesmo tempo em que adota 

para outros insumos a estratégia de gestão de fornecedores para risco e desempenho 

(CARVALHO, 2011). 

 Como podemos ver nas empresas entrevistadas as duas estratégias são, de fato, 

ambivalentes, podendo ser notado a aplicação das duas estratégias concomitantemente. Porém 

a partir dessa pequena amostra, juntamente com dados extraídos de relatórios de outras 

empresas do setor de alimentos, podemos ver que neste setor, no Brasil, a introdução da 

sustentabilidade na cadeia de suprimentos acontece em maior parte pela gestão de 

fornecedores para risco e desempenho, focando no controle de fornecedores, para 

cumprimento da legislação, mitigação de riscos e evitar danos maiores à imagem da empresa. 

Portanto gestão das cadeias de suprimentos neste setor incorpora o tema de sustentabilidade, 

principalmente, em resposta a pressões externas e em busca de ganhos econômicos em 

situações ganha-ganha; sendo mais rara a adoção de práticas sustentáveis como estratégia da 

empresa na busca de vantagem competitiva, mais presente na estratégia de gestão da cadeia de 

suprimentos para produtos sustentáveis.   

 Uma possível justificativa para esta constatação é o fato de o desenvolvimento de 

uma cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis ser mais custoso e complexo, exigindo 

um investimento financeiro mais alto e deteriorando, assim, resultados econômicos de curto 

prazo, enquanto para uma estratégia de gestão de fornecedores para risco e desempenho o 

investimento é menor em relação à outra estratégia. Sem contar com a possibilidade de 

melhoria de desempenho da cadeia sem impactar negativamente o resultado econômico, com 
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uma estratégia de seleção de fornecedores com base em requisitos ambientais (ZHU; SARKIS, 

2007). 

 

4.5. As dimensões do Triple Bottom Line 

 

 Como já explicado na base teórica existe um conceito central que contribui para 

operacionalizar a sustentabilidade, o tipple bottom line, o qual é considerado como tripé da 

sustentabilidade, por abordar as dimensões ambientais, econômicas e sociais.  

 Como visto na base teórica, grande parte dos estudos na área de sustentabilidade 

ainda envolvem pouco a dimensão social, considerando apenas as esferas econômicas e 

ambientais na gestão sustentável de cadeias de suprimentos. A busca de ganhos econômicos 

através considerando a esfera ambiental, na relação com fornecedores, buscando uma relação 

ganha-ganha já se apresenta bem desenvolvida. 

 Tanto as empresas entrevistadas, como as empresas que foram analisadas por 

dados secundários, apresentam padrões ambientais já bem desenvolvidos como exigência para 

os fornecedores e já veem desenvolvendo essa dimensão há algum tempo, muitas vezes por 

pressões do consumidor final, ou até mesmo, por padrões globais como gerenciamento de 

riscos, principalmente quando existe a utilização de grande volume bens não renováveis na 

cadeia.  

 Mesmo sendo claro o maior desenvolvimento da esfera ambiental, foi constatado 

pela pesquisa que a esfera social ganha importância a cada dia que passa. Os três gestores 

entrevistados por este estudo apontaram um aumento nas pressões por ações sociais, e isso é 

consequentemente desenvolvido na cadeia de suprimentos e, também, na relação com os 

fornecedores; além de surgir um debate da responsabilidade social da empresa focal, quanto 

aos colaboradores de seus fornecedores.  

 O desafio não é simplesmente adicionar o espectro social nos critérios de 

avaliação, seleção e monitoramento da cadeia. É necessário analisar todos os critérios sociais 

que podem ser incorporados ao processo de indução junto aos fornecedores. A dimensão 

social na cadeia de suprimentos não se restringe apenas ao público interno a ela, mas também 

a toda comunidade do entorno e outros atores externos. Ações para o público interno podem 

ser ligadas ao reconhecimento, valorização e promoção dos trabalhadores de uma determinada 

empresa. Como público externo pode ser incluído uma ampla relação com as comunidades do 

entorno, relacionamento com diferentes stakeholders e responsabilidade pelos impactos dos 

produtos e serviços oferecidos pela empresa (CARVALHO, 2011).  
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 Nas empresas entrevistadas, é possível notar um início de abordagem social na 

gestão de fornecedores para risco e desempenho, todas as empresas já possuem algum 

trabalho relacionado à dimensão social com os fornecedores, e as empresas B e C já 

apresentam trabalhos sociais que atendem as comunidades do entorno, sendo no caso de B nas 

comunidades próximas às suas fábricas e no caso de C nas comunidades em que estão 

inseridos seus fornecedores. Porém os gestores de A e C ressaltaram que essas ações 

começaram nos últimos anos, enquanto na empresa B essas ações já existem há mais tempo, 

muito possivelmente por ser, entre as entrevistadas, a empresa com padrões globais mais 

rígidos. 

 

4.6. Criação de valor e vantagem competitiva pelo desenvolvimento sustentável da 

cadeia de suprimentos 

 

 A colaboração socioambiental através do envolvimento direto da empresa focal 

com os fornecedores e o desenvolvimento conjunto de soluções a problemas e oportunidades 

encontradas na cadeia de suprimentos pode capturar o valor adicionado que emerge das 

interações colaborativas entre membros.  

 Como foi abordada na base teórica, a busca pela sustentabilidade já está alterando 

o cenário competitivo, forçando as empresas a alterarem a sua maneira de pensar em produtos, 

tecnologias, processos e modelos de negócio. As empresas que tratarem a sustentabilidade 

como meta antes de suas concorrentes, irão desenvolver competências que suas concorrentes 

serão fortemente pressionadas a desenvolver num futuro próximo, portanto, as primeiras a 

fazerem esse movimento estarão em boa posição na vantagem competitiva, pois a 

sustentabilidade sempre será uma parte integrante do desenvolvimento. 

 Os gestores entrevistados, quando perguntados se acreditavam que práticas 

sustentáveis na cadeia de suprimentos contribuíam para a criação de valor ou geravam 

vantagem competitiva, unanimemente, disseram acreditar que as empresas conseguem, sim, 

criar valor pela introdução de sustentabilidade na cadeia de suprimentos, porém um valor 

intangível e, praticamente, impossível de quantificar.  

 Porém, vantagem competitiva apenas o gestor da empresa B acredita nessa 

possibilidade e justifica isso dizendo que a empresa B conseguiu ver a tendência de 

sustentabilidade antes de seus concorrentes e isso resulta em ganho de vantagem competitiva. 

Os entrevistados das empresas A e C disseram não acreditar na conquista de vantagem 

competitiva na cadeia de suprimentos provenientes de práticas sustentáveis, se utilizando de 
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argumentos como custo mais elevado dessas cadeias e a falta de incentivos governamentais 

para incentivar atitudes sustentáveis na cadeia; Um dos gestores ainda apontou para a 

possibilidade de conquistar vantagem competitiva pelo reconhecimento dos clientes, mas não 

na cadeia de suprimentos.  

 Na base teórica, foi abordado o modelo de geração de valor para o acionista, 

através de práticas sustentáveis, de Milstein e Hart (2004). Dentro das quatro possíveis 

maneiras de criação de valor sustentável abordadas pelo modelo, as empresas estudadas e 

entrevistadas tem conseguido aplicar apenas as duas primeiras: reduzir o nível de consumo e 

de poluição associado com a rápida industrialização e operar em um nível mais amplo de 

sustentabilidade; essas são, pelo modelo, as maneiras de criação de valor no curto prazo, não 

sendo verificado nesses casos desenvolvimento de longo prazo. Porém a amostra da pesquisa 

foi muito pequena, e sem fundamentos mais profundos para assegurar essa indicação, sendo 

este um possível assunto para estudos futuros. 

 

4.7. Situação atual da sustentabilidade nas cadeias de suprimentos do setor de alimentos 

no Brasil 

  

  Como visto ao longo da pesquisa no desenvolvimento deste trabalho, é possível 

notar uma crescente importância e internalização das dimensões de sustentabilidade nas 

cadeias de suprimentos, principalmente na dimensão ambiental e pela estratégia de gestão de 

fornecedores para risco e desempenho, porém nos últimos anos a dimensão da 

sustentabilidade também tem ganhado força. De encontro com o exposto acima, os resultados 

da pesquisa primária apontam para a importância de padrões globais para o desenvolvimento 

da sustentabilidade nas cadeias, pois mercadorias consumidas em países desenvolvidos onde 

as exigências para a sustentabilidade são maiores, muitas vezes são produzidos em países em 

desenvolvimento, tornando os padrões globais um motivador à sustentabilidade com grande 

relevância, assim como legislações e pressões dos consumidores finais. 

 Os gestores quando questionados sobre em que estágio se encontra a 

sustentabilidade nas cadeias de suprimentos do setor de alimentos logo dizem que inúmeros 

avanços foram conquistados na última década, apontando como grandes motivadores a essas 

conquistas pressões dos consumidores, gestão de risco considerando a imagem da marca e 

algumas legislações e fiscalizações que cresceram. Porém um dos gestores afirma que a 

velocidade desses avanços não é boa e que as empresas deveriam acelerar esse processo, e 

para isso deveriam receber estímulos e incentivos, principalmente governamentais. 
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 Outro ponto de grande relevância citado por outro gestor é que por enquanto as 

evoluções, principalmente ambientais, ocorrem gradativamente, porém, em um futuro muito 

próximo, as cadeias terão que avançar com mais velocidade pelo fato de que recursos vitais 

para as cadeias se tornarão escassos. Por fim, o outro gestor diz que todos os avanços até o 

momento foram feito com drive financeiro, buscando, exclusivamente, ganhos em 

competitividade e melhorias de processos, mas que nenhuma empresa, ainda, pensou fora da 

caixa e trouxe grandes inovações sustentáveis.  
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5. Conclusão 

 

 Bolwijn e Kumpe (2000) fizeram um estudo sobre o foco das empresas, dizendo 

que a partir dos anos 60 as empresas focaram, respectivamente em “ondas” de 

desenvolvimento, que passaram por busca de produtividade, qualidade, flexibilidade e 

inovação. Neste estudo, a sustentabilidade foi apontada como a próxima “onda” a ser 

explorada pelas organizações. Com os resultados dessa pesquisa, pode-se dizer que essa 

previsão foi correta, mas que esse processo não durou apenas dez anos como os anteriores, 

mas sim continua acontecendo, e com grandes possibilidades de fortalecimentos nas próximas 

décadas. 

 O tema sustentabilidade apresenta nos últimos anos uma relevância e 

internalização crescente na gestão das cadeias de suprimentos das empresas do setor de 

alimentos, além de gradativamente deixar de abranger apenas as dimensões ambientais e 

econômicas e incluir todas as dimensões do triple bottom line (social, ambiental e econômica). 

Ou seja, a dimensão social passou a ser incluída na gestão da cadeia de suprimentos e também 

na relação entre empresa focal e fornecedores. 

 Pelas análises feitas das pesquisas primárias e dos dados secundários coletados é 

possível apontar a empresa focal como o elo mais influente para estimular a internalização de 

práticas sustentáveis ao longo da cadeia; e os principais motivadores para que isso ocorra são 

exigências regulatórias e os consumidores, como aponta o estudo do Seuring e Müller, em 

2008. Além disso, a influência que cadeias globais têm exercido para a internalização de 

práticas sustentáveis é um fator de grande impacto nas cadeias de suprimentos, pois são 

padrões são mais exigentes que as legislações locais, por motivos de controle e da exigência 

em países desenvolvidos serem maiores. 

 Após todo o desenvolvimento desse estudo, foi possível constatar que a estratégia 

mais adotada pelas cadeias de suprimentos do setor estudado para a internalização de práticas 

sustentáveis ainda é a gestão de fornecedores para risco e desempenho, estratégia na qual se 

consolida um processo de critérios sociais e ambientais para a avaliação dos fornecedores, 

com o objetivo da empresa focal se defender contra riscos de reputação, além de buscar 

melhor desempenho para a cadeia de suprimentos.  

 A segunda estratégia para a internalização de sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos, proposta pelo modelo de Seuring e Müller, é a da gestão de cadeia de 

suprimentos para produtos sustentáveis, que requer maiores esforços em toda a cadeia, maior 

investimento e desenvolvimento conjunto entre empresa focal e fornecedores, essa estratégia 
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já pode ser analisada em alguns casos no setor estudado, porém em menor escala do que a 

primeira. 

 Por fim, o presente estudo, não conseguiu fazer grandes inferências sobre a 

influência da sustentabilidade no ganho de vantagem competitiva na cadeia de suprimentos e, 

tampouco, na sua influência na criação de valor para o acionista. O que se pode extrair das 

entrevistas com os gestores é que eles sentem bons resultados decorrentes de cadeias de 

suprimentos sustentáveis, porém esses resultados são intangíveis. Este tema pode ser objeto 

de futuras pesquisas. 
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7. Anexo 

Anexo A – Roteiro para Entrevista com Gestores 

Parte I – Dados Gerais 

1. Nome da empresa (opcional). 

2. Cargo do entrevistado. 

3. Principais produtos/área de atuação da empresa. 

Parte II – Questionário das Operações da Empresa  

Perguntas 
1 - Quantos fornecedores, em média, a empresa possui? 

2 - Como são monitorados esses fornecedores? 

3 - Na seleção dos fornecedores, a empresa busca analisar suas operações e 
levar em conta fatores sociais e ambientais como quesito importante na 
escolha? 

4 - Quais são as principais pressões que a empresa sofre de órgãos reguladores? 

5 - Existe legislação que regulamenta e afeta a operações da empresa quanto a 
fatores ambientais? 

6 - Além da legislação, a empresa sofre algum tipo de pressão de seus clientes e 
stakeholders no quesito ambiental? 

7 - Existe algum tipo de regulamentação que força a empresa a adotar práticas 
na área social? 

8 - Além da legislação, a empresa sofre algum tipo de pressão de seus clientes e 
stakeholders no quesito social? 

9 - Como a empresa aborda e tema da sustentabilidade nas suas operações?  
10 - Além de seguir às regulamentações, a empresa busca adotar melhorias, no 
tocante ambiental, visando criação de valor e busca de vantagem competitiva? 

11 - Existe na empresa uma busca de práticas socialmente responsáveis com 
objetivo de criar valor e conseguir algum tipo de vantagem competitiva? 

12 - No setor de alimentos, como você analisa a inserção do tema 
sustentabilidade (econômico, social e ambiental) nas operações da empresa?  

13 - Nesse setor e no mercado brasileiro, existe uma busca de atitudes 
sustentáveis nas cadeias de suprimentos como estratégia das empresas ou essas 
práticas são majoritariamente em resposta às pressões? 

14 - Em que estágio de desenvolvimento você vê a sustentabilidade nas 
operações das empresas em sua indústria? Você acredita que é possível criar 
valor e gerar vantagem competitiva provenientes de práticas sustentáveis? 

 


