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Mensagem da Presidente

Com a globalização e expansão de mercados, o grau de complexidade da gestão e 

monitoramento de fornecedores aumentou substancialmente. As transações envolvendo 

suprimentos estão cada vez mais vulneráveis a catástrofes naturais, conflitos civis, conflitos 

culturais e legais, explorações indevidas e muitos outros riscos comuns. Em alguns casos, 

cadeias de suprimento podem ser assustadoramente frágeis.

O engajamento de fornecedores na gestão de sustentabilidade é hoje um imperativo dos 

negócios e suas vantagens são inúmeras. Além de redução de custos operacionais, uma 

melhor gestão da sustentabilidade na cadeia de suprimento pode melhorar a eficiência 

operacional, o relacionamento com o fornecedor, mitigar riscos, fortalecer a imagem da 

empresa e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local. 

Lançado no primeiro semestre de 2014, o Manual de Compras Sustentáveis do CEBDS 

resume e organiza as melhores práticas empresariais no tema de forma prática e simples para 

compradores e gestores de sustentabilidade. Vai ainda além, propondo uma metodologia 

simples, altamente adaptável e bem prática para a incorporação de critérios de 

sustentabilidade ao processo de compras das empresas.

Para facilitar a internalização desse conhecimento nas empresas, a Capacitação em Compras 

Sustentáveis visou a reforçar esse processo, assegurando sua maior viabilidade e fixação em 

compradores, analistas de sustentabilidade e na gestão das empresas como um todo. Este 

programa é uma importante ferramenta para as empresas que já perceberam que sua 

sustentabilidade é mutuamente dependente a de seus fornecedores.

Esta publicação resume como foi a experiência desta capacitação, apontando em especial 

para possibilidade de sua replicação em outros ambientes e realidades igualmente 

compromissados com a melhoria contínua da gestão empresarial rumo ao desenvolvimento 

sustentável.

Boa leitura!

Marina Grossi

Presidente do CEBDS
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O que é o CEBDS

Fundado em 1997, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS) é uma associação civil que lidera os esforços do setor empresarial para a 

implementação do desenvolvimento sustentável no Brasil, com efetiva articulação junto aos 

governos, empresas e sociedade civil.

O CEBDS reúne expressivos grupos empresariais do país, com faturamento de cerca de 40% 

do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos diretos. Primeira instituição no 

Brasil a falar em Sustentabilidade a partir do conceito Tripple Bottom Line, que propõe a 

atuação das empresas sustentada em três pilares: o econômico, o social e o ambiental, o 

CEBDS é o representante no país da rede do World Business Council for Sustainable

Development.

O WBCSD é a mais importante entidade do setor empresarial no mundo que conta com quase 

60 conselhos nacionais e regionais em 36 países e de 22 setores industriais, além de 200 

empresas multinacionais que atuam em todos os continentes.

Vanguardista, o CEBDS foi responsável pelo primeiro relatório de sustentabilidade do Brasil, 

em 1997, e ajudou a implementar no Brasil, em parceria com a FGV (Fundação Getúlio 

Vargas) e o WRI (World Resources Institute), a partir de 2008, a principal ferramenta de 

medição de emissões de gases de efeito estufa, o GHG Protocol.

A instituição representa suas associadas em todas as Conferências das Partes das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, desde 1998, e de Diversidade Biológica, desde 2000. Além 

disso, é integrante da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21; 

do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético; do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas; 

do Fórum Carioca de Mudanças Climáticas, Conselho Mundial da Água e do Comitê Gestor 

do Plano Nacional de Consumo Sustentável.

Na Rio+20, o CEBDS lançou o Visão Brasil 2050, documento prospectivo que tem o propósito 

de apresentar uma visão de futuro sustentável e qual o caminho possível para alcançá-lo. 

Essa plataforma de diálogo com as empresas e diversos setores da sociedade, construída ao 

longo de 2011 e que contou com participação de mais de 400 pessoas e aproximadamente 60 

empresas, é fonte de inspiração para o planejamento estratégico de inúmeras empresas 

brasileiras.
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Motivação

Sustentabilidade é imperativo para os negócios

Atualmente, é raro encontrar uma grande empresa que não esteja engajada em iniciativas 

sustentáveis. Cada vez mais as empresas estão percebendo que a consideração de critérios 

socioambientais, juntamente com critérios econômicos, aumenta o retorno financeiro e 

contribui sobremaneira para redução ou mitigação de riscos de reputação, operacionais e de 

eficiência.

Além do olhar interno, as empresas estão mais propensas a adotar a sustentabilidade também 

em suas cadeias de suprimentos. Diversas pesquisas indicam que há um movimento no 

cenário corporativo para a incorporação de critérios de sustentabilidade em seus processos 

de compras e que este fator vem se tornando cada vez mais determinante para a realização 

de negócios.

Sua empresa só será verdadeiramente sustentável se seus 

fornecedores também forem.

Como a sua empresa pode ser totalmente sustentável se não puder garantir que os  

fornecedores que compõem a sua cadeia de valor respeitam a legislação ambiental, não 

desperdiçam matéria-prima e energia, ou, ainda, respeitam os direitos humanos ou de 

trabalho? 

Sustentabilidade é redução ou mitigação de riscos!

 Eficiência

 Credibilidade

 Competitividade

 Resiliência competitiva
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Motivação

Recall de 19 

milhões de 

brinquedos feitos 

na China por causa 

da tinta à base de 

chumbo

Mattel

Ameaça de suicídio 

coletivo na China por 

falta de boas condições 

de trabalho

Sourcetech

Trabalho escravo 

na coleta de folhas 

de Jaborandi, para 

a indústria química 

e de cosméticos.

Avaliada como a última 

posição, entre 29 empresas 

de tecnologia, pela baixa 

capacidade de resposta as 

más condições de trabalho e 

poluição da água por metais 

pesados na China

Apple

Foxconn

Podemos encontrar muitos exemplos de problemas por falta de controle 

na cadeia de suprimentos:

Compras: um papel estratégico na criação de valor e de 

transformação

Além de concentrar grande parte do orçamento da empresa, a área de compras mantém 

interface com diversas áreas e apresenta grande potencial para detecção de tendências, 

inovações e oportunidades, bem como de riscos ligados a imagem, reputação, 

regulamentações e aspectos operacionais e financeiros. 

Criação 

de Valor
Estratégia

Partes 

interessadas
Qualidade Inovação

Parte expressiva dos 4,5 milhões de pequenas empresas brasileiras, responsáveis por 60% da 

mão de obra empregada no país, participa da cadeia de suprimento das grandes corporações. 

Isso faz com que a capacidade de compra confira a essas organizações um enorme poder de 

influenciar o mercado. 

A maioria das grandes empresas reconhece: uma cadeia de suprimento sustentável não é 

apenas uma escolha, é essencial.
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A maioria das grandes 

empresas reconhecem 

que uma cadeia de 

suprimentos 
sustentável já não é 

apenas um opcional nice-

to-have - é um 

imperativo do 

negócio



O Programa 

O Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis nasceu visando a facilitar e reforçar a 

internalização dos conceitos apresentados pelo Manual de Compras Sustentáveis do CEBDS.

Lançado no primeiro semestre de 2014, o Manual de Compras Sustentáveis do CEBDS 

resume e organiza as melhores práticas empresariais no tema de forma prática e simples para 

compradores e gestores de sustentabilidade. 

Utilizando como base o Manual e sua ferramenta, de forma objetiva, o Programa possibilitou 

capacitar as áreas de sustentabilidade, compras e áreas envolvidas com a solicitação de 

compras das empresas para a incorporação de critérios de sustentabilidade no processo e 

estratégia de compras.

O Programa de Capacitação se deu em 3 etapas:

• Workshop inicial

Treinamento intensivo (para até três 

pessoas por empresa) para sensibilização 

no tema e conceitos e capacitação com os 

representantes das empresas 

participantes, abordando os seguintes 

pontos:

 Conceitos básicos de sustentabilidade;

 Conceitos básicos e processos de 

compras;

 Motivações e efeitos práticos da 

incorporação de sustentabilidade em 

compras;

 Passo a passo para incorporação de  

sustentabilidade em compras;

 Apresentação do Manual de Compras 

Sustentáveis do CEBDS e sua 

Ferramenta

• Workshop in company

Treinamento realizado na própria 

empresa (para toda a equipe de 

sustentabilidade, compras e demais 

áreas envolvidas com o processo de 

compras da empresa) abordando 

conceitos similares aos do workshop

inicial, porém de forma mais compacta e 

direcionada.
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• Acompanhamento remoto do processo

Suporte sob demanda da empresa para a incorporação de critérios de sustentabilidade no seu 

processo de compras. De acordo com o estágio e necessidade da empresa, contribuiu-se 

para:

 Esclarecimentos quanto a utilização da ferramenta do Manual;

 Definição de categorias de compras a serem trabalhadas;

 Itens materiais a serem considerados e seus pesos;

 Definição de questões para questionário de seleção e/ou homologação de fornecedores

Macro cronograma do Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis:

► Realização de 

workshop de 

sensibilização e 

engajamento 

com 

representantes 

das empresas 

participantes

► Realização de 

workshops de 

capacitação in-

company, com as 

equipes de 

compras, 

sustentabilidade 

e demais áreas 

interessadas

Capacitação        

in-company
Workshop Inicial

► Acompanhamento 

remoto do processo 

de compras das 

empresas com a 

incorporação dos 

critérios de 

sustentabilidade

Acompanhamento

► Levantamento e 

consolidação dos 

resultados práticos

► Publicação de 

relatório no site do 

CEBDS

Pós projeto

WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 WS 7…

Mai - Jun Jun - Out NovAbr

O Programa 
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Além de 

preço, prazo 

e qualidade

Qual decisão de 
compras traz 
impacto positivo
não só para os 
negócios, mas 
também para a 
sociedade e para o 
ambiente?



O Programa de Capacitação em 

Compras Sustentáveis do CEBDS foi 

lançado com divulgação ampla, 

envolvendo todos os associados e 

demais empresas interessadas.

Os participantes da primeira edição 

do programa foram:

• Bradesco

• Braskem

• Grupo Abril

• Grupo BB & Mapfre

• Grupo Boticário

• Itáu-Unibanco

• Schneider Electric

Empresas Participantes

As empresas participantes apresentaram diferentes expectativas para o Programa, 

seja quanto ao conteúdo dos workshops ou quanto a posterior incorporação da 

sustentabilidade nos seus processo de suprimentos. Dessa forma, os workshops e 

acompanhamento remoto do processo de compras das empresas foram feitos 

individualmente e baseado no grau de maturidade que cada empresa declarava, a 

fim de se tentar chegar ao maior impacto positivo nos processos de compras, mas 

sem complicações com aqueles que o executariam – sejam compradores, 

requisitantes internos ou mesmo a área de sustentabilidade.

Os resultados de todas as empresas participantes são demonstrados nas próximas 

páginas. O Grupo Abril e a Schneider Electric optaram por não divulgar seus 

resultados à respeito do Programa.
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Bradesco

Como o tema “Compras Sustentáveis” é tratado atualmente na empresa:

O Bradesco possui uma gestão estruturada de fornecedores que considera 

critérios socioambientais na seleção e monitoramento desses parceiros e que 

está bastante alinhada com as diretrizes do Manual de Compras Sustentáveis. 

A capacitação nos permitiu visualizar oportunidades de melhoria que serão 

avaliadas posteriormente.

Contribuição do Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis para 

a empresa:

O Programa contribuiu para conscientização do público interno em relação ao 

tema sustentabilidade empresarial e compras sustentáveis. O treinamento foi 

bastante esclarecedor especialmente sobre a importância e os benefícios de se 

considerar aspectos socioambientais e de governança no mapeamento de 

riscos e na gestão dos negócios. 

Opinião da empresa sobre aplicabilidade do Manual de Compras 

Sustentáveis e sua ferramenta em Excel:

A empresa não aplicou o manual e ferramenta em seus processos internos.

Sugestões de melhoria para o Programa de Capacitação em Compras 

Sustentáveis:

O programa foi muito bem estruturado. Passou uma mensagem importante 

sobre a relação intrínseca da sustentabilidade com os riscos de imagem, 

operacional e eficiência do negócio.

Como melhoria, sugere-se a apresentação de cases relacionados ao setor e a 

realização de uma atividade prática sobre a aplicação da ferramenta Excel.

Resultados
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Braskem

Como o tema “Compras Sustentáveis” é tratado atualmente na empresa:

A Braskem tem diversos procedimentos para avaliar fornecedores em questões 

de Compliance e Saúde, Segurança e Meio Ambiente, a fim de garantir que eles 

tenham condições de atender os padrões da empresa desde sua contratação. 

Como a Braskem já tem uma gestão mais madura, ao invés de aplicar a análise 

de materialidade da empresa para definir os temas críticos para seus 

fornecedores, optou-se por realizar uma análise de criticidade das categorias de 

compras, em termos da sua relevância para o negócio e o potencial de impacto 

socioambiental. Os temas materiais para cada categoria foram então 

identificados para definir as questões a serem avaliadas. Acredita-se que esta 

análise maximizará a relevância das questões sendo discutidas com os 

fornecedores.

Contribuição do Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis para 

a empresa:

Estruturação e suporte para a customização da ferramenta e implementação do 

piloto em Compras Sustentáveis.

Opinião da empresa sobre aplicabilidade do Manual de Compras 

Sustentáveis e sua ferramenta Excel:

O Manual é um recurso de grande valor para empresas estruturarem seus 

programas, porém a principal contribuição para a empresa será a ferramenta 

Excel, que está sendo customizada e um piloto será realizado para fazer a 

avaliação de fornecedores no momento da concorrência. O uso da ferramenta 

será focado em fornecedores críticos e será realizado pelas equipes de 

Compras de modo integrado aos outros procedimentos da empresa, com apoio 

da equipe de Desenvolvimento Sustentável.

Sugestões de melhoria para o Programa de Capacitação em Compras 

Sustentáveis:

A flexibilidade oferecida foi excelente. A Braskem optou por focar seus esforços 

desta etapa na customização da ferramenta, liderada pelas equipes de Gestão 

de Suprimentos e Desenvolvimento Sustentável. Com isto, foi aprimorada a 

funcionalidade da ferramenta e sua integração com os processos padrão de 

compras

Resultados
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Grupo Boticário

Como o tema “Compras Sustentáveis” é tratado atualmente na empresa:

O Grupo Boticário acredita que sustentabilidade não é um tema que se constrói 

individualmente, mas por meio do engajamento de todas as organizações, por 

isso, trabalha para, além de tornar seus processos mais sustentáveis, também 

envolver seus parceiros para que atuem em seus negócios. Por isso, a empresa 

mantém uma frente de atuação de sustentabilidade para fornecedores há mais 

de 10 anos, integrando critérios socioambientais a processos de compras, 

gestão de riscos e ações de reconhecimento e parceria com fornecedores. 

Em 2015, realizamos o Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis: 

além do treinamento específico para os times envolvidos, foi aplicado um piloto 

para o processo de concorrência envolvendo duas categorias: uma de Serviços 

(eventos) e outra de Materiais Diretos (bisnagas). 

Contribuição do Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis para 

a empresa:

O workshop in-company realizado no Grupo Boticário envolveu todas as áreas 

de interface com fornecedores. Foram mais de 70 colaboradores participantes, 

que passaram a entender melhor os principais conceitos de sustentabilidade 

aplicados à cadeia de abastecimento e as oportunidades de mudanças que 

estão ligadas aos processos de compras, dos quais fazem parte. 

Opinião da empresa sobre aplicabilidade do Manual de Compras 

Sustentáveis e sua ferramenta Excel: 

A ferramenta Excel do Manual de Compras Sustentáveis é simples e fácil de 

usar e traz informações relevantes para a seleção de fornecedores. 

Sugestões de melhoria para o Programa de Capacitação em Compras 

Sustentáveis:

Sugere-se tornar mais curto e dinâmico o trecho do workshop in-company sobre 

o passo a passo de inclusão da sustentabilidade do processo de compras e uso 

da ferramenta.

Sobre a ferramenta, seria interessante incluir opções de tabelas nos campos de 

questões para fornecedores. 

Resultados
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Sobre o piloto:

• Número de fornecedores foram envolvidos no piloto:

9 fornecedores – 5 em Eventos e 4 em Bisnagas.

Porte dos fornecedores envolvidos:

Não informado.

• Receptividade dos fornecedores e dificuldades percebidas:

Não foi identificada nenhuma resistência ou dificuldade em responder os 

questionários. 

• Principais resultados

A ferramenta se mostrou aplicável.

Quanto aos aprendizados com os pilotos, destacaríamos dois pontos:

- o ajuste das perguntas é muito importante: se estão em um nível muito acima 

da maturidade do setor no tema questionado, a aplicação da ferramenta não 

ajuda na decisão de compra; 

- a análise de materialidade dos temas é outro ponto de destaque no processo, 

pois se não for feito adequadamente, pode gerar questionamentos de assuntos 

pouco relevantes aos setores;

- a frequência de aplicação considerando cada categoria e projeto contratado, e 

suas peculiaridades, devem ser considerados, especialmente no momento de 

desenho do processo. Cada caso deve ser olhado com cuidado.

Resultados
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Grupo BB&Mapfre

Como o tema “Compras Sustentáveis” é tratado atualmente na empresa:

Atualmente, existe um grupo de trabalho de gestão de fornecedores que trata 

sobre as questões de sustentabilidade dentre outras questões relacionadas a 

gestão de fornecedores.

Para a área de Suprimentos, a incorporação de novas atividades no processo 

usual de compras ainda é um desafio. O tema é considerado interessante, mas 

ainda não é entendido como uma gestão de risco para o negócio.

Contribuição do Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis para 

a empresa:

O Programa foi muito positivo, principalmente por trazer informações que 

contribuíram para fomentar o tema e gerar convencimento das áreas envolvidas 

com o processo de suprimentos.

Consideramos a capacitação presencial de extrema importância. A capacitação 

de fornecedores também é vista como importante para o futuro.

Opinião da empresa sobre aplicabilidade do Manual de Compras 

Sustentáveis e sua ferramenta Excel: 

O manual e a ferramenta em Excel serão aplicados num segundo momento, 

utilizando o questionário para engajamento e desenvolvimento de fornecedores.

Sugestões de melhoria para o Programa de Capacitação em Compras 

Sustentáveis:

Atualmente, a ferramenta necessita de um recurso humano para definir a 

estratégia e fazer os inputs necessários. O comprador não tem todas as 

informações necessárias para definir o questionário a ser enviado aos 

fornecedores e a necessidade do envolvimento da equipe de sustentabilidade 

deixa o processo lento. Havendo a necessidade de envolver a equipe de 

sustentabilidade para as suas decisões, o comprador também perde autonomia 

durante o processo.

Além disso, o número de transações diárias para homologação de fornecedores 

(foco atual da empresa) envolvendo o processo de compras é muito alto e exige 

uma ferramenta que permita uma decisão mais rápida.

A sugestão é encontrar uma forma de deixar a ferramenta mais automática. 

A BB&Mapfre está avaliando ferramentas que fazem uma triagem inicial 

automática, com informações mais voltadas para Compliance. Um das 

alternativas que estão sendo analisadas é a ferramenta do SERASA, que busca 

informações dos fornecedores por CNPJ (disponível para venda). 

Resultados
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Itaú-Unibanco

Como o tema “Compras Sustentáveis” é tratado atualmente na empresa:

Existe uma unidade de sustentabilidade dentro do Departamento de Compras, 

que é responsável por fazer os alinhamentos com a sustentabilidade 

institucional e endereçar os assuntos de sustentabilidade dentro do 

departamento.

Os gerentes de compra e compradores possuem metas de compras 

sustentáveis que garantem a autonomia  para decisão de compras com critérios 

de sustentabilidade.

Contribuição do Programa de Capacitação em Compras Sustentáveis para 

a empresa:

A expertise do CEBDS e pesquisa apresentada pela EY conseguiram 

conscientizar com mais efetividade profissionais da área de compras os ganhos 

com redução de custos, controle de riscos e reputação provindos da 

sustentabilidade incorporada na área de compras.

Com a maior conscientização e engajamento conseguidos através dos 

workshops foi possível conseguir um consenso no departamento de compras 

quanto à inclusão de itens de sustentabilidade nas metas dos compradores e 

gerentes.

O Workshop in-company ocorreu em junho e as metas foram lançadas em julho.

O ganho de sustentabilidade definido para o atingimento das metas segue o 

procedimento interno do Itaú, pautado em sua política de sustentabilidade. Há a 

intenção de incorporação da ferramenta do Manual de Compras Sustentáveis 

como suporte para este processo para o futuro.

Percepções sobre o treinamento:

85,96% dos participantes ficaram satisfeitos com o treinamento;

89,47% ficaram satisfeitos com a apresentação do CEBDS e EY.

Opinião da empresa sobre aplicabilidade do Manual de Compras 

Sustentáveis e sua ferramenta Excel:

A empresa não aplicou o manual e ferramenta em seus processos internos.

Sugestões de melhoria para o Programa de Capacitação em Compras 

Sustentáveis:

Os participantes gostariam de ver mais ações práticas e dinâmicas.

Resultados
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Para o sucesso de um projeto de implementação de Compras Sustentáveis é 

indispensável um profundo engajamento tanto da área de sustentabilidade 

quanto da área de compras da empresa, inclusive da alta liderança de tais 

áreas. Caso uma ou outra área sejam sub-representadas, o projeto se torna 

vazio em conteúdo ou pouco funcional.

Ao se colocar a sustentabilidade nos processos de compras como uma forma 

de gestão de risco (de operação, eficiência e reputação) do negócio torna-se 

factível o atendimento dos diferentes interesses, muitas vezes encontrados 

entre a área de sustentabilidade e de suprimentos. 

A abordagem de sustentabilidade como gestão de riscos para a área de 

suprimento foi satisfatoriamente compreendida por todos os participantes do 

programa de Capacitação em Compras Sustentáveis.

O Programa contribuiu para levar informações novas, alinhar entendimentos e 

demonstrar uma alternativa de incorporação de critérios socioambientais na 

análise econômica da decisão de compra e, com isso, ter informação e controle 

de riscos envolvidos nas transações de suprimentos.

Ainda há um bom espaço de evolução para a ferramenta em Excel, seja com 

informações de suporte para a seleção de fornecedores, seja com 

automatização para agilizar o processo de decisão. De qualquer forma, a 

proposta atual é capaz de dar suporte a uma decisão de compras que tenha 

intenção de considerar os riscos relacionados a seleção de um ou de outro 

fornecedor. 

É observada motivação e interesse das empresas em ouvir sobre o tema 

Compras Sustentáveis, mesmo que ainda haja dificuldades e falta de clareza 

interna de como operacionalizar tal processo sem interferir nos custos e prazos 

inter-relacionados.

Em linhas gerais, considera-se que o Programa de Capacitação em Compras 

Sustentáveis atendeu os objetivos das empresas, em especial ao levar em 

conta os interesses e particularidades do momento atual de cada empresa. 

Conclusões
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