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Grandes companhias levam práticas de responsabilidade social para toda a cadeia produtiva.  
 
Movidas pela idéia de inserir a responsabilidade social empresarial (RSE) não apenas em um 
ou outro departamento interno mais estratégico, mas em toda a cadeia produtiva, cada vez 
mais empresas procuram compartilhar princípios de atuação com os seus fornecedores. A 
solução tem sido educar, capacitar e compromissá-los em um esforço conjunto com o 
propósito de criar redes de valor em torno de práticas de responsabilidade social.  
 
Entre os entrevistados de IdéiaSocial, todos concordam que a noção de sustentabilidade passa 
pela melhoria das relações com os fornecedores, que ao serem integrados ao processo 
produtivo forma um ciclo virtuoso de práticas socialmente responsáveis, ampliando a área de 
influência dos resultados sociais e ambientais que a empresa espera atingir. 
  
Na tarefa de orientar toda a cadeia produtiva de uma corporação, visando torná-la socialmente 
responsável, o Instituto Ethos criou um programa, denominado ‘Tear’, que teve início no 
segundo semestre de 2006. Por meio dele, a organização seleciona oito empresas-âncoras, de 
diferentes setores e com cultura de RSE avançada, e capacita seus representantes quanto ao 
relacionamento com os stakeholders na multiplicação de valores de sustentabilidade. Estes, 
por sua vez, oferecem a mesma formação aos seus públicos parceiros, expandindo a rede 
continuamente.  
 
Com o orçamento de US$ 2,6 milhões e duração prevista de três anos, o programa promovido 
em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) trabalha com os seguintes 
setores: petróleo e gás, energia elétrica, varejo, construção civil, açúcar e álcool, mineração e 
siderurgia. Para certificar a adoção de valores sustentáveis pelas 120 pequenas e médias 
empresas, a metodologia usada obedece aos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
Empresarial. "Identificamos as grandes empresas, depois analisamos o impacto no setor e sua 
extensão para o restante da cadeia, ou seja, os fornecedores", explica Patrícia Sogayar, 
coordenadora do programa. Para ela, o programa já provou uma mudança de percepção por 
parte das empresas. "É um vírus, que contamina para o bem", brinca.  
 
Rede do bem  
 
Desde 1999, a empresa de cosméticos O Boticário desenvolve um trabalho de conscientização 
com seus fornecedores. A idéia é que a rede de relacionamentos da empresa possa 
representar seus valores e sua política. O respeito aos direitos humanos, à cidadania e à 
conservação da natureza devem permear toda a rede de parceiros. Tudo isso aliado à 
qualidade dos produtos e serviços.  
 
"Em 2000, incluímos a responsabilidade social no processo de avaliação de fornecedores. Não 
estudamos somente as práticas comerciais, mas o compromisso contínuo com a qualidade de 
vida, que se expressa na forma da condução dos negócios", explica a gerente de RSE da 
companhia, Márcia Vaz. Segundo ela, os pré-requisitos exigidos pelos indicadores cresceram 
desde a sua criação. "Não é só a nota dos questionários que importa, e sim a estratégia das 
empresas, a reflexão e a mudança na gestão e na cultura da organização". Márcia explica que, 
embora não seja uma exigência, a maioria dos fornecedores adere às sugestões. Mas pondera 
que "aqueles que não aderem acabam prejudicados", porque as empresas que praticam a RSE 
estão mais próximas dos valores de O Boticário.  
 
Takaoka prioriza valores  
 
No início de 2006, a Takaoka Empreendimentos, empresa de construção civil, deu o passo 
inicial para realizar a capacitação de seus parceiros. "Queremos entender os dilemas e as 
oportunidades dentro da cadeia produtiva", comenta Marcelo Takaoka, diretor presidente.  
 



Seguindo o modelo proposto pelo Instituto Ethos, a companhia promove encontros com seus 
fornecedores, o que resultou no fortalecimento de laços comerciais a partir do 
compartilhamento de experiências. "Os nossos parceiros se aproximaram e puderam 
compreender melhor a realidade e as necessidade de cada parte interessada da cadeia", 
afirma.  
 
Para o executivo, a etapa mais difícil é a conscientização. Segundo ele, o mercado ainda tem 
empresas que visam mais a lucratividade do que os valores, como o de sustentabilidade. "O 
empresário não pode visar só o lucro. Isso é a conseqüência de um bom trabalho", afirma.  
 
Consultoria de apoio  
 
Na capacitação de fornecedores e parceiros, a siderúrgica Belgo-Arcelor optou por trabalhar 
com as pequenas e médias empresas. A justificativa é de que enquanto a maior parte das 
grandes empresas já se preocupam com RSE, as pequenas e médias não seguem o mesmo 
caminho. A aposta deu certo. Leonardo Gloor, gerente de programas especiais da Fundação 
Belgo, diz que o trabalho com os fornecedores gerou melhorias nas relações comerciais 
internas e com os clientes.  
 
O primeiro passo na capacitação dos 150 parceiros é mobilizar os empresários. Em seguida, 
explica o executivo, deve haver um esforço para propor iniciativas de RSE. Depois o fornecedor 
é atendido por uma consultoria contratada pela Belgo-Arcelor, que consolida as atividades e 
acompanha os planos de ação.  
 
Para Gloor, por meio do trabalho realizado com os parceiros, os paradigmas mudaram, e hoje 
as pequenas e médias empresas relacionadas à instituição também possuem uma visão de 
sustentabilidade. "Se antes só as grandes desenvolviam projetos de RSE, agora as demais 
organizações também se mobilizam nesse sentido. Os resultados da adesão são positivos", 
comemora. As conseqüências, diz, vão além da conscientização. "A capacitação ajuda a 
aproximar os fornecedores dos clientes e também de outras empresas", diz.  
 
Financeiramente saudáveis  
 
Sustentabilidade é, também, uma estratégia de negócios. Paulo Santos, diretor da Fundação 
Bradesco, afirma que o banco se preocupa, simultaneamente, com a responsabilidade social e 
com a lucratividade. Por isso, a formação da rede de fornecedores segue esses dois princípios. 
"Primeiro, analisamos o porte da empresa. Ela não precisa ser grande, mas deve ser saudável 
financeiramente. Não basta apenas ter capacidade de produtividade", diz. 
  
A prioridade na escolha e a permanência dos fornecedores está no aspecto legal, como 
recolhimento de taxas e sonegação de impostos. "Exigimos uma série de documentos diante 
de todos os órgãos governamentais e a transparência nos valores", diz Santos.  
 
Mas a escolha de parceiros não é tão simples. O Bradesco tem mais de 150 tipos de 
questionários para considerar os vários tipos e portes de fornecedores. Atender às demandas 
pedidas é um quesito indispensável para o banco, com a exceção de empresas menores, que 
podem escolher não responder às perguntas. Ainda assim, pelo controle da instituição, só 15% 
dos fornecedores podem ser definidos como socialmente responsáveis.  
 
Participação espontânea  
 
A Companhia paulista de Força e Luz (CPFL) decidiu estreitar os vínculos com os seus 11 mil 
fornecedores em 2002. O processo foi consolidado dois anos depois. Segundo Antonio Cyrino, 
diretor de suprimentos, o objetivo foi fortalecer o compromisso da empresa com a 
responsabilidade social. "Descobrimos que esses parceiros gostariam de fazer uma gestão de 
negócios responsável", diz. Mas a CPFL foi além. Não satisfeita em apenas incentivar os 
fornecedores a aderirem aos princípios e práticas sustentáveis, a companhia busca a 
espontaneidade dos parceiros em propor projetos e ações de RSE, para que isso se torne um 
hábito nas organizações. "Nossa tarefa é difícil pois lidamos com diversos perfis de fornecedor. 



Mas tem dado certo. Conseguimos dos nossos parceiros uma visão sustentável de negócios. O 
tamanho do fornecedor não é importante", afirma. Para ele, mesmo as empresas que não 
tinham a cultura da RSE, provaram que o porte é um detalhe irrelevante.  
 
Cyrino aposta no aumento crescente da rede de valor. "Várias empresas estão solicitando 
workshops, encontros e seminários sobre o tema para a CPFL. Observamos que nossos 
fornecedores entendem e estão conectados ao tema", anima-se. A CPFL espera que outras 
empresas sigam o mesmo caminho, e que novas iniciativas surjam para o fortalecimento deste 
movimento da RSE.  
 
Veja mais no site:  
www.revistaideiasocial.com.br  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 mar. 2007. Responsabilidade Social, p. A14. 


