




FOCO REINVENÇÃO RADICAL DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Nike e a varejista Marks & Spencer tinham começa

do a sondar a empresa sobre seu desempenho am

biental e social. Seus dirigentes calcularam que ou

tros clientes fariam o mesmo, já que crescia o núme

ro daqueles que exigiam que uma parcela maior do 

algodão usado nas camisetas fosse orgânico. Só que 

o cultivo do algodão exige muita água e agrotóxicos, 

especialmente em países pobres e em rápido desen

volvimento, onde era cultivado e processado o algo

dão da Esquel. 

Embora quisessem reforçar o já sério compromis

so da empresa com a sustentabilidade social e am

biental, os executivos da Esquel perceberam que não 

daria simplesmente para exigir que os fornecedores 

de algodão de fibra extralonga passassem a usar me

nos água, fertilizantes e pesticidas. Uma exigência 

dessas podia ser catastrófica para o agricultor e a co

munidade. A maioria do algodão da Esquel vinha de 

Xinjiang, uma árida província no nordeste da China 

que depende basicamente de fontes subterrâneas 

de água. Lá, o método tradicional de irrigação era a 

inundação periódica dos campos — abordagem ine

ficiente que criava um caldo de cultura perfeito para 

insetos e doenças. O uso pesado de agrotóxicos era 

uma necessidade. 

Havia, também, a questão da produtividade: a 

mudança para o algodão orgânico poderia derru

bar em até 50% o rendimento da cultura. Ainda que 

o provável efeito da crescente demanda de algodão 

orgânico fosse a alta no preço, a Esquel não podia 

esperar que subisse o suficiente para compensar os 

produtores pela safra menor. Aliás, fabricantes de 

vestuário e varejistas tinham deixado bem claro que 

não aceitariam pagar muito mais por roupas feitas de 

algodão orgânico. 

Para complicar a situação, a fibra do algodão or

gânico é menos resistente que a do algodão conven

cional e tem características físicas distintas. Exigi

ria mais processamento, deixaria uma parcela maior 

de restos na produção do tecido e exigiria produ

tos químicos e corantes mais nocivos ao meio am

biente e mais caros do que os empregados no algo

dão convencional. Tudo isso agregaria aos custos e 

anularia parte dos benefícios ambientais do algodão 

orgânico. 

Qual a saída para a fabricante de camisetas for

necer o produto que a clientela pedia, tocar a empre

sa de forma social e ambientalmente responsável na 

China e proteger a margem de lucro? 

Em vários setores, empresas de alto a baixo na 

cadeia de suprimento enfrentam o mesmo desafio: 

ainda que bem-intencionada, uma ação ou exigência 

isolada para tornar a empresa mais verde pode criar 

uma longa série de consequências imprevistas que, 

juntas, ofuscam os benefícios. 

A crescente pressão para a condução dos negócios 

de forma sustentável vem de várias partes interessa

das — clientes, acionistas, conselhos, trabalhadores, 

governos e ONGs. A maioria das empresas responde 

de forma reativa, fragmentada. Exige que o fornece

dor passe a trabalhar com matéria-prima ambiental

mente correta. Pede que o fornecedor transfira a pro

dução para mais perto do mercado final, para reduzir 

a pegada de carbono na hora do transporte. E promo

ve ajustes nas próprias operações, trocando lâmpa

das comuns por fluorescentes, reciclando um volu

me maior de material, recauchutando e reutilizando 

produtos, usando equipamentos de maior eficiência 

energética, e por aí vai. 

Esse tipo de medida é o que chamo de substitui

ção: trocar um insumo, fornecedor, lugar, etapa de 

produção ou modo de transporte por outro. Embo

ra cada mudança dessas aparentemente valha a pe

na, quando computadas as consequências involun

tárias isso tudo pode acabar elevando custos finan

ceiros, sociais ou ambientais e criar uma cadeia de 

suprimento que não é, digamos, sustentável. 

Em vez disso, toda empresa — de qualquer lugar 



É comum a empresa adotar 

uma abordagem fragmentada 

à sustentabilidade. Exige que 

fornecedores passem a traba

lhar com materiais mais eco

lógicos, por exemplo, e ajusta 

suas próprias operações com 

medidas como reciclagem e 

uso de equipamentos com efi

ciência energética maior. 

Essas mudanças podem pa

recer meritórias, isoladamente. 

Somadas, no entanto, podem 

trazer consequências indese

jadas, como maior custo finan

ceiro, social ou ambiental. 

O que a empresa deve fazer 

é promover mudanças estru

turais maiores, como fizeram a 

fabricante de camisetas Esquel, 

a siderúrgica Posco e uma 

série de outras. Isso significa 

identificar oportunidades em 

toda a cadeia de suprimento, 

reinventar processos de pro

dução e até se aliar a concor

rentes para enfrentar desafios 

de escala. O resultado pode 

ser uma cadeia de suprimento 

mais verde, que exige menos 

capital, tem custo operacional 

muito menor e traz vantagem 

competitiva. 

da cadeia de suprimento, não só do final — deve

ria ter uma abordagem holística à sustentabilidade 

e promover mudanças estruturais maiores do que 

costuma fazer. Isso pode incluir inovações radicais 

em processos de produção, o estabelecimento de re

lações fundamentalmente distintas com parceiros de 

negócios (relações que possam evoluir para novos 

modelos de serviço) e até a colaboração com várias 

empresas para criar novas estruturas no setor. 

Essa é uma das conclusões mais importantes de 

um projeto de pesquisa que dirijo na Stanford Gra-

duate School of Business. Nos últimos sete anos, 

eu e colegas estudamos a cadeia de suprimento de 

sete setores: agricultura, vestuário, automotivo, 

aparelhos eletrônicos, alta tecnologia, varejo e 

indústrias de base (como mineração, siderurgia 

e cimento). Além da Esquel, analisamos Adidas, 

Cemex, European Recycling Platform, Flextronics, 

Hewlett-Packard, Li & Fung, Netafim, Nike, Posco, 

Rio Tinto Iron Ore, Safeway, Smart Car, Starbucks, 

Toyota, Walmart e outras. 

Nosso foco foi, em particular, a responsabilidade 

ambiental e social em mercados em desenvolvimen

to. Essas economias abrigam as maiores oportunida

des para a proteção do meio ambiente, mas também 

os maiores riscos. Dois episódios comentadíssimos 

de recall — o de ração contaminada para cães e ga

tos e o de brinquedos e cintos infantis da China cuja 

tinta continha chumbo — e o suicídio de trabalha

dores numa fabricante de aparelhos eletrônicos em 

Shenzhen deixaram bem claro que o público, cada 

vez mais, responsabiliza a empresa por atos de seus 

parceiros na cadeia de suprimento. Dado o tremendo 

dano ambiental que a explosão industrial está cau

sando na China, empresas que se abastecem ali de

vem esperar um exame mais intenso das credenciais 

verdes (ou falta delas) de seus fornecedores. 

Nitidamente, a questão da sustentabilidade es

tá adicionando complexidade e risco ao já árduo 

desafio de administrar uma cadeia de suprimento 

global. Isso sugere que é preciso promover mudan

ças estruturais muito antes do que a maioria das em

presas hoje promove. Medidas tomadas pela Esquel 

e pela siderúrgica sul-coreana Posco são bons exem

plos do que quero dizer com mudança estrutural. 

Esquel. Para chegar a um bom termo entre sus

tentabilidade ambiental, responsabilidade social e 

desempenho empresarial, a Esquel ajudou agricul

tores independentes e áreas de cultivo da própria 

empresa em Xinjiang a testar técnicas agrícolas sus

tentáveis. Ajudou, por exemplo, na adoção da irriga

ção por gotejamento para diminuir o uso de água e 

no estabelecimento de programas naturais de con

trole de pragas e doenças, como a criação de varie

dades de algodão resistentes a pragas para reduzir o 

uso de agrotóxicos (esse novo algodoeiro também 

produz uma fibra mais forte, o que significa menos 

perdas na fabricação do tecido do que com o algo

dão convencional). 

A Esquel também promoveu técnicas distintas de 

colheita. Até então, o agricultor usava desfolhantes 

químicos para induzir a queda das folhas e facilitar 

a colheita do algodão pelas máquinas. Em vez disso, 

a fabricante de camisetas sugeriu a colheita manu

al. Ainda que a princípio fosse dar mais trabalho, is

so garantiria uma colheita mais l impa, eliminaria a 

necessidade de remoção de sujeira e impurezas mais 

tarde e reduziria perdas. 

Além disso, a Esquel mexeu na relação de fornece-

dor-cliente com produtores agrícolas independentes 

para que se parecesse mais a uma parceria. Para que 

o agricultor pudesse investir nas novas técnicas, por 

exemplo, fez um acordo com o Standard Chartered 

Bank para liberar microcrédito. E, para derrubar o ris

co do produtor, passou a fazer o pedido quando o al

godão era plantado e a garantir o pagamento de um 

mínimo definido pela empresa ou o preço de merca

d o — o valor que fosse mais alto na hora da colheita. 



Devido ao medo de ser explo

rada por empresas estrangei

ras, a população de países em 

desenvolvimento pode resistir à 

tentativa da empresa de levá-la 

a adotar métodos de produção 

sustentáveis. Logo, é preciso dei

xar claro o que o público ganha

rá ao cooperar com a empresa. 

Com isso em mente, a fa

bricante de camisetas Esquel 

lançou uma série de iniciativas 

de educação em comunidades 

rurais. Por meio da Esquel-Y.L. 

Yang Education Foundation, 

financiou a reforma de esco

las dilapidadas na província de 

Xinjiang e doou pequenas bi

bliotecas aos lugarejos. Graças 

a doações de funcionários e da 

empresa, milhares de crianças 

receberam apoio financeiro 

para aulas de reforço, livros e 

outros itens básicos. 

Para ensinar a importância 

da conservação, a Esquel criou 

o Eco-mobile Lab, uma sala de 

aula sobre rodas que leva ati

vidades práticas como o plan

tio de árvores a zonas remo

tas. Desde que foi lançado, em 

2004, o programa já chegou a 

146 escolas e mais de 138 mil 

alunos e professores. Além 

disso, patrocinou o plantio de 

mais de 22 mil árvores. 

Como resultado dessas iniciativas, o rendimento 

de culturas orgânicas em Xinjiang que abastecem a 

Esquel mais do que dobrou de 2005 para 2007; ho

je, supera o de qualquer outro tipo de cotonicultu-

ra na China. A renda do agricultor subiu 30% desde 

2005. E, num momento em que a demanda de algo

dão orgânico no mundo todo dispara, a Esquel tem 

uma fonte grande e segura do produto. 

A empresa também melhorou a manufatura. De

senvolveu novos processos de lavagem, descaroça-

mento e fiação da fibra do algodão orgânico; criou 

corantes à base de produtos químicos mais susten

táveis do que os usados para tingir a fibra de algodão 

convencional; e reduziu o uso de outros produtos 

químicos na produção de tecido. 

Posco. Na tentativa de tornar seu processo de 

produção de aço menos nocivo ao planeta, a Posco 

vinha tomando há anos uma série de medidas iso

ladas para conservar e reciclar água, reduzir o con

sumo de energia e controlar a poluição. Adotou, por 

exemplo, o lingotamento contínuo, para que o aço 

pudesse ser conformado no perfil desejado ainda 

quente, o que derrubou o consumo de energia em 

cerca de 10%. Criou técnicas de gestão e reúso da 

água que permitiram à empresa produzir uma tone

lada de aço com apenas 3,8 metros cúbicos de água. 

E reciclou a escória não ferrosa — um subproduto da 

siderurgia — com a venda do produto a fabricantes 

de cimento e outros materiais de construção. 

Os gerentes da Posco achavam que estavam fa

zendo todo o possível para serem verdes. Até que 

um novo desafio fez com que mudassem de ideia. 

A voraz demanda de aço pela China levou a uma al

ta drástica nos preços mundiais do minério de fer

ro de alta qualidade na década de 1990 e começo da 

de 2000. Para piorar, o preço do petróleo também 

disparou, aumentando consideravelmente o custo 

do transporte do minério de minas distantes. Essas 

tendências levaram a Posco a unir forças com seu 

fornecedor de equipamentos, a Siemens VAI: as du

as decidiram criar uma tecnologia radicalmente no

va que reduziria custos e emissões de carbono graças 

ao uso de um minério de ferro mais barato, de quali

dade inferior, oriundo de minas bem mais próximas 

de usinas da Posco. 

O processo siderúrgico Finex é a solução achada 

pelas duas. Com ele, é possível usar o carvão betumi

noso, mais barato, e pó de minério de ferro comum; 

não há necessidade de formação de coque e sinte-

rização; e, na comparação com o processo conven

cional, o consumo de energia e a emissão de gases 

do efeito estufa e outros poluentes são bem meno

res. O novo processo derrubou o custo de constru

ção de uma nova usina siderúrgica entre 6% e 17% e 

reduziu o custo operacional em 15%. A Posco já usou 

a tecnologia com sucesso na Coreia e chegou a um 

acordo com o governo da Índia para erguer uma usi

na Finex em Orissa. 

Achar um jeito de promover mudanças estrutu

rais e administrar os trade-offs pode parecer uma ta

refa dificílima, mas não precisa ser. É possível abor

dá-la de forma sistemática. No restante do artigo, da

rei certas diretrizes e melhores práticas. 

Gestão da sustentabilidade como 
questão operacional central 
A única saída para a empresa reconhecer e enfrentar 

trade-offs ou conflitos em sua cadeia de suprimento 

é tratar a sustentabilidade como parte integrante das 

operações. É algo que deve ser considerado ao lado 

de questões como estoque, duração de ciclos, quali

dade e custo de insumos, produção e logística. 

Ciente disso, a Nike atribuiu aos gerentes de sua 

cadeia de suprimento — e não a um grupo separa

do de RSE — a responsabilidade por identificar pos

síveis avanços na sustentabilidade, implementá-los 

e monitorar seu desempenho. Na China, onde a em

presa recorre aos serviços de cerca de 150 fábricas, 



esses gerentes avaliam regularmente a conformida

de de indústrias contratadas — atuais e potenciais 

— com requisitos operacionais, ambientais e sociais. 

Como parte desse exercício, os gerentes consultam 

um banco de dados de poluidores mantido pela en

tidade sem fins lucrativos Institute of Public and En-

vironmental Affairs (IPE) — algo que muitas multi

nacionais não fazem, diz Ma Jun, fundador do IPE. 

Ao trabalhar com fornecedores para melhorar seu 

desempenho operacional, a Nike também dá orien

tação para que melhorem o desempenho ambiental 

e social. 

Para fazer isso tudo em sua empresa, comece por 

mapear operações internas da cadeia de suprimento. 

Veja onde há problemas ou oportunidades ambien

tais e de responsabilidade social. Avalie saídas alter

nativas para promover avanços — saídas que pos

sam exigir trade-offs entre os dois tipos de desem

penho. Ao pesar suas opções, considere o potencial 

impacto social. Depois de eleger e implementar ini

ciativas, avalie continuamente seu desempenho pa

ra garantir que tenha atingido o equilíbrio certo en

tre considerações ambientais, sociais e operacionais 

convencionais. 

Com esse tipo de abordagem, a Esquel melhorou 

muito tanto a sustentabilidade como o desempenho 

operacional global da empresa, que é verticalmente 

integrada e inclui propriedades cotonicultoras, fá

bricas de fiação, operações de tecelagem e de mon

tagem final. Cada área reduziu o consumo de ener

gia graças a processos melhores, à reciclagem e à 

construção de usinas térmicas; aumentou o uso de 

algodão orgânico; e reduziu o uso de produtos quí

micos no tingimento. Essas iniciativas ambientais 

também produziram avanços operacionais: menos 

perdas, menor custo, produção mais estável e me

nos interrupções na produção e atrasos em entregas 

a clientes. 

Coordenação com 
operações adjacentes 
Muitas vezes, é limitado o avanço em sustentabilida

de que uma operação interna pode obter por si só. A 

adoção de um novo insumo, componente ou tecno

logia pode exigir mudanças em unidades adjacentes. 

De sua parte, operações de clientes muitas vezes l i 

mitam a extensão dos ajustes na própria empresa. Se 

um cliente exige a entrega uma vez ao dia, por exem

plo, talvez não dê para encher um caminhão, ainda 

que a carga fracionada desperdice energia. 

Para iniciar o trabalho de coordenação, identifique 

todas as atividades sobrepostas. Em seguida, ao la

do das demais partes, explore melhorias a serem fei

tas em conjunto — e que transcendam o que qual

quer um dos envolvidos poderia alcançar sozinho. Já 

que as prioridades podem ser distintas, os critérios 

usados para monitorar o progresso terão de ser am

plos o suficiente para cobrir os interesses de todas as 

operações. 

Quando aplicou essa abordagem, a Esquel des

cobriu que suas unidades operacionais em geral não 

trabalhavam juntas para ficar mais verdes e, portan

to, tinham perdido certas oportunidades. Na produ

ção de tecidos, por exemplo, um amaciante e agen

tes químicos usados para aumentar a resistência da 

costura e evitar o deslizamento de fios foram adicio

nados para dar ao tecido um toque padrão. Só que 

parte desses químicos estava indo para o ralo du

rante o processo de lavagem das roupas. Em respos

ta, a Esquel criou uma nova fórmula que reduzia a 

quantidade de amaciante e agentes antideslizamen-

to, mas garantia o mesmo toque. A empresa poupou 

mais de 1 milhão de iuanes por ano e reduziu con

sideravelmente os resíduos produzidos na lavagem 

das peças. 

Parceiros da cadeia de suprimento precisam cola

borar até em iniciativas de sustentabilidade aparen

temente banais, como descobriu a rede de supermer

cados americana Safeway ao buscar reduzir a pegada 

de carbono de materiais usados no transporte de pro

dutos despachados por fabricantes. A Safeway anali

sou o material usado (caixas, paletes, embalagens) e 

avaliou alternativas, incluindo vários tipos de pale

tes e slip sheets. Ao quantificar o impacto ambien

tal de cada um com uma ferramenta muito usada de 

avaliação do ciclo de vida, a Safeway descobriu que 

a frequência da entrega, o uso de distintos centros 

de distribuição e o sortimento de produtos no cami

nhão tinham de ser alterados para cada meio desses. 

O passo seguinte foi trabalhar com fabricantes de pe

so como Procter & Gamble, Kimberly-Clark e General 

Mills para implementar as mudanças. A Safeway e as 

parceiras tiveram de adotar uma ampla série de me

didas e metas ambientais para monitorar o progresso 

na redução de emissões, no consumo de energia e na 

produção de resíduos sólidos, além de parâmetros 

de custos operacionais padrões. 

Exame da cadeia de 
suprimento estendida 
Finda a busca de oportunidades com operações in

ternas adjacentes e clientes e fornecedores diretos, 



não pare. Volte a atenção aos fornecedores de seus 

fornecedores e aos clientes de seus clientes — ou seja, 

à cadeia de suprimento estendida. É um passo cru

cial, não só para identificar mudanças estruturais 

mais ambiciosas capazes de dar frutos ainda maio

res, mas também para administrar melhor os riscos. 

Foi o que a Mattel aprendeu a duras penas em 

2007, quando a descoberta de tinta à base de chum

bo nos brinquedos da empresa abalou a marca e a 

obrigou a fazer um caro recall. Segundo um órgão do 

governo chinês, a fonte do problema foi um fornece

dor de terceiro nível que vendera um lote de pigmen

to amarelo com chumbo a uma fabricante de tintas e 

apresentara um atestado falso de que não continha 

o metal. A fabricante, por sua vez, vendeu a tinta à 

Lee Der Industrial Company, que há muito fabrica

va brinquedos para a empresa americana. A ignorân

cia sobre a cadeia de suprimento estendida deixara a 

Mattel vulnerável a uma única falha cadeia acima. 

Para evitar o calvário da Mattel, mapeie os inte

grantes de sua rede de suprimento toda e feche o 

foco em riscos e oportunidades ligados à sustenta

bilidade. Determine que indicadores de desempe

nho devem ser monitorados para garantir que todos 

cumpram normas e metas estipuladas. Está patente, 

por exemplo, que a Mattel precisa ter pleno acesso a 

detalhes de especificações da matéria-prima usada 

nos brinquedos (incluindo o teor de chumbo da tin

ta), ao nível de iniciativas de controle de qualidade e 

a resultados de inspeções em toda a cadeia de supri

mento estendida. Complemente sua auditoria com a 

consulta a órgãos públicos e ONGs que fiscalizam o 

desempenho social e ambiental de empresas. 

Tendo identificado pontos vulneráveis na cadeia 

de suprimento estendida, é hora de colaborar com 

seus integrantes para fazer melhorias. Para evitar a 

repetição do fiasco da tinta com chumbo, a Mattel 

talvez tenha de trabalhar com fornecedores de pri

meiro e segundo níveis para detectar problemas logo 

cedo e treinar fornecedores de terceiro nível para im

pedir a ocorrência de problemas em primeiro lugar. 

Isso posto, tal diálogo com membros da rede de 

suprimento maior pode ser extremamente difícil — 

sobretudo se estiverem vários níveis abaixo da em

presa, distantes dela, situados em países em desen

volvimento, onde a falta de transparência não raro 

é a norma. Muitas empresas relutam em dividir in

formações sobre seu desempenho operacional e am

biental com integrantes da cadeia de suprimento es

tendida por medo de que possam ser usadas con

tra elas na negociação de contratos ou vazar para 

concorrentes ou órgãos reguladores. Logo, em geral 

será preciso explicar a esses membros o porquê da 

transparência e como as informações serão usadas. 

Para promover grandes mudanças estruturais, as 

partes devem alinhar seus incentivos. Isso pode en

volver a adoção de novos sistemas de pagamento ou 

outros tipos de incentivo — dar ajuda direta na for

ma de treinamento ou subsídios, por exemplo — pa

ra que todos os parceiros acreditem que ganharão 

com a colaboração. Esse alinhamento é a chave pa

ra a sustentabilidade de iniciativas de sustentabilida

de, como descobriu o Walmart. Em 2005, quando co

meçou a convocar sua imensa rede de fornecedores 

a se juntar à empresa na jornada para se tornar mais 

ambientalmente responsável, a varejista deu metas 

agressivas aos fornecedores — metas de redução do 

consumo de energia e do impacto ambiental nega

tivo de seus processos de produção. Com medo de 

que as medidas elevariam seus custos sem aumentar 

necessariamente a receita gerada pelo Walmart, mui

tos fornecedores de pequeno e médio portes na Chi

na pouco ou nada fizeram. O Walmart tentou, então, 

mitigar riscos e aumentar as vantagens da adesão: in

vestiu em treinamento, cocriou processos de entrega 

que reduziriam seu custo e o de fornecedores e deu 

garantias do volume que compraria de fornecedores 

a médio prazo. O incentivo funcionou. Numa audi

toria em 2009 de mais de cem fábricas chinesas que 

atendem ao Walmart, a entidade sem fins lucrativos 

Business for Social Responsibility descobriu que a 

eficiência energética dessa turma subira 5% no pri

meiro ano do programa. 

Outro bom exemplo é o programa Starbucks Cof-

fee and Farmer Equity (CAFE). Devido ao interesse 

do consumidor em produtos alimentícios ecologica

mente corretos, a Starbucks adotou a meta de con

vencer agricultores a cultivar o produto de forma 

mais sustentável para "esverdear" o café. Só que a 

empresa não interagia diretamente com agricultores; 

sempre comprara o café de intermediários (coopera

tivas agrícolas, processadores de alimentos, exporta

dores e importadores). Precisava, portanto, envolver 

no esforço atores ao longo de toda a cadeia de supri

mento estendida, incluindo produtores de café. 

O programa CAFE dá diretrizes para a promoção 

da responsabilidade social e ambiental em toda a ca

deia de suprimento do café: práticas de cultivo e pro

cessamento que protegem o solo e a biodiversidade 

e conservam água e energia; remuneração do traba

lhador por um salário igual ou superior ao mínimo 

na região da lavoura; condições adequadas de saúde, 



segurança e vida para o trabalhador; proibição do 

trabalho infantil; e limites ao uso de agroquímicos. 

Além disso, promove a transparência ao exigir que 

todo fornecedor comprove quanto do dinheiro que a 

Starbucks desembolsa pelo café realmente chega ao 

produtor, em geral um pequeno agricultor na Améri

ca Latina, África ou Ásia. 

A classificação é feita por avaliadores indepen

dentes — em geral de uma ONG como a Rainforest 

Alliance — que se pautam pelos critérios da Star

bucks. O fornecedor precisa atingir uma pontua

ção mínima para receber o selo CAFE. Na hora de 

comprar, a Starbucks dá preferência a agricultores e 

fornecedores certificados e paga um preço maior a 

quem tem nota superior e aos que mostram avanços 

contínuos (em 2009, o café desses fornecedores res

pondeu por 81% dos grãos adquiridos pela Starbucks, 

acima dos 77% de 2008 e dos 25% de 2005). 

Por meio do programa CAFE, a Starbucks oferece 

crédito a agricultores que tentam atingir altas pon

tuações e dá treinamento e apoio àqueles que estão 

penando para fazê-lo. Esses incentivos ajudaram a 

empresa a garantir fornecedores de alta qualidade 

ambiental e socialmente responsáveis. Já que o giro 

de fornecedores é menor, a empresa conseguiu der

rubar os custos de aquisição a longo prazo e reduzir 

o risco da cadeia de suprimento. Para o cafeicultor, o 

CAFE garante um mercado constante para grãos cujo 

preço de venda é mais elevado. Com isso, o produ

tor em países pobres e em desenvolvimento pode ter 

uma renda mais estável e se proteger da volatilidade 

dos preços mundiais do café. 

Não se limite às redes de sua empresa 
Às vezes, o desafio de sustentabilidade é grande de

mais para ser enfrentado pela cadeia de suprimento 

de uma única empresa. Peguemos a reciclagem. So

zinha, uma empresa pode não ter escala para garan

tir a coleta e o processamento eficientes. Nesse caso, 

a melhor solução é trabalhar com a cadeia de supri

mento de outras — até de concorrentes. Quando vá

rias cadeias de suprimento usam os mesmos mate

riais, consomem os mesmos recursos ou enfrentam 

as mesmas ameaças, a colaboração pode trazer solu

ções inovadoras, de bom custo-benefício. 

Naturalmente, isso requer planejamento e exe

cução meticulosos. As empresas nas cadeias de su

primento devem ter certos objetivos e interesses 

em comum. Devem ser capazes de partilhar recur

sos (capacidade de processamento, mão-de-obra 

ou materiais) para obter economias de escala. Terão 

de definir o modelo de negócios — incluindo se se

rá criada uma nova entidade independente ou joint 

venture, ou se a atividade será terceirizada. Por últi

mo, os resultados da colaboração devem ser trans

parentes para os participantes — que, de sua parte, 

devem estar dispostos a dividir o conhecimento e a 

experiência adquiridos. 

No começo da década de 1990, muitos países eu

ropeus criaram sistemas ineficientes para coletar 

computadores, monitores, televisores, eletrodomés

ticos e outros aparelhos eletrônicos descartados; re

ciclar o máximo possível; e eliminar de forma segura 

o resto. Em cada país, uma empresa estatal cuidava 

de tudo e repassava a conta aos fabricantes. 

Salgada, essa conta levou quatro empresas — 

Hewlett-Packard, Electrolux, Sony e Braun — a criar 

uma alternativa melhor: a joint venture European 

Recycling Platform (ERP). Surgida como uma em

presa independente em dezembro de 2002, a ERP 

já recolheu e reciclou lixo eletrônico para 34 empre

sas em 11 países. O alcance pan-europeu permite que 

atinja economias de escala muito maiores do que ca

da estatal sozinha poderia. Além disso, a competição 

fez a ERP implementar processos enxutos e tornar-

se supereficiente. 

Para a HP, por exemplo, o custo de reciclar uma 

câmera digital é de apenas 1 ou 2 centavos de euro 

na Áustria, Alemanha e Espanha, onde a ERP atua, e 

de 7 centavos de euro a € 1,24 em cinco países onde 

uma estatal ainda goza do monopólio. A reciclagem 

de um laptop custa à HP de 7 a 39 centavos de euro 

nos três países onde há concorrência e de 88 centa

vos a € 6 nos outros cinco. 

Nos lugares em que a ERP opera, custos de reci

clagem e eliminação de fabricantes caíram entre 10% 

e 35%. A ERP ampliou sem parar o escopo dos produ

tos abrangidos e os membros da rede hoje incluem 

Apple, Dell, Microsoft, Nike e Nokia. 

A SUSTENTABILIDADE não é mais um assunto secundá

rio. Virou questão de concorrência e assim deve ser 

tratada. Executivos a cargo da cadeia de suprimento 

— e não uma equipe periférica de RSE — devem se res

ponsabilizar pela questão e abordá-la com a mesma 

determinação aplicada a custos, qualidade, agilida

de e confiabilidade. Devem envolver a cadeia de su

primento inteira na tentativa de inovar e de minimi

zar riscos. Empresas que adotam essa abordagem 

holística passarão à frente de concorrentes que ape

nas reagem. Serão sustentadas, 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 10, p. 38-45, out. 2010.




