
Iniciativas corporativas de sustentabilidade 

Sustentabilidade é, atualmente, te-

ma de grande relevância no mundo 

corporativo, permeando diferentes in-

dústrias e segmentos de negócio. 

Questões como a nova lei de gestão de 

resíduos sólidos no Brasil (Lei n° 

12.305 de 2 de Agosto de 2010) e a 

crescente inclinação de consumidores 

em optar por produtos "verdes" infe-

rem que empresas deverão, cada vez 

mais, se atentar aos impactos diretos 

e indiretos de suas operações no meio 

ambiente. 

De acordo com a pesquisa realizada 

pela Deloitte: "A Cadeia da Sustentabi-

lidade", 2,4% do faturamento total de 

empresas são direcionados a iniciati-

vas de sustentabilidade, sendo que 

78% das empresas responderam que 

adotam práticas sustentáveis e estão 

atentas a fatores internos e externos 

sobre as suas respectivas atividades, 

como: adequação às exigências legais, 

adequação aos controles ambientais e 

requerimentos de investidores e pú-

blicos de interesse. 

A pesquisa identificou ainda que 

63% das empresas acreditam que a 

adoção de medidas relacionadas ao 

crescimento sustentável resulta em re-

levantes ganhos de reputação, ima-

gem e marca da companhia no merca-

do, fortalecendo sua atuação no seg-

mento em que atua. Tal fortalecimento 

de mercado faz com que as empresas 

possam gerar um retorno que justifi-

que os investimentos em iniciativas 

sustentáveis, já que os benefícios tan-

gíveis e intangíveis podem ser maiores 

do que as empresas inicialmente iden-

tificam, considerando que o impacto 

positivo gerado nos clientes e consu-

midores pode aumentar o valor da 

marca da empresa, sua aceitação e re-

putação no mercado. 

A indústria de manufatura, atual-

mente, foca seus esforços em solu-

ções inovadoras e em iniciativas sus-

tentáveis, utilizando fontes de energia 

alternativas e buscando a redução da 

emissão de gases de efeito estufa. Para 

tanto, o investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) é cada vez 

maior, principalmente na busca por 

desenvolver soluções inovadoras pa-

ra elaboração de produtos mais efi-

cientes. 

De acordo com o "Green Purchasing 

Report", uma pesquisa realizada com 

188 empresas americanas de vários 

segmentos da indústria, apenas 31% 

adotam medidas sustentáveis em con-

junto com a área de compras (Green 

Sourcing). Considerando esse cenário, 

é possível identificar uma oportunida-

de para as empresas fortalecerem 

suas operações, adotando iniciativas 

de sustentabilidade em parceria com a 

área de compras, até porque esse de-

partamento responde pela maior par-

te dos gastos das empresas com a in-

sumos e material administrativo. 

Assim, a área de compras e supri-

mentos surge nas corporações com 

um potencial enorme para executar 

grande parte de sua estratégia susten-

tável, unindo a busca pela otimização 

operacional e a adoção de parâmetros 

sustentáveis para serem seguidos por 

seus principais fornecedores. Como 

consequência, a mitigação de riscos 

legais relacionados a práticas não sus-

tentáveis na cadeia de suprimentos 

pode também gerar maior valor para 

clientes e consumidores da empresa. 

A iniciação da ideia sustentável por 

meio da área de compras pode ser um 

bom caminho para que toda a organi-

zação entenda a nova meta, pois inter-

namente os funcionários são introdu-

zidos a esse novo conceito. Já os for-

necedores surgem como parceiros 

chave na implementação de novos pa-

râmetros de avaliação de performance 

em alinhamento com as iniciativas de 

sustentabilidade, desenvolvendo as-

sim, de forma indireta, melhorias na 

cadeia de valor. 

A primeira iniciativa - e principal - é 

incorporar a sustentabilidade de for-

ma estratégica na organização, abran-

gendo os conceitos e foco sustentável 

em sua visão. A empresa define e vi-

sualiza o que almeja alcançar, estabe-

lecendo um maior alinhamento entre a 

estratégia de sustentabilidade da em-

presa e suas operações. Tendo sua vi-

são consolidada com esse novo tema, 

a organização deve realizar um plano 

de ação e identificar a estratégia a ser 

executada para o alcance das metas 

sustentáveis estabelecidas. 

O plano deve compreender ações 

de curto, médio e longo prazo com ob-

jetivos operacionais e táticos, geren-

ciamento de demanda primoroso com 

a devida qualidade e assertividade pa-

ra que haja um melhor trabalho junto 

à área de compras. Adicionalmente, a 

área de compras deve estabelecer um 

canal de relacionamento com seus for-

necedores para aprimorar o ciclo de 

vida de produtos. 

Tornando a área de compras o bra-

ço direito da sustentabilidade na cor-

poração, é necessário considerar três 

fundamentos chave. Primeiro, enten-

dimento dos custos dos produtos ad-

quiridos, levando em consideração o 

custo de compra, o valor efetivo do 

produto, a despesa com desperdício, 

armazenamento, transporte e também 

o custo ambiental para produção do 

produto, como emissão de gás carbô-

nico e tratamento de resíduos sólidos. 

O segundo é a parceria entre as áreas 

da organização para que todos pos-

sam entender qual a ideia da susten-

tabilidade e como a área de compras 

funcionaria como uma parceira na di-

vulgação e implementação dessa me-

ta. O último fundamento a ser conside-

rado é a importância do apoio da área 

de marketing. A ideia desse trabalho é 

a possibilidade de o marketing da cor-

poração poder utilizar as ações reali-

zadas pela área de compras fortale-

cendo assim as ações de sustentabili-

dade, divulgando os dados realizados 

pela corporação junto ao público e 

acionistas interessados, tornando a 

marca mais forte no mercado e obten-

do o reconhecimento do público. 
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