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Compra responsável na prática:
engajamento dos fornecedores
As empresas podem usar uma série de abordagens
para ajudá-las a implementar seus compromissos
de compra responsável. Estas incluem certificações,
cumprimento legal e engajamento do fornecedor
(ver Briefing 01: Como garantir a compra
responsável na prática: uma abordagem integrada).
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Vários são os elementos de um programa bemsucedido de engajamento dos fornecedores:
mapeamento e rastreabilidade da cadeia de
fornecimento; análise, revisão e priorização
de riscos; planejamento e implementação de
intervenções junto aos fornecedores; e construção
de credibilidade mais ampla por meio da
transparência e um procedimento de queixas. Tudo
isso precisa ocorrer dentro de um programa mais
abrangente de compra responsável. Este deve
incluir uma política e um conjunto de compromissos
claros, bem como uma estratégia de implementação
que integre abordagens diferentes, incluindo a
certificação e a conformidade legal. Isso é discutido
em detalhes no Compra Responsável: Um Guia
Prático do Proforest.
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O engajamento do fornecedor está evoluindo
rapidamente como uma forma de cumprir
compromissos de compra responsável em uma
base de fornecimento complexa. Em termos
práticos, o engajamento dos fornecedores é um
conjunto de mecanismos ou intervenções que são
implementados junto aos fornecedores para cumprir
com os compromissos de compra responsável
da empresa. Ao contrário da certificação, não
existe uma abordagem predefinida; o Proforest,
no entanto, desenvolveu um quadro de referência
de boas práticas a partir do qual as empresas
podem implementar o seu próprio programa. Este
briefing resume esta abordagem do Proforest de
engajamento do fornecedor como parte de um
programa de compra responsável.
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Pontos principais
• O engajamento de fornecedores é um conjunto
de mecanismos ou intervenções que são
implementados junto aos fornecedores para
garantir o cumprimento de compromissos de
políticas em toda a base de produção.
• Existem dois caminhos principais para as
empresas engajarem seus fornecedores:
diretamente com produtores, agregadores
primários ou processadores no início da cadeia,
ou indiretamente por meio de programas de
engajamento de fornecedores intermediários.
• Os indicadores de desempenho (KPIs, sigla em
inglês), o monitoramento, os procedimentos de
queixas e os relatórios públicos são elementos
importantes para garantir a transparência do
engajamento direto e indireto.

1. Entendendo a cadeia de fornecimento
passando por processador primário ou agregadores,
traders e refinadores, até os fabricantes e varejistas (final
da cadeia) como mostrado na Figura 1.

As cadeias de fornecimento de produtos agrícolas
e florestais são tipicamente representadas como
estendendo-se desde produtores (início da cadeia),
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Figura 1: Uma cadeia de fornecimento típica e seus atores

1.1. Caminhos para engajamento de fornecedores
A posição de uma empresa na cadeia de fornecimento
influencia o tipo de intervenção, para implementar os
compromissos de suas políticas, que ela colocará em
prática junto a seus fornecedores. Para simplificar,
identificamos duas principais vias de engajamento por
meio das quais as empresas em diferentes estágios da
cadeia de fornecimento são mais propensas a se envolver
com seus fornecedores:
1. Engajamento direto: As empresas no início da
cadeia, incluindo traders e refinadores que estão
relativamente próximos de processadores primários
ou agregadores e sua base fornecedora de produção
(base produtiva), provavelmente precisarão se engajar
diretamente com estes processadores primários ou
agregadores, grupos de processadores primários ou
agregadores e/ou produtores para apoiar práticas de
produção mais responsáveis (Seção 2).
2. Engajamento indireto: As empresas no final da
cadeia, incluindo as marcas de bens de consumo e
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os varejistas que estão mais distantes dos produtores,
são mais propensas a optar pelo envolvimento
indireto por meio de programas de engajamento de
fornecedores intermediários para promover uma
produção mais responsável (Seção 3).
Então, os atores no início da cadeia, como traders e
refinadores são, em geral, mais propensos a se engajar
diretamente com sua base produtiva. Os atores no final
da cadeia, como as marcas de bens de consumo, os
fabricantes e os varejistas, podem precisar trabalhar por
meio dos programas dos seus fornecedores.
Na realidade, há um espectro de posições na cadeia
de fornecimento e empresas compram de vários tipos
de fornecedores. Seus programas de engajamento de
fornecedores precisam ser flexíveis e incluir ambos os
tipos de abordagem.
Este briefing descreve as etapas envolvidas nos caminhos
para engajamento direto e indireto e descreve o processo
para determinar qual caminho é apropriado.

1.2.

Mapeando a cadeia de fornecimento

A rastreabilidade é um pré-requisito para a implementação
de compromissos de compra responsável. Ela liga os
atores da cadeia de fornecimento com os processadores
primários ou agregadores que alimentam seu
fornecimento e, consequentemente, aos produtores.

Enquanto as empresas de início de cadeia podem
fazer isso diretamente, as empresas de final de
cadeia devem utilizar o mapeamento da cadeia
de fornecimento feito por seus fornecedores
intermediários.

Na prática, o mapeamento da cadeia de fornecimento
geralmente é feito em duas etapas. A primeira etapa
é mapear o caminho reverso dos suprimentos, para
construir uma lista completa de processadores
primários ou agregadores na base de fornecimento.

A segunda etapa é trabalhar com processadores
primários ou agregadores para entender a base de
produção que os abastece. Compra Responsável: Um
Guia Prático do Proforest fornece mais orientações
sobre o mapeamento da cadeia de fornecimento.

Quadro 1: Entendendo uma base de produção diversa
As características da base de produção podem variar significativamente e isso pode ter um profundo impacto
nas estratégias de engajamento. As bases de fornecimento dos traders e refinadores podem envolver diferentes
tipos de organizações. Estas variam desde grandes empresas com seus próprios programas de fornecimento
responsável (RSP, sigla em inglês) e recursos para implementá-los, a pequenos atores independentes com
poucos recursos para implementar práticas responsáveis. Onde os processadores primários ou agregadores
dependem inteiramente de produtores independentes (Fornecedor 4, abaixo), o engajamento é mais difícil
porque não há expertise interna sobre o gerenciamento de plantações para compartilhar com os produtores
independentes. Este é o caso particular de processadores primários pequenos com recursos limitados.
É essencial, portanto, compreender a base de fornecimento e ter claro os níveis de conscientização,
engajamento, capacidade, recursos e comprometimento de diferentes atores. Isto irá apoiar o planejamento e
implementação de intervenções adequadas para cada tipo.
Fornecedor 1 possui um RSP, processador
próprio e produção independente

Fornecedor 3 não possui um RSP, possui
um processador primário independente que
possui sua própria produção, mais alguma
produção independente e não possui RSP
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3

2

4

Fornecedor 2 tem um RSP, um processador
independente, alguma produção própria e
alguma produção independente

RSP

Sem RSP

Fornecedor 4 não tem um RSP, usa um
processador independente sem RSP e
produtores independentes

Produção/processador
próprio

Produção/processador
independente.
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2.

Engajamento direto

A maioria dos traders, refinadores e fabricantes precisará
se envolver diretamente com seus fornecedores de início
de cadeia, a fim de entregar seus compromissos de
compra responsável. As intervenções necessárias são
descritas nesta seção.

2.1.

Para as empresas de final de cadeia, como as marcas de
bens de consumo e os varejistas, é frequentemente mais
prático apoiar os programas próprios de engajamento dos
seus fornecedores, embora estes precisam ser confiáveis
e robustos (ver Seção 3).

Priorizando intervenções

Para a maioria dos traders, refinadores e fabricantes,
especialmente os maiores, não é possível envolver-se
com toda a base de fornecimento ao mesmo tempo,
por isso é importante identificar as prioridades de
intervenção. Para ajudar a planejar intervenções de
forma eficaz, uma revisão robusta é necessária. Isso
inclui três componentes:
• uma avaliação abrangente dos riscos
• uma análise de opções onde a empresa tem maior
poder para influenciar a implementação
• uma revisão das iniciativas existentes em lugareschave de origem que poderiam apoiar a mudança.
Análise de risco
O risco de que as práticas de produção da política de
compra responsável não sejam cumpridas é um fator
chave para decidir onde os recursos devem ser aplicados.
Isso é avaliado em dois níveis:
1. Nível do fornecedor: O risco é avaliado para cada
fornecedor direto. Uma revisão é feita com relação a:
• Questões de sustentabilidade relacionadas à
produção na origem (localização) de onde provêm
• O desempenho do fornecedor, tanto positivo (por
exemplo, progresso em direção à certificação ou
uma política e programa de compra responsável)
ou negativo (por exemplo, questões específicas do
domínio público relacionadas ao fornecedor)

• Volume de suprimentos, pois o impacto (e portanto o
risco) associado a volumes maiores é maior.
Usando estas informações, uma classificação inicial
de risco ou categorização pode ser dada a cada
fornecedor para classificar o nível de risco.

2. Nível do processador primário ou agregador: A
segunda parte da análise de risco analisa os riscos
sociais e ambientais potenciais de indivíduos ou
grupos de processadores primários ou agregadores
com maior detalhe. Muitos riscos ambientais, incluindo
o desmatamento e a mudança do uso da terra,
incêndios, proximidade de áreas protegidas e presença
de musgos de turfeiras, podem ser monitorados
remotamente por meio de análise geoespacial (veja
Briefing 06: Geospatial risk assessment and ‘no
deforestation’ commitments). As questões sociais
tendem a ser melhor identificadas utilizando um
conjunto de abordagens, tais como estatísticas
nacionais e subnacionais publicamente disponíveis
e informações de organizações da sociedade civil
locais ou globais. O Proforest e outras organizações
também estão desenvolvendo formas de mapear
questões sociais usando ferramentas geoespaciais.
Os resultados dessas análises de risco fornecem uma
base para a classificação dos riscos associados a
indivíduos ou conjuntos de processadores primários
ou agregadores. Isso permite que sejam priorizados
para uma intervenção posterior.

Processador Primário alvo
Base de fornecimento potencial
localizada num raio de 50 km

Fogo

Terras agrícolas e arbustos
recente

Desmatamento

Cobertura florestal
Perda de floresta recente
Áreas protegidas
Turfeiras
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Áreas de alto risco

Musgo de turfa

Análise da capacidade de influência

Iniciativas existentes

É importante identificar também oportunidades de
impacto positivo, onde a capacidade de influência da
empresa é mais forte. Em geral, há provavelmente
mais margem para influenciar o comportamento
onde os volumes comprados são significativos, as
relações comerciais são boas e há fortes relações ou
integração vertical que proporcionem influência sobre os
processadores primários, agregadores e produtores.
Onde o poder da empresa ou perfil de compras é
importante também pode existir mais capacidade de
inlfuenciar mudanças em toda cadeia de fornecimento
ou em uma origem mais ampla.

É provável que haja um maior impacto ao se juntar
a programas existentes que promovam melhores
práticas. Estes podem incluir iniciativas para apoiar os
pequenos agricultores, abordagens jurisdicionais ou em
escala de paisagem que reúnem diferentes atores para
trabalhar rumo a um objetivo comum, apoio do governo
para melhores práticas ou programas de treinamento
para construir capacidade local. Onde uma iniciativa
promissora já está planejada ou em andamento, priorizar
o apoio a ela pode ajudar a acelerar a mudança. No
entanto, é também essencial atuar em fontes de alto risco
em locais onde não existam iniciativas relevantes.

2.2.

Planejando intervenções

Entender os riscos e prioridades em uma base de
fornecimento complexa pode ser um desafio para as
empresas da cadeia de fornecimento, mas é apenas
o começo. O verdadeiro objetivo do processo de
engajamento dos fornecedores é implementar uma série
de medidas que apoiem os produtores na implementação
de práticas que atendam os compromissos de compra
responsável da empresa. Quando a prática atual não é
coerente com os compromissos, é necessário engajar
fornecedores e produtores para criar mudanças.
A criação de mudanças é complexa devido à variedade
de tipos de produtores e da natureza das questões. É
de longe, o maior desafio enfrentado pelas empresas
com compromissos de compra responsável.
Há duas etapas na intervenção, muitas vezes
intimamente ligadas entre si:
•

Compreender as práticas e lacunas atuais: Construir

relacionamentos com os processadores primários
ou agregadores e os produtores que os abastecem
para aumentar sua conscientização sobre os
compromissos de compra responsável, compreender
as práticas de produção atuais e identificar eventuais
lacunas entre compromissos e práticas de produção
(Seção 2.3).
•

Agir para apoiar a mudança: Implementação de
atividades para proporcionar melhorias onde as
lacunas foram identificadas (Seção 2.4).

Tal como acontece com a análise de risco, são
necessárias intervenções em diferentes níveis, incluindo:
(i) nível da empresa para grupos de fornecedores com
múltiplos processadores primários ou agregadores; (ii)
processadores primários/agregadores individuais; e (iii)
grupos de processadores primários/agregadores numa
paisagem (referido com frequência como “região de
fornecimento”).
5

2.3.

Compreender práticas e lacunas atuais
avaliação das práticas de produção envolve a visitas
de campo, revisão de documentos e entrevistas
com o pessoal da empresa e uma amostra de
trabalhadores, incluindo contratados, agricultores,
comunidades locais, governo local e ONGs. Estas
visitas são uma parte importante da construção de
relacionamentos com fornecedores, bem como o
cumprimento das políticas, por isso é importante ter
abordagens eficazes para a coleta de informações
precisas, incentivando a participação e garantindo
a confidencialidade. O resultado é um relatório
detalhado sobre as práticas de produção atuais,
incluindo quaisquer lacunas entre estas e os
requisitos de compromissos de compra responsável.

O primeiro passo é engajar os fornecedores e
processadores primários ou agregadores priorizados para
entender os programas para fornecedores e as práticas de
produção em campo e verificar se os riscos identificados
realmente existem.
Esta é também uma oportunidade para começar a
conscientizar sobre os compromissos de compras
responsáveis no nível de processadores primários ou
agregadores e produtores, e para discutir as lacunas entre
esses requisitos e as práticas atuais identificadas.

• Avaliação de empresas fornecedoras com múltiplos

processadores primários/agregadores: Para
empresas fornecedoras com múltiplos processadores
primários/agregadores, é importante primeiro
confirmar que os compromissos de suas políticas são
robustos e consistentes com os requisitos em termos
de escopo e detalhes. Em segundo lugar, é importante
verificar se existe um meio confiável de demonstrar
o cumprimento dos compromissos das políticas. Isto
é particularmente importante quando há questões
desafiadoras como terra próprias a se desenvolver
ou queixas pendentes. Por último, a política deve
ser válida tanto à produção do próprio grupo como
aos produtores independentes na sua base de
fornecimento. É necessário examinar, na prática,
a forma como a política é aplicada a produtores
independentes.

•
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Verificação individual em nível de processador
primário ou agregador: Para muitas empresas,
o engajamento começa com uma verificação
individual de processador primário ou agregador.
Estas visitas ao local, que podem ser realizadas
pelo comprador ou por um terceiro em seu nome,
normalmente combinam a conscientização sobre os
compromissos de compra responsável (por exemplo,
através de uma apresentação ou workshop) com
uma verificação robusta das práticas em campo. A

•

Verificação em nível de região de fornecimento dos
grupos de processadores primários ou agregadores:
Em locais onde a produção de uma commodity está
concentrada, há frequentemente agrupamentos
de processadores primários ou agregadores
pertencentes a uma ou mais empresas no mesmo
local. Significativas economias de escala podem
ocorrer ao se realizar um exercício de verificação em
um agrupamento, já que as questões são geralmente
similares. Isso também constrói uma compreensão
compartilhada, que pode ser importante para atuar
em algumas das questões identificadas. Pode ser
mais fácil organizar isso caso haja colaboração
entre os traders ou refinadores que compram da
mesma região. Isso pode encorajar a participação de
processadores primários ou agregadores, e permitir a
junção de recursos e a partilha de resultados.

O resultado para as empresas da cadeia de fornecimento,
os processadores primários, os agregadores e os
produtores em sua base de fornecimento deve ser um
entendimento comum das práticas atuais e das lacunas
entre essas práticas e as exigências de políticas de
compra responsável.

2.4.

Agir para apoiar a mudança

A identificação de lacunas só é útil se for a base para
novas ações. Ocasionalmente, isso significa deixar de
comprar de um fornecedor ou produtor, mas do ponto
de vista da sustentabilidade, este deve ser um último
recurso (Quadro 2).

secundária, ou podem ser direcionados para um
aglomerado de processadores primários ou agregadores
em locais específicos de maior risco.

As ações para apoiar a mudança são variadas e
dependem de fatores como:

O resultado mais importante das visitas de verificação
é desenvolver e acordar um plano de ação para corrigir
as lacunas identificadas. Às vezes, as ações podem
ser planejadas e realizadas pelo processador primário,
agregador ou sua matriz, ou pelo trader ou refinador
que encomendou a avaliação do local. Outras ações
precisam de apoio ou liderança de terceiros, de modo
que o processo de planejamento deve identificar as
iniciativas existentes que já estão atuando nas questões
(ver Quadro 3). Onde não existem iniciativas, o plano de
ação deve considerar como desenvolver as parcerias
necessárias. Também é importante que as empresas
sejam claras quanto à extensão de seu envolvimento em
qualquer atividade (Quadro 5).

• natureza e extensão de quaisquer questões
identificadas
• tipo, tamanho e recursos disponíveis para os
produtores e o processador primário ou agregador
para os quais fornecem (Quadro 1)
• localização e contexto local no qual a produção se
insere
• influência que o ator da cadeia de fornecimento pode
exercer
• presença ou ausência de apoio e incentivos
potenciais

Planejamento de ações

Não há um modelo para os próximos passos, mas ações
comuns incluem o seguinte.

Capacitação
Quando as lacunas são identificadas, o primeiro passo
para enfrentá-las é obter um compromisso de mudança
do fornecedor e dos produtores. Isso muitas vezes requer
construir a compreensão do que é necessário e o que vai
envolver. Os eventos de treinamento e workshops podem
ser formas eficazes de comunicar os compromissos
políticos aos fornecedores e de proporcionar espaço para
debater as implicações práticas e os mecanismos de
implementação. É importante encontrar as estratégias
mais eficazes para envolver processadores primários ou
agregadores e produtores. Por exemplo, treinamentos
e oficinas podem ser organizados para atingir a maioria
dos processadores primários que fornecem uma
refinaria específica ou uma instalação de processamento

Quadro 2: Exclusão de fornecedores
Existem duas maneiras de atuar nos riscos identificados por meio de avaliações de verificação ou procedimentos
de queixas. Uma delas é excluir fornecedores de alto risco ou produtores da base de fornecimento. Embora isso
possa fornecer uma solução rápida de curto prazo, ele limita os impactos positivos da compra responsável e pode
ter consequências muito negativas para os fornecedores ou produtores excluídos. É sempre preferível começar
procurando engajar e apoiar a melhoria. No entanto, se fornecedores ou produtores não estão dispostos a
participar, ou o monitoramento mostra que eles continuam a não cumprir compromissos de compra responsável,
é importante ter um processo claro de exclusão como um último recurso. Isso envia uma forte mensagem de que
o compromisso da empresa de implementar a política é sério e tranquiliza os fornecedores e produtores, os quais
estão trabalhando para a garantir a conformidade, de que seu esforço vale a pena. É muito útil ter critérios claros
para o processo que desencadeie a exclusão de fornecedores.
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Quadro 3: Papel da empresa nas atividades
O papel mais adequado para uma empresa de cadeia de fornecimento varia, dependendo do tipo de atividade
necessária. Para algumas atividades, particularmente aquelas diretamente relacionadas à produção, as
empresas estão bem posicionadas para desempenhar um papel de liderança, sozinhas ou com parceiros, usando
a infraestrutura existente e experiência para acelerar o progresso. Outras atividades, especialmente aquelas
relacionadas ao panorama social ou ambiental mais amplo, são melhor distribuídas por meio de parcerias com
comunidades, governos ou organizações da sociedade civil. Há também algumas atividades relacionadas a
direitos e leis que são essenciais para a criação de um ambiente propício. No entanto, estas devem ser lideradas
pelo governo, pelas comunidades locais ou por outros atores, e as empresas devem participar apenas quando
forem convidadas.

Objetivo

Como empresas podem engajar

Apoiar melhores práticas
de produção

Empresas podem
frequentemente proporcionar
apoio direto

Apoiar mudança no
panorama mais amplo
da produção

Trabalhar em parceria com outras
organizações provavelmente
será mais eficiente

Exemplos
Empresas implementam atividades
para:
• Introduzir boas práticas agrícolas
• Melhorar segurança do trabalho
• Reduzir perdas na colheita

Empresas apoiam iniciativas para:
• Desenvolvimento comunitário
• Combater o desmatamento
• Combater o trabalho infantil

Empresas contribuem para:
Construir um
ambiente propício

Empresas devem se engajar
onde forem convidadas

• Planejamento do uso da terra
• Esclarecer direitos comunitários da terra
• Revisão de legislações frágeis
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Implementação
Tanto as ações necessárias como o nível de envolvimento
da empresa da cadeia de fornecimento variam,
dependendo das questões identificadas. Fatores
importantes podem incluir:
• Apoio e incentivos: Os dois ingredientes mais
importantes para uma mudança bem sucedida são
garantir que as atividades ofereçam suporte prático
e que haja benefícios claros para os produtores.
Simplesmente insistir que um produtor mude suas
práticas sem uma justificação clara, oferta de ajuda
ou garantia de benefício é improvável que o processo
de mudança seja bem sucedido.
• Pequenos produtores: Os pequenos e médios
produtores muitas vezes acham desafiador melhorar
suas práticas, pois têm recursos limitados para
entender e implementar mudanças. Eles precisam ver
um benefício direto para justificar o uso desses recursos
para fazer as mudanças que estão sendo solicitadas.
Se o processador primário ou agregador são parte de
uma empresa integrada com base de produção própria,
é provável que estejam em uma posição forte para
fornecer informações e apoio prático aos pequenos
produtores sobre boas práticas de gestão que tenham
benefícios diretos (como a melhoria do rendimento),
bem como a redução dos impactos negativos. Como

2.5.

apoiar os pequenos produtores para mudar suas
práticas é um tema em grande evolução dentro da
compra responsável.
• Grupos de processadores primários pequenos e
médios e traders/agentes locais: À semelhança dos
pequenos produtores, as empresas de processadores
primários de pequena dimensão podem enfrentar
obstáculos específicos para a compreensão e
implementação da mudança, porque não dispõem de
conhecimentos especializados, de recursos internos
e de economias de escala. Existe um problema
semelhante para as redes de traders e agentes
locais que são frequentemente os intermediários
entre pequenos produtores e processadores ou
agregadores maiores. Estes grupos têm recebido
pouca atenção ou apoio até hoje e mais trabalho é
urgentemente necessário.

• Programas jurisdicionais ou em escala de paisagem:

Alterar algumas das práticas de produção comumente
usadas em uma base de fornecimento pode estar
além da capacidade direta de um único processador
primário ou agregador. Os programas jurisdicionais
ou em escala de paisagem oferecem uma abordagem
promissora para a geração de mudanças mais
amplas (ver Briefings 02 e Briefing 03).

Mecanismos para apoiar o engajamento de fornecedores

Há uma série de mecanismos internos que são
importantes como base para a implementação de
programas confiáveis de engajamento de fornecedores.
Esses incluem:
Indicadores de desempenho (KPIs) e monitoramento:
A implementação completa de um programa de compra
responsável leva tempo. Por conseguinte, é importante
estabelecer metas e marcos claros para avaliar os
progressos e um sistema robusto de acompanhamento
e revisão. Isso também deve incluir ações para abordar
falhas para alcançar marcos em tempo.
Procedimento de queixas: Um robusto procedimento de
queixas, que identifica e responde a descumprimentos

com compromissos de sustentabilidade, sustenta
outras atividades de intervenção. Isto deve incluir um
processo eficaz para receber e tratar queixas, e para
o monitoramento ativo da informação pública sobre
violações por fornecedores.
Transparência e relatórios públicos: A transparência
e o fornecimento de informações públicas frequentes
sobre o progresso são fundamentais para a construção
da credibilidade para o programa de engajamento de
fornecedores. As abordagens variam desde relatórios de
atualização frequentes até painéis de dados ativos que
fornecem informações sobre o progresso em relação aos
indicadores de desempenho.
9

3.

Engajamento indireto

As empresas do final da cadeia, incluindo as marcas
de bens de consumo e os fabricantes, estão mais
afastadas dos processadores primários/agregadores
e produtores. Podem existir vários intermediários entre
eles e a base de produção. O engajamento indireto
que se concentra nos programas de engajamento

3.1.

direto de seus próprios fornecedores pode ser mais
eficaz.
O engajamento indireto envolve a revisão da adequação
dos programas de implementação de políticas dos
fornecedores diretos para verificar se eles são confiáveis,
robustos e abrangentes.

Avaliando programas de fornecedores

O programa de compra responsável de cada fornecedor
deve ser coerente com o tipo de abordagem descrito acima
na Seção 2. Os indicadores no Quadro 4 fornecem uma
estrutura simples para avaliação.

compromissos de compra responsável, ou

A revisão dos programas dos fornecedores oferece uma
análise de se a companhia:

• não pode confiar nos programas de seus fornecedores
e precisa se engajar diretamente para identificar
fornecedores de alto risco no início da cadeia, e
desenvolver e implementar ações para mudança
(Seção 2).

• pode confiar nos próprios planos e programas de
engajamento de seus fornecedores para entregar seus

Na prática, é provável que alguns programas de
fornecedores diretos sejam mais confiáveis do que outros.

Quadro 4: Indicadores para avaliar os programas de engajamento de fornecedores
Assunto

Indicador

1. Compromissos das políticas

Os compromissos de compra responsável do fornecedor são consistentes
com os requisitos da empresa, e se aplicam à sua base de abastecimento
completa.

2. Rastreabilidade da
cadeia de fornecimento

Os compromissos do fornecedor e os progressos na rastreabilidade
são consistentes com os requisitos da empresa e eles estão dispostos
a compartilhar informações adequadas sobre a base de produção (por
exemplo, localização do processador primário ou agregador ou origens de
abastecimento).

3. Plano de ação para
implementação

O fornecedor tem um plano de ação robusto para implementar os
compromissos da política, em um prazo aceitável, incluindo uma combinação
apropriada de certificação, legalidade e mecanismos de engajamento de
fornecedores.

4. Procedimento de queixas

Para complementar outras atividades, o fornecedor também implementa um
procedimento de queixas para toda a sua base de fornecimento que inclui a
divulgação pública de queixas registradas e ações tomadas.

5. Relatórios de progresso

O fornecedor informa regularmente e publicamente sobre os progressos com
relação à implementação dos compromissos da política.

3.2.

Agir para complementar programas de fornecedores

Tendo analisado a adequação dos programas de compra
responsável de seus fornecedores, uma empresa pode
determinar o nível de intervenção que precisa fazer:
Programa de fornecedor inadequado ou inexistente
Quando o fornecedor direto tiver um programa de
implementação de políticas inadequado ou inexistente,
uma empresa terá de realizar a sua própria análise
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detalhada da base relevante de fornecimento no início da
cadeia e identificar intervenções apropriadas (como na
Seção 2). Estas intervenções podem ser implementadas
diretamente ou em colaboração com o fornecedor direto.
Se o fornecedor não puder ou não estiver disposto a
implementar estas intervenções, talvez será necessário
parar de comprar com ele (ver Quadro 2).

Programa de fornecedor adequado
Quando o fornecedor direto de uma empresa tem um
programa de engajamento de fornecedores adequado,
então será uma prioridade baixa para uma intervenção
posterior.
No entanto, se um ou mais fornecedores diretos é
particularmente importante para a empresa, devido a
fatores tais como volumes elevados, estreitas relações
comerciais e de influência, ou porque é uma origem
importante e de alto risco, também pode ser importante

para as empresas do final da cadeia considerarem
como eles podem reforçar diretamente as atividades de
engajamento desses fornecedores. Isto pode ser através
de um envolvimento direto complementar ou por meio
da disponibilização de recursos adicionais para reforçar
o trabalho dos fornecedores e assumir a sua parte de
responsabilidade. O Quadro 3 resume os diferentes papéis
que uma empresa pode ter para apoiar os programas de
seus fornecedores ou outras iniciativas existentes em
panoramas de produção relevantes, enquanto o Quadro 5
se concentra em diferentes níveis de engajamento.

Quadro 5: Âmbito do engajamento em iniciativas de apoio
Empresas da cadeia de fornecimento muitas vezes compram de origens múltiplas e encontram lacunas que
precisam ser abordadas na maioria deles. Em muitos desses lugares, serão necessárias ações para progredir
e, portanto, é importante que as empresas sejam claras sobre qual será o nível de engajamento em cada caso.
Isso pode variar desde guiar uma iniciativa a um compromisso mínimo ou até mesmo decidir não participar se
já estiver envolvido com várias outras iniciativas.

Apoio

Sem engajamento
É importante priorizar,
o que pode significar
não se engajar em
algumas iniciativas
mesmo que sejam
relevantes para uma
base de fornecimento.

Fornecer alguma
contribuição para uma
iniciativa existente
ou emergente,
como contribuir com
financiamentos ou
assumir compromissos,
mas com um
envolvimento limitado
ou inativo ou sem
responsabilidade pela
entrega.

Participação

Liderança

Trabalhar ativamente
com uma iniciativa
existente ou
nova, fornecendo
recursos e insumos
e desempenhando
um papel em alguns
componentes,
mas com outra
organização liderando
e assumindo a
responsabilidade
geral pela entrega.

Liderar uma iniciativa
(diretamente ou por meio
de um contratado) e
assumir a responsabilidade
pela entrega, incluindo
o fornecimento ou a
mobilização de recursos,
convocando parceiros,
desenvolvendo abordagens,
supervisionando atividades
e planejando a longo prazo
sozinho ou em conjunto com
parceiros.

As empresas devem ser realistas sobre o quanto podem fazer, mas também robustas e confiáveis em assumir
a responsabilidade e contribuir com recursos que são proporcionais à escala de compra. Seu papel talvez não
permaneça estático com a empresa desempenhando um papel maior ou menor em momentos diferentes no
desenvolvimento e implementação de uma iniciativa.
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3.3.

Transparência

Quando uma empresa depende parcial ou totalmente
de um engajamento indireto, mesmo que alguns ou
todos os seus programas de fornecedores diretos sejam
considerados como tendo um cumprimento adequado
das políticas, continua a ser importante que a empresa
assegure a transparência dos seus próprios programas.
Isso pode ser feito através do desenvolvimento de seus
próprios indicadores de desempenho (KPIs) e do processo
de monitoramento, juntamente com um procedimento
de queixas e relatórios de progresso disponíveis
publicamente, consistentes com os elementos descritos

na Seção 3.1. Exemplos de indicadores de desempenho
possíveis são mostrados no Quadro 6.
Os indicadores de desempenho usados para acompanhar
o progresso também podem ser variados em relação a
diferentes tipos de fornecedores e diferentes volumes
comprados. Por exemplo, para compras de fabricantes
ou traders do final da cadeia, particularmente onde
os volumes são pequenos, pode ser irrealista exigir
programas diretos de engajamento de fornecedores e
ser mais eficaz se concentrar em volumes certificados e
compromissos de políticas aceitáveis.

Quadro 6: Modelos de indicadores de desempenho para medir o progresso do
engajamento de fornecedores indiretos
Exemplos de indicadores de desempenho que uma empresa poderia relatar, a fim de acompanhar e demonstrar o
progresso de um programa de engajamento do fornecedor indireto, incluem o seguinte:
Assunto

Indicador de desempenho (observe que % refere-se à % de volumes comprados)

Rastreabilidade

Relatórios públicos sobre fornecedores diretos
% rastreável até o processador primário/ agregador
Relatórios públicos sobre processadores primários/ agregadores

Certificação

% certificado (desagregado por certificados e volumes físicos)

Engajamento do fornecedor

% coberto pelos compromissos de políticas de sustentabilidade próprios do
fornecedores
% coberto pelos programas de engajamento próprios do fornecedor
% de processadores primários ou agregadores de alto risco cobertos pelos
programas próprios do fornecedor
% coberta por programas multistakeholder em nível de paisagem
% coberta pelos processos públicos de queixas próprios do fornecedor
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