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SUSTAINABILIDADE NA CADEIA 
DE FORNECEDORES

Treinamento para fornecedores automobilísticos



Contexto do treinamento

Quem é quem

Grupo BMW, Daimler AG, Groupe Renault, Honda, Jaguar Land Rover, Scania

CV AB, Toyota Motor Europe, Grupo Volkswagen, Ford, Volvo Cars, Grupo

Volvo e Grupo Renault uniram forças para lançar a ‘Drive Sustainability - a

parceria automotiva’.

As Fabricantes de Equipamento Original (OEMs, na sigla em inglês) estão

definindo os Prinícipios de Conduta e o conteúdo do treinamento em

sustentabilidade para fornecedores.

CSR Europe é uma plataforma para negócios que procura formentar o

crescimento sustentável e contribuir positivamente para a sociedade com 44

membros corporativos e 41 membros nacionais

CSR Europe está coordenando e facilitando a iniciativa Drive Sustainability, o

conteúdo e a logística dos treinamentos em sustentablidade para

fornecedores.

Deloitte é uma rede de firmas que emprega 245000 pessoas em 150 países,

provendo serviços de auditoria e consultoria tributária, legal, financeira e de

riscos.

A Deloitte se juntou ao CSR Europe para facilitar os treinamentos em

sustentabilidade para fornecedores em diversos países ao redor do mundo.



ANTITRUSTE
Em relação aos produtos e serviços de sua empresa e/ou seus concorrentes, é proibido:

• Discutir preços atuais, futuros ou condições de fornecimento.
• Discutir qualquer aumento ou diminuição no preço ou alteração das condições de fornecimento.
• Discutir os procedimentos de precificação.
• Discutir a padronização ou estabilização de preços ou condições de fornecimento.
• Discutir demandas atuais ou futuras.
• Perguntar por que lances anteriores foram tão baixos ou descrever a base de lances anteriores.
• Discutir níveis de lucro.
• Discutir o controle de vendas ou a alocação de mercados para qualquer produto.
• Discutir designs futuros ou estratégias de marketing.
• Discutir termos de crédito.
• Discutir a proibição ou restrição de publicidade legítima pelos concorrentes.
• Discutir a alocação de clientes.
• Discutir volumes.
• Discutir quaisquer outros assuntos susceptíveis a restrição da concorrência.

Em relação à forma como sua empresa e/ou seus concorrentes selecionam fornecedores, é 
explicitamente proibido:

• Divulgar ou discutir a identidade dodes fornecedores se essa identidade for informação delicada.
• Discutir qualquer boicote de uma empresa por causa de suas práticas de preço ou distribuição.
• Discutir estratégias ou planos para premiar ou remover negócios negócios de uma empresa.
• Discutir preços, margens, condições de pagamento, volumes, mercados, clientes ou estratégias de 

marketing de fornecedores com concorrentes.

Em relação aos segredos comerciais de sua empresa e / ou concorrentes, é proibido:

• Discutir segredos comerciais ou informações confidenciais de sua empresa ou de qualquer outro 
membro



REGRAS DA CASA DE CHATHAM

• Participantes do treinamento podem discutir os 
detalhes da discussão no “mundo exterior”, mas não
podem discutir quem participou ou identificar o que 
um indivíduo específico disse

• Fornece anonimato aos palestrantes e incentiva o 
compartilhamento de informações;

• Usado em todo o mundo;

• Permite que as pessoas falem como indivíduos e 
expressem visões que podem não ser as de suas 
organizações;

• Incentiva a discussão livre

Por favor tenha em mente que:



CRONOGRAMA

Trabalhando & aprendendo em equipe

09:00 – 10:00 Introdução geral

• O que é sustentabilidade?

• Introdução ao Drive Sustainability

• Introdução ao contexto local vs. contexto global

10:00 – 10:15 Coffee break

Participantes formam

2 grupos

Grupo A: Ética empresarial & 

Sustentabilidade Social

Grupo B: Meio ambiente e 

Saúde & Segurança do Trabalho

10:15 – 10:45 Introdução à sessão de treinamento

10:45 – 12:15 Plano de melhoria: identificando os principais desafios locais

12:15 – 12:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações

12:45 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações (cont.)

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:00 Plano de melhoria: orçamento, responsabilidades e prazos

Participantes se juntam novamente

17:00 – 17:30 Encerramento



E HOJE, DO QUE SE TRATA?

Trata-se de:

• Drive Sustainability e a indústria

automotiva

• OEMs individuais

• Expectativas / posições em comum • Expectativas de OEMs/compradores

individuais

• Ferramentas e atividades comuns

• FAQ 

• Treinamentos

• Networking local

• Ações específicas de OEMs

• Potenciais ações futuras em comum

Achar soluções

• Obter novas ideis para melhorias

• Aprender com seus/suas pares

• Trabalhar para um plano de 

melhoria em sua companhia

Ticar uma caixinha

• “Passar” na auditoria

• Obter um diploma

NÃO se trata de:



O QUE É SUSTENTABILIDADE?

E por que isso importa?
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EXERCÍCIO DE VOTAÇÃO

Por que sustentabilidade importa?

Acesse www.menti.com e use o código 94 75 88

Pegue seu telefone Acesse www.menti.com
Digite o código
94 75 88 e vote!





O DESAFIO DO NEGÓCIO

…atender às expectativas de fornecimento sustentável

RENTABILIDADE          &        VANTAGEM COMPETITIVA

Entrega
pontual

Custos

Quali-
dade

Environment
Meio

ambiente

Forneci-

mento

tradicional

Sociedade Fornecimento

sustentável



MAIORES EXPECTITIVAS E 
MONITORAMENTO

Compromisso com due diligence da cadeia de 
fornecedores

Maior transparência de toda a cadeia de 
fornecedores

Impacto ambiental & modelos circulares

Respeito aos direitos humanos

Garantia de condições de trabalho adequadas

Implementação de proteções à privacidade e outros 
direitos



OS RISCOS

As consequências de ignorar as expectativas

Legal action

Expectativas 

de clientes

Expectativas

do governo

Falha ao atender…

Expectativas

da 

sociedade

Padrões de 

qualidade

Ignorar os riscos 

associados à 

responsabilidade 

social corporativa 

(CSR)

Perda de negócios

Perda de 

imagem/reputação

… pode causar



AS OPORTUNIDADES

Cadeia sustentável de fornecedores é sobre oportunidades!

Estudo de caso - Flextronics: Planta Zhuhai, China

Automatizar o sistema de rastreamento de horas extras 

para evitar excesso de horas trabalhadas

Atualizar instalações/padrões de trabalho e de saúde + 

configurar o processo de circuito fechado para evitar 

riscos à saúde e segurança

Programas de treinamento para internalizar princípios 

de empoderamento, dignidade e respeito

Formar um conselho de gestão para monitorar e avaliar 

regularmente o desempenho em RSE

Parceria com comunidade para fornecer programas de 

assistência aos funcionários e outros serviços de suporte



AS OPORTUNIDADES

Cadeia sustentável de fornecedores é sobre oportunidades!

Estudo de caso - Flextronics: Planta Zhuhai, China

Menor taxa de turnover
alta % de empregados voltando

após o Ano Novo Chinês

Taxa de acidente zero
Diminuiu mais que a média da indústria (2.0)

Aumento da satisfação dos funcionários

Flextronics premiada pela BT



• Passar na
auditoria

• Marcar as 
caixinhas

Riscos de 
compliance

• Ententendo as 
causas-raízes

• Buscar
impacto

Para além de 
compliance

• Parceria

• Vantagem
competitiva

Inovação

Oportunidade

CONVERTENDO RISCOS EM 
OPORTUNDADES
Mudança na mentalidade



O BUSINESS CASE

Risco Eficiência

Inovação Relacionamento

• Impedir a interrupção da cadeia de 

fornecedores

• Aumentar a rastreabilidade e a 

qualidade

• Melhorar a reputação a longo prazo

• Reduzir custos e recursos

• Reduzir a pegada ambiental

• Aumentar a saúde e a produtividade 

dos funcionários

• Cooperação fornecedor-OEM

• Soluções para novas demandas de 

clientes

• Acesso a novos mercados

• Cultura de responsabilidade

• Relações duradouras na cadeia de 

fornecedores



SOBRE A DRIVE 
SUSTAINABILITY

Melhorando a sustentabilidade na indústria 
automobilística



QUEM SOMOS



A PARCERIA AUTOMOTIVA

Compartilhamento de experiências e informações

Envio de uma 

mensagem comum 

para as cadeias de 

fornecedores

Desenvolvimento e aplicação 

de ferramentas e projetos 

comuns

Parceria pertencente 

às empresas 

automotivas, 

facilitada pelo CSR 

Europe

Compartilhar uma

abordagem comum

Cumprimento estrito das leis de concorrência
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A parceria automotiva

https://youtu.be/6k2ZkVehLuM


NOSSA ABORDAGEM
ABORDAGEM DRIVE SUSTAINABILITY

Triagem comum

Questionário de auto-

avaliação para 

fornecedores (SAQ)
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Avaliação de risco

comum*

Estratégia comum

Visão 2030

Objetivos e Road Map 2030

Integração individual das OEM

Estratégia de longo prazo

Código de conduta de fornecedores

Requisitos comuns

• impacto nos negócios

• envolvimento de compradores

• visibilidade no nível de 

gerenciamento

Integração de resultados

e.g. padrão de auditoria 

comum*

Avaliação adicionalMapeamento inicial
de riscos

Guia comum

Princípios de conduta

Manual prático

Capacitação comum

Treinamento de fornecedores (em vários níveis*)
(e-Learning*, treinamento de um dia, avaliação de aprendizagem*)

Eventos de diálogo com fornecedores

Redes locais

Alavancagem comum

Intercâmbio de partes interessadas e intersetorial

Intercâmbio de políticas e influência institucional*

Geração de conhecimento (e.g. estudos)

1
. 
D
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ç
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o

Desenvolvimento de fornecedores da empresa Engajamento e influência institucional da empresa

CONDUTA EMPRESARIAL RESPONSÁVEL EM POLÍTICAS E SISTEMAS DE GESTÃO

IDENTIFICAR E AVALIAR IMPACTOS NA CADEIA DE FORNECEDORES GERENCIAR RISCOS RASTREAR RESULTADOS

GERIR RISCOS e FORNECER OU COOPERAR NA REMEDIAÇÃO QUANDO APROPRIADO

= Alinhamento com Manual de Due Diligence para conduta empresarial responsável da OECD 

Passos 1 a 6

1

2 3 4
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=  Atualmente, atividades individuais das OEM* = Atividades futuras comuns / em desenvolvimento

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf


OS PRINCÍPIOS DE CONDUTA

Um conjunto de diretrizes comuns de referência relacionadas a:

Direitos humanos e condições de trabalho

Padrões ambientais

Ética empresarial

• Descrevem as expectativas comuns das OEMs em relação a 

fornecedores e subfornecedores

• Complementado pelo conjunto de códigos e políticas de cada uma das 

OEMs



OS PRINCÍPIOS DE CONDUTA

• Trabalho infantil

• Salários e Benefícios

• Horas de trabalho

• Trabalho forçado

• Liberdade de 

associação

• Saúde e Segurança

• Assédio

• Não discriminação

Direitos 

humanos e 

condições de 

trabalho

• Qualidade do Ar / 

Água

• Emissões

• Gestão de Recursos 

Naturais

• Redução de 

resíduos

• Gestão responsável 

de produtos 

químicos

Meio ambiente

• Fornecimento 

responsável

• Anticorrupção

• Privacidade

• Responsabilidade 

financeira / 

transparência

• Concorrência desleal 

Propriedade 

intelectual

• Sanções econômicas

Ética

O que os Princípios de Conduta abordam?



“Nós nos esforçamos para alcançar a 

excelência, inovação e desempenho de 

maneira sustentável. (…)

Por isso, estamos trabalhando juntos para 

atingir o mais alto padrão em:

(1) integridade dos negócios e no

(2) desempenho social e

(3) ambiental de nossa cadeia de 

fornecedores”.

O sucesso depende do 

comprometimento de toda a cadeia

de suprimentos globalmente

OS PRINCÍPIOS DE CONDUTA



O GUIA PRÁTICO

• Complementa os Princípios de 

Conduta

• Explicações práticas e exemplos

• Como estar em compliance

MAS não representa a única forma possível



O GUIA PRÁTICO

Compliance com leis

Obrigação em atender

os mais altos padrões

Princípios de Conduta

demandam uma

abordagem preventiva



2014 2015 2016 2017
2018/
2019

Abrangência GLOBAL

• Alinhamento 

dos 

Princípios de 

Conduta 

com o Grupo 

de Ação da 

Indústria 

Automotiva 

(AIAG)

• Associação 

automotiva 

alemã 

adota PCs

• Estabeleci-

mento da 

rede local 

na Turquia

• Começa a 

estabelecer

-se um 

grupo local 

na China

• Lançamento 

do grupo 

local da DS 

na China

• Revisão 

conjunta dos 

PCs com 

AIAG

• Treinamentos 
em 9 países: 
Espanha 
Hungria 
Tailândia 
China
México
Polônia
Brasil
Malásia
África do Sul

19, 21, 26, 27 e 29 de novembro de 2019
Deloitte São Paulo - Av. Chucri Zaidan 1240, 12º andar, Golden Tower. São Paulo, SP
Deloitte Campinas - Av. John Dalton 301, Techno Plaza Corporate, Prédio 2, bl. A e B. Campinas, SP



GLOBAL VS LOCAL

Sustentabilidade no Brasil



O CONTEXTO GLOBAL
Tendências em sustentabilidade na indústria automativa

Emissões de 

GEE e energia

Ciclo de vida

Insumos 

sustentáveis

Condições de 

mercado

Segurança de 

dados

Mudanças nos 

veículos

Tecnologias para 

mitigação de CO2

Reuso e restauração de 

de peças

Baixa emissão e 

tecnologia para emissões

Materiais sustentáveis

Aumentar a pressão em

compliance

Veículos orientados a 

cidades

Tecnologias para 

reciclagem

Seguranças de recursos

RSC (CSR) na cadeia de 

valor

Atenção a questões 

sociopolíticas

Segurança e privacidade

de sistemas e processos

Melhora na qualidade do 

ar

Redução de resíduos 

sólidos

Menos emissões de GEE

Redução de riscos na

cadeia de valor

Mudanças no hábito de 

consumo

Economia circular

Melhor controle de 

fornecedores

“Economia verde”

Melhor relacionamento

com stakeholders

Melhor reputação

Carros elétricos, 

autônomos

FATOR TENDÊNCIAS IMPACTOS



O CONTEXTO GLOBAL
Nível de maturidade global em Sustentabilidade

País Rank Índice

França 4 81.5

Alemanha 6 81.1

Tchéquia 7 80.7

Reino Unido 13 79.4

Japão 15 78.9

Coréia do Sul 18 78.3

Canadá 20 77.9

Espanha 21 77.8

Hungria 25 76.9

Slováquia 27 76.2

Polônia 29 75.9

Itália 30 75.8

EUA 35 74.5

China 39 73.2

Tailândia 40 73

Romênia 42 72.7

Rússia 55 70.9

Brasil 57 70.6

Irã 58 70.5

Malásia 68 69.6

Marrocos 72 69.1

México 78 68.5

Turquia 79 68.5

Indonésia 102 64.2

Índia 115 61.1

Os 25 principais países produtores de automóveis em 2018 x Índice de Sustentabilidade SDG

Fontes:

- International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, available at http://www.oica.net/category/production-statistics/2018-

statistics/, Accessed on August 28th 2019.

- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: 

Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Desempenho dos 25 principais países produtores 

de automóveis de passageiros por região / bloco

East and South Asia

Estearn Europe, Middle East, 

North Africa and Brazil

OECD members

http://www.oica.net/category/production-statistics/2018-statistics/


O CONTEXTO LOCAL

Expectativas das autoridades

• Redução da atenção governamental para questões de 
sustentabilidade

• Preocupações com o desenvolvimento da economia

• Mudanças nos regulamentos normativos sobre saúde e segurança 
ocupacional

• Anticorrupção e suborno

• Incentivos para melhorar veículos:

• Redução de GEE

Lei nº 8.723 de 28/10/1993

• Carros mais econômicos e seguros

Lei nº 12.715 de 17/09/2012

• A maioria das preocupações vem da sociedade civil

Foco no produto (veículos) mais que na cadeia de valor



O CONTEXTO LOCAL

Expectativas da sociedade civil e da mídia

• ONGs atuando em diferentes áreas, como:

• Direitos das crianças

• Proteção de florestas

• Negócios sustentáveis
Estudo no setor: http://www.siteuniethos.org.br/wp-content/uploads/2013/11/1_UNIETHOS_auto_bx.pdf

• A mídia se concentra principalmente nos avanços tecnológicos dos 
veículos

• Avanços na cadeia de valor e nos processos de produção não são tão 
bem reportados

http://www.siteuniethos.org.br/wp-content/uploads/2013/11/1_UNIETHOS_auto_bx.pdf


O CONTEXTO LOCAL

Foco da sustentabilidade local

Meio
ambiente

• Energia e 
emissões

• Gestão de 
productos 
químicos

Saúde e 
segurança

• Segurança
ocupacional

• Alterações
nas normas 
regulatórias

Ética
empresarial

• Anticorrupção
e suborno

• Transparência

Direitos
humanos e 
condições de 
trabalho

• Diversidade e 
inclusão

• Jornada de 
trabalho



O CONTEXTO LOCAL
Nível de maturidade da indústria automotiva para atender a 
essas expectativas

Baixo Alto

▪ Indústria automotiva muito reativa às exigências das agências reguladoras

▪ Gerenciamento moderado de sua cadeia de suprimentos

▪ Concentração nos veículos

▪ Pouca preocupação com a cadeia de valor e o processo de produção

▪ Questões de sustentabilidade que abordam majoritariamente questões 

ambientais viris

▪ Questões de ética e direitos humanos ainda precisam de mais atenção

Espaço para melhoria



UM OLHAR MAIS PRÓXIMO

Entendendo o tópico e os maiores desafios



CRONOGRAMA

Avançando para a próxima parte 

Participantes

formam 2 grupos

Grupo A: Ética

empresarial & 

Sustentabilidade social

Grupo B: Meio 

ambiente e Saúde & 

Segurança

10:15 – 10:45 Introdução à sessão de treinamento

10:45 – 12:15 Plano de melhoria: identificando os principais desafios locais

12:15 – 12:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações

12:45 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações 

(continuação)

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:00 Plano de melhora: orçamento, responsabilidades e prazos

Participantes se juntam novamente

17:00 – 17:30 Encerramento



SESSÕES DE TREINAMENTO



ENCERRAMENTO

Síntese e próximos passos
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SÍNTESE DO DIA

• Quais os principais desafios e ações que vocês
identificaram?

• Como vocês planejam implementar as lições aprendidas
em sua empresa?

Algum outro comentário, feedback, reflexão
sobre hoje?

Resultados da discussão em grupo



E AGORA? 

• Compartilhem os planos de melhoria e 
as ideias novas com colegas

• Melhore o desempenho de sua empresa
com base nos aprendizados de hoje

Para vocês…

• Email de follow up com todos os materiais

• Melhorar ações futuras com base no feedback

de vocês

…Para a Drive Sustainability



RECURSOS ADICIONAIS

• Site da Drive Sustainability 

• Treinamento online do grupo AIAG em Cadeia Sustentável
de Fornecedores

• Vídeo e Manual da Econsense: Direitos Humanos na
Cadeia de Fornecedores

• Site compacto global das Nações Unidadas

• Global Reporting Initiative (GRI): Sobre Reportes de 
Sustentabilidade

• Portal Anticorrupção - GAN Business

• Webinars do CSR Europe e ferramentas e práticas de 
negócios

http://www.drivesustainability.org/
https://www.aiag.org/corporate-responsibility/social/supply-chain-sustainability
http://www.econsense.de/en/training-video
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx
https://www.business-anti-corruption.com/
https://www.csreurope.org/searchevents
https://www.csreurope.org/get-equipped


FORMULÁRIO 
DE 
AVALIAÇÃO
Por favor, preencha e entregue-o 
aos facilitadores para receber seu 
certificado



MUITO OBRIGADO!


