
 
Bem Vindo ao Sedex 

 
Supplier Ethical Data Exchange 
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Agenda de hoje 

•  Sustentabilidade e cadeia de suprimentos: contexto 
•  Sedex: o que é e porque foi criado 
•  Sedex na prática  

–  SAQ 
–  SMETA 
–  Principais benefícios para os fornecedores 
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Sustentabilidade e cadeia de 
suprimentos 
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Porque estamos 
falando de gestão 
de fornecedores e 
sustentabilidade? 
 
O que foi que 
mudou? 
 

Gestão Origami, 2016 
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O compartilhamento (ou 
transferência) das 
responsabilidades do 
Estado exige que as 
empresas revejam e 
definam claramente o 
escopo de suas práticas 
de gestão.  
 
Este mesmo movimento, 
aumenta a relevância da 
sociedade civil no 
controle das empresas. 

Gestão Origami, 2016 
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Gestão de suprimentos tem 
uma longa experiência em 
gestão de riscos. O que muda é 
a necessidade de incorporar 
novos fatores de risco. 
 
 
Novas perguntas que as 
empresas precisam fazer: 

•  Qual é a história dos nossos 
produtos e serviços? 

•  Nós temos orgulho desta 
história? 

•  Os nossos clientes sentiriam 
orgulho desta história? 

•  Nós somos donos desta 
história, ou outros são donos 
dela? 

Ações de órgãos de controle se intensificando e criando 
jurisprudência acerca da culpabilidade / corresponsabilidade dos 
contratantes 

Menos mercados produtores 

Transparência radical 

De ações voluntárias à regulação 

Gestão Origami, 2016 
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A partir do momento em que uma empresa 
supera a postura reativa em relação a 
questões socioambientais de seus 
fornecedores, ela poderá adotar três 
alternativas estratégicas: 

Postura reativa 
 

Questões socioambientais de 
meus fornecedores não são 

meu problema 

Gestão de riscos 
 

A empresa reconhece que as 
questões socioambientais dos 
fornecedores representam 
riscos legais/ reputacionais e 
possui  
•  manual de fornecedores 
•  cláusulas contratuais 
•  requisita informações 
•  realiza auditorias externas 

Desenvolvimento de 
fornecedores 

 
A empresa reconhece que as 
questões socioambientais dos 
fornecedores representam 
riscos legais/ reputacionais e 
possui:  
•  manual de fornecedores 
•  cláusulas contratuais 
•  requisita informações 
•  realiza auditorias externas 

+  
•  Possui programa de 

desenvolvimento técnico e 
de gestão para os 
fornecedores críticos  

Compras como catalizador 
do desenvolvimento 

sustentável 
 

A empresa reconhece que as 
questões socioambientais dos 
fornecedores representam 
riscos legais/ reputacionais e 
possui:  
•  manual de fornecedores 
•  cláusulas contratuais 
•  requisita informações 
•  realiza auditorias externas 

+  
•  Possui programa de 

desenvolvimento técnicos e 
de gestão para os 
fornecedores críticos  

+ 
•  Utiliza critérios 

socioambientais para 
priorizar fornecedores 

•  Considera a análise de ciclo 
de vida das matérias primas 
na concepção dos produtos 

 
 
 
 

Comportamento responsivo 
(fazer o que é esperado) 

Comportamento indutor 
(criar uma nova forma de fazer) 

Gestão Origami, 2016 
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Conforme o estudo 
e a experiência 
prática continuam 
a evoluir, tem sido 
verificado um 
progresso em 
direção ao 
desenvolvimento e 
implementação da 
gestão de 
fornecedores e 
sustentabilidade 
como um sistema 
de ações 
integradas.   

A1.  
Estratégia 

Formalização do sistema 
de gestão de fornecedores 

e sustentabilidade 

C. Processos 

C1. Especificação das compras 

C2. Seleção de fornecedores: 
•  Homologação 
•  Negociação e contratação 

C3. Gestão de fornecedores: 
•  Monitoramento 
•  Desenvolvimento 
•  Integração das informações 

C4. Medição, relato e verificação de variáveis críticas 

Fundamentação 

B2. Externas B1. Internas 

D. Facilitadores 

D1. Governança de gestão de fornecedores e 
sustentabilidade 

D2. Engajamento interno e externo 

D3. Capacitação dos compradores 

D4. Integração com a estratégia de sustentabilidade 
corporativa 

B. Políticas 

Formalização das 
expectativas para os 

fornecedores e práticas de 
gestão 

A2.  
Fundamentos 

1.  Segmentação das compras 
2.  Mapeamento e caracterização da cadeia 
3.  Segmentação de criticidade e definição 

dos critérios de seleção medidas de 
gestão de fornecedores 

Sistema de Gestão de Fornecedores 

Gestão Origami, 2016 
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Cadeia de suprimentos e sustentabilidade: temas 
frequentes 

Base Legal 

Valores 

5 Conformidade 
trabalhista 

6 Conformidade 
Fiscal 

8 Conformidade 
operacional 

7 Conformidade 
ambiental 

9 

Contratação de 
menores aprendizes 

10 

Inclusão de PCDs 

13 Saúde e segurança 
ocupacional 

17 

Segurança do usuário 

4 Cadeia de 
fornecedores 

16 Combate a corrupção 

20 Eco-design 

14 Armazenamento de 
produtos perigosos 

21 Gestão de resíduos 

22 Consumo de energia 

12 Práticas de 
remuneração 

11 

Práticas disciplinares 
e assédio 

1 Trabalho 
análogo ao 
escravo 

2 Trabalho infantil 

15 Saúde e segurança 
do entorno 

18 

Exploração sexual de 
menores 

19 

Uso da força 

24 Consumo de água 

23 Emissões de Gases 
de efeito estufa 

3 Procedência 
ambiental das 
matérias-primas 

25 Relacionamento com o 
entorno 

Gestão Origami, 2016 
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Cadeia de suprimentos e sustentabilidade: temas 
frequentes 
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18 
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Gestão Origami, 2016 
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Cadeia de suprimentos e sustentabilidade: temas 
frequentes 

Base Legal 

Valores 

5 Conformidade 
trabalhista 

6 Conformidade 
Fiscal 

8 Conformidade 
operacional 

7 Conformidade 
ambiental 

9 

Contratação de 
menores aprendizes 

10 

Inclusão de PCDs 

13 Saúde e segurança 
ocupacional 

17 

Segurança do usuário 

4 Cadeia de 
fornecedores 

16 Combate a corrupção 

20 Eco-design 

14 Armazenamento de 
produtos perigosos 

21 Gestão de resíduos 

22 Consumo de energia 

12 Práticas de 
remuneração 

11 

Práticas disciplinares 
e assédio 

1 Trabalho 
análogo ao 
escravo 

2 Trabalho infantil 

15 Saúde e segurança 
do entorno 

18 

Exploração sexual de 
menores 

19 

Uso da força 

24 Consumo de água 

23 Emissões de Gases 
de efeito estufa 

3 Procedência 
ambiental das 
matérias-primas 

25 Relacionamento com o 
entorno 

Gestão Origami, 2016 
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Cadeia de suprimentos e sustentabilidade: temas 
frequentes 

Base Legal 

Valores 

5 Conformidade 
trabalhista 

6 Conformidade 
Fiscal 

8 Conformidade 
operacional 

7 Conformidade 
ambiental 
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Contratação de 
menores aprendizes 

10 

Inclusão de PCDs 

13 Saúde e segurança 
ocupacional 

17 

Segurança do usuário 

4 Cadeia de 
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16 Combate a corrupção 

20 Eco-design 

14 Armazenamento de 
produtos perigosos 

21 Gestão de resíduos 

22 Consumo de energia 

12 Práticas de 
remuneração 

11 

Práticas disciplinares 
e assédio 

1 Trabalho 
análogo ao 
escravo 

2 Trabalho infantil 

15 Saúde e segurança 
do entorno 

18 

Exploração sexual de 
menores 

19 

Uso da força 

24 Consumo de água 

23 Emissões de Gases 
de efeito estufa 

3 Procedência 
ambiental das 
matérias-primas 

25 Relacionamento com o 
entorno Fonte: Pesquisa o Perfil do Caminhoneiro no Brasil, Childhood 2010 

Aleatório: motoristas de empresas não participantes do programa Na Mão Certa 
Controle: motoristas de empresas participantes do programa Na Mão Certa 

Gestão Origami, 2016 
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O Sedex é… 

•  Uma organização sem fins lucrativos 
•  Uma solução online para o compartilhamento de informações 

sobre as práticas éticas e responsáveis 
•  Uma ferramenta  de gestão e aprendizagem que permite às 

empresas analisar e avaliar os riscos potenciais 
 
•  Uma plataforma para promover a colaboração, aumentar a 

transparência, desenvolver capacidade 
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O Sedex não... 

•  É uma organização que define políticas e padrões de 
comércio ético 

•  Não aprova, reprova, certifica ou pontua fornecedores 

•  É uma empresa de auditora social 
 
•  É uma organização certificadora 

•  É uma ferramenta para promover fornecedores 
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Por quê Sedex? 

Questionário 

CLIENTE 1 CLIENTE 3 
CLIENTE 2 

FORNECEDOR 

Questionário 
Questionário 
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FORNECEDOR 

Por quê Sedex? 

SEDEX SAQ 

AUDITORIAS 

CLIENTE 2 
CLIENTE 1 CLIENTE 3 
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Informação 
Comprador  
(A membro) 

Fornecedor 
(B membro) 

Comprador/ 
Fornecedor 

 (AB membro) 

Tipos de Membros Sedex 

Funcionalidade: 
Disponibilizar os 
dados próprios e 
compartilhar com 

clientes 

Funcionalidade: 
Acessar dados 

Funcionalidade: 
Disponibilizar 

dados próprios e 
ver outros dados 
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Membros A & B: 700+ varejistas, marcas, indústrias, agentes e importadores 
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Conselho de Administração 
 

Grupos de 
Desenvolvimento de 

Produtos e Workshops 

Grupo de Trabalho: 
Grupo de Auditores 
Associados (AAG) 

Comprador  
(membro A)  

Comprador/ Fornecedor 
(membro AB) 

Fornecedor  
(membro B) 

Governança 

Administração do Sedex 
Londres 

Shanghai e  
New York 
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Sedex, na prática 
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Avaliação 
Inicial 

Auditoria 

Melhora e 
ações 

Requeridas  

Verificação 
de 

informações 

Avaliação de risco 
 

Baseia-se:  
•  Pais 
•  Área de 

produção 
•  Perfil do lugar 
•  Questionário 

Melhora 
contínua/ 

conformidade 

Nenhuma 
ação Os clientes que são membros 

pedem aos seus clientes para 
juntar-se também 

Princípios-  chaves da Sedex 
•  Fornecedor administra suas informações 
•  Fornecedores controlam quem pode ver suas 

informações. 
•  As empresas não podem ver a cadeia de outras empresas 

de abastecimento.  

O modelo Sedex 

Mapeamento 
da cadeia de 

abastecimento 
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Normas 
trabalhistas 

Saúde & 
Segurança 

Meio ambiente Ética nos 
Negócios 

Os quatro pilares do Sedex 
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Sedex & Códigos de ética 

•  O SAQ baseia-se: 
–  Código Básico da ETI  
–  SA 8000 
–  ISO 14001  
–  OHSAS 18001 

•  Auditorias de qualquer código ou padrão pode ser carregado em 
Sedex: 
–  Os clientes determinam os requerimentos 
–  Fornecedores podem compartilhar algumas ou todas  suas 

auditorias 
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Perfis setoriais do SAQ (Questionário de auto avaliação) 

6 perfis setoriais 
Setor Industrial Preguntas aproximadas SAQ 
Fabricação 225 
Engenharia pesada 210 
Agricultura (Macro) 203 
Fornecedores de Serviços 188 
Intermediários 93 
Agricultura (Micro) 67 

•  O sector será definido pelo tipo de operação do lugar 
•  Questionário SAQ disponibilizado em formato off-line 
•  HQ SAQ / Questionário Global (Perguntas corporativas) 
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CAREGAR AUDITORIAS 
 
•  Toda auditoria ética 

pode  ser carregada na 
plataforma por qualquer 
auditor 

 
•  Os requisitos e 

frequência são 
determinados pelo 
cliente 

 
 

COMPLETAR SAQ 
 
•  Atualize pelo menos 

uma vez cada seis 
meses o questionário 
de auto avaliação 

 
 

Como disponibilizar a informação para os clientes 

CADASTRE SUA 
EMPRESA EM SEDEX 

 
•  Adicionar e configurar 

seus lugares de trabalho 
e usuários. 

•  Processo de vinculação 

1. Configurar /validar o 
relacionamento 
comercial com os 
clientes e informar os 
lugares de trabalho 

2. Definir a visibilidade 
para clientes diretos ou 
indiretos 
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Auditorias na Sedex 

•  Qualquer auditor pode carregar auditorias na plataforma Sedex 
•  Qualquer auditoria pode ser carregada na plataforma Sedex 
•  Sedex é uma ferramenta para o armazenamento e análise de dados 
•  Os requerimentos e frequências deve ser determinado pelo cliente 

Lembre-se: 
Os clientes só poderá ver as informações de auditoria se …… 
a)  A auditoria for publicada no Sistema Sedex 
b)  O fornecedor  têm concedido acesso a a sessão de auditorias em sua 

conta 
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O que é o SMETA? 

SMETA: Sedex Members Ethical Trade Audit 

 

•  Padrão de avaliação: Modelo para a realização de auditorias de comércio 
ético 

•  Metodologia prática: compilação das melhores práticas de auditoria 

•  Desenhado para reduzir duplicidades: facilita o compartilhamento de 
auditorias (formato de reporte comum e integração de melhores práticas 
para o trabalho de auditoria, aceito  por vários varejistas, marcas e 
fabricantes) 

•  Acessível a todos 
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O SMETA não é... 

•  Atestando padrão 

•  Aprovação ou reprovação da auditoria  

•  Ele não é exclusivo 

•  Uma empresa de auditoria: os membro devem decidir que auditores a deve 
empresa usar! 

•  Não é uma norma, mas uma metodologia que comprara o local a ser 
auditado com as leis locais e com o Código Base da ETI. Códigos de 
cliente também pode ser usados em uma auditoria SMETA. 
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O guia SMETA 

A orientação da SMETA inclui: 
 

•  Um calendário sugerido para a auditoria 

•  Número de entrevistas com funcionários dependendo do 
tamanho da empresa 

•  Requisitos de formação e experiência para os auditores 

•  Comunicação pré-auditoria sugerida 
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Questões de auditoria 

•  Questões de auditoria podem ser positivas ou negativas 

•  Questões de auditoria podem ser categorizadas como : 
ü  Bom Exemplo (GE) 
ü Observações (Obs) 
ü Não-conformidade (NC) 

•  Uma vez que a auditoria tenha sido publicada, o lugar auditado 
precisará carregar as ações corretivas para cada uma das não 
conformidades. 
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Benefícios para os fornecedores: Membros B 

•  Economia de tempo e dinheiro - ajuda as empresas a se familiarizar 
com o que significa se comportar "eticamente” 

•  Ferramenta simples para o gerenciamento de requisitos de 
comércio 

•  Demonstra as conquistas e melhorias 

•  Interação com outros membros da Sedex 

•  Apoio e acesso à recursos de comércio ético em diversos idiomas 

•  Ajuda a impulsionar melhorias de gestão e performance 
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www.sedexglobal.com 

United Kingdom 
Sedex Information Exchange, 5th Floor,  
24 Southwark Bridge Road, London  
SE1 9HF 
Tel: +44 (0)20 7902 2320 

North America 
Sedex Information Exchange, 26th Floor  
405 Lexington Avenue, New York City, New York  
10174 
Tel: +1 888 487 6146 

China 
Sedex Information Exchange, Apollo Building  
1440 Yan An Road (Central), Shanghai  
200041 
Tel: +86 (0)21 6103 1622 

Sedex Helpdesk 
UK Helpdesk 

–  tel. +44 (0)20 7902 2320 
–  email: helpdesk@sedexglobal.com 
 

US/Canada Helpdesk 
–  tel. +1 888 487 6146 
–  email: helpdesk@sedexglobal.com 

China Helpdesk 
–  tel. +86 (0)21 6103 1622 
–  email: helpdeskchina@sedexglobal.com 
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Bruno Vio 
bruno.vio@gestaoorigami.com.br 
11 979 285 670 
 
www.gestaroorigami.com.br 
 

Obrigado. 
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