Brasil recebe evento dedicado à sustentabilidade na cadeia
de suprimento
São Paulo, 18 de junho de 2015 – A iniciativa Together for Sustainability (TfS), liderada por
13 empresas da indústria química; AkzoNobel, Arkema, Basf, Bayer, Clariant, Henkel, DSM,
Eastman, Evonik, Lanxess, Merck, Solvay e Wacker, realizou um evento de fornecedores
em São Paulo.
O evento contou com palestras dos principais executivos do setor, além do painel de
discussão "Criação de Vantagens Competitivas e Sustentáveis na Cadeia de Suprimento
Global", mediada pela jornalista Rosana Jatobá.
A iniciativa foi criada em 2011 por seis empresas químicas multinacionais, com o propósito
de desenvolver e implementar um programa de auditoria global para avaliar e melhorar as
práticas de sustentabilidade dentro das cadeias de suprimento da Indústria Química. Em
todo o mundo, as empresas-membro da TfS já realizaram mais de 8 mil avaliações e
auditorias.
O TfS visa desenvolver e implantar um programa global de envolvimento de fornecedores,
incluindo aspectos ecológicos e sociais. Os fornecedores participantes agora terão que
preencher um formulário, em vez de múltiplos questionários, com informações relevantes
sobre sustentabilidade fornecidas a todos os compradores que, do contrário, precisariam de
avaliações ou auditorias de sustentabilidade separadas feitas com esses fornecedores.
A iniciativa se baseia nas boas práticas e se aproveita de princípios estabelecidos - tais
como o Compacto Global das Nações Unidas (UNCG) e a Carta Global de Cuidado
Responsável - bem como nas normas desenvolvidas pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT), a Organização Internacional para Padronização (ISO), Responsabilidade
Social Internacional (SAI) e outros.
Desde sua fundação, a participação na iniciativa mais do que dobrou, 32 critérios de
auditoria foram definidos e mais de 290 auditores foram qualificados. Além disso, a TfS
pretende ampliar seu número de membros com o tempo.
De acordo com Ruediger Eberhard, presidente do TfS, a iniciativa planeja estabelecer
referências na cadeia de suprimento que podem englobar os pilares da sustentabilidade e
render ganhos relevantes de longo prazo para as empresas e seus fornecedores.
“Nossa meta é a aquisição responsável de produtos e serviços e a melhora das normas
ambientais e sociais de fornecedores da indústria química em todo o mundo", afirmou o
executivo.
Para mais informações sobre a iniciativa, acesse http://www.tfs-initiative.com/
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