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O  objetivo  desta  pesquisa  é  verificar  o  quanto  a  configuração  em  cadeia  de  suprimentos  proporciona
sustentabilidade estratégica a suas entidades membros sob a perspectiva das organizações que exercem
a governança de suas cadeias.  Esse objetivo está baseado na perspectiva TBL (The Triple Bottom Line)
que  promulga  a  sustentabilidade  econômica/financeira,  social  e  ambiental.  A  pesquisa  é  de  natureza
exploratória e qualitativa, conduzida em quatro organizações situadas no município de Caxias do Sul. As
organizações  foram  selecionadas  intencionalmente  para  representar  cada  setor  da  economia,
posicionando-as  no  elo  central,  acompanhadas  de  empresas  fornecedoras  a  montante,  e  empresas
clientes a jusante. A primeira organização pertence ao setor de serviços, na figura do Hospital Geral de
Caxias  do  Sul.  A  segunda  pertence  ao  setor  público,  na  figura  da  CODECA  (Companhia  de
Desenvolvimento de Caxias do Sul). A terceira, ao setor de comércio, uma rede varejista de tecnologia,
eletros  e  móveis,  e,  a  quarta  organização  pertence  ao  setor  da  indústria,  uma  das  mais  importantes
indústrias  de  móveis  da  região.  Com  um  instrumento  semi-estruturado  baseado  em  Carter  e  Rogers
(2008)  e  Gupta  et  al.  (2013),  diretores  das  quatro  organizações  tiveram as  suas  respostas  gravadas  e
transcritas,  sobre  as  ações  e  práticas  voltadas  para  a  sustentabilidade  das  organizações,  dos
fornecedores e de seus clientes. A análise dos dados foi conduzida por meio de tabulação dos aspectos
chaves,  encontrados  em cada resposta.  Os  principais  resultados  obtidos  da  etapa qualitativa  foram:  as
organizações  entrevistadas  consideram  os  aspectos  éticos,  sociais  e  ambientais  para  atender  os  seus
clientes.   Na seleção de fornecedores cada uma utiliza  alguma norma,  licitação,  regras da ANVISA,  ISO
9001  e  14001  para  selecioná-los,  considerando  que  nestas  devem  estar  contemplados  os  aspectos
sustentáveis.  No  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  das  quatro  organizações  com  os  seus  principais
fornecedores  e  clientes,  visando  a  sustentabilidade  econômica,  social  e  ambiental,  verifica-se  que  elas
reconhecem  as  ações  de  seus  fornecedores  e  as  suas  próprias  ações,  mas  não  desenvolvem  ações
conjuntas para aquele fim. Em relação aos clientes são desenvolvidas ações conjuntas para a promoção
da sustentabilidade nas três dimensões. A eficácia da sustentabilidade, como uma estratégia conjunta e
colaborativa,  em  cadeia  de  suprimentos,  fica  mais  evidente  a  jusante  do  que  a  montante,  para  as
organizações entrevistadas.
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