
 

TÍTULO 

 Microsoft: Gestão da Cadeia de Suprimentos ‘Verde’ (Irlanda) 

 

Microsoft iniciou seus trabalhos na Irlanda em 1985. Hoje, as operações da Microsoft no  

país incluem o desenvolvimento e teste de software, localização, operações, finanças, TI, RH, 

vendas e marketing, realizados a partir da Irlanda para toda a Europa, Oriente Médio e África. 

 

A empresa, como um todo, está comprometida com a utilização de recursos de forma 

responsável e tem cobrado de seus fornecedores que mantenham os padrões da corporação. 

O Código de Conduta de Fornecedor exige o cumprimento de todas as leis e regulamentações 

ambientais aplicáveis. Tem-se investido pesadamente em programa de abastecimento de 

cadeia de responsabilidades e robusto programa de auditoria independente terceirizada para 

garantir que o Código de Conduta de Fornecedor da Microsoft e a aplicação de seus 

regulamentos sejam atendidos. 

 

Criou a MS Green. Um grupo das comunidades de base, que se concentra no aumento 

da consciência ambiental dos colaboradores e os educa sobre temas como transporte de 

massa, conservação de energia, agricultura biológica e outros recursos locais. Além disso, a 

Microsoft tem uma série de "equipes verdes" em toda a empresa que oferece oportunidades 

para os trabalhadores que querem ser mais diretamente envolvidos no trabalho de 

sustentabilidade da empresa. 

 

O Microsoft Ireland Green Team é um desses grupos de ação criado para promover a 

implementação de iniciativas ambientais dentro da filial irlandesa da Microsoft e se destaca 

pela atuação. Em menos de um ano, conseguiram realizar alguns feitos importantes como a  

realização de uma pesquisa sobre opções de energias renováveis que levaram à mudança do 

fornecedor de energia elétrica. O fornecedor atual utiliza 79% de energia renovável enquanto o 

anterior utilizava 15%.  Foi com os esforços deste grupo que foi alcançado a ISO4001, 

alinhando a sua política de redução de energia e carbono para o objetivo global corporativo da 

empresa: reduzir as emissões de carbono em 30% de 2007 a 2012. Em 2011/12, a empresa 

alcançou o seu objetivo de reduzir as emissões de carbono em 30% em relação a 2007. 

  

A soma de um código de conduta de fornecedores e uma consciência institucional a 

partir das equipes verdes, permitiu que a Microsoft Irlanda pudesse construir, juntamente com 

seus parceiros, uma otimização da cadeia de suprimentos, desde a concepção do projeto, 

passando pela fabricação, a utilização de materiais, transporte e chegando ao descarte ou 

reutilização. 

 

 Elemento Questões para orientação 

Prática Prática Gestão da Cadeia de Suprimentos ‘Verde’ 

 

Objetivo 

Reduzir em 30% as emissões de carbono (objetivo alcançado 

em 2011/12) 



 Nome  MS Green - Microsoft Ireland Green Team 

Instituição 

Executora 

Nome da 

Instituição Microsoft Irlanda 

 País Irlanda 

 Ano de 

Constituição 1985 (Irlanda) 

 Setor/Âmbito de 

atuação da 

instituição 

Operações da Microsoft na Irlanda incluem o desenvolvimento e 

teste de software, localização, operações, finanças, TI, RH, 

vendas e marketing. 

 

Clientes 

Pessoas Físicas e Jurídicas consumidores de soluções de 

tecnologia em software e hardware. 

 Tamanho da 

Instituição 

A empresa conta com 1.200 funcionários em tempo integral e 

700 funcionários contratados. 

Parceiros Parceiros Clearstream 

 Setor Soluções para meio ambiente 

 Papel Auditoria da Gestão da Sustentabilidade 

Prática 
Público Alvo da 

Prática A própria Microsoft e toda sua cadeia de suprimentos. 

 

 

Setores do 

Público Alvo Manufatura, TI, transporte. 

 Justificativa da 

Prática 

Reduzir o impacto mundial das operações da empresa e 

desenvolver uma liderança ambiental responsável. 

 Tema Cadeia de Suprimentos Verde, Sustentabilidade 

 Local/ Escopo 

Geográfico Europa, Oriente Médio e Ásia 

 

 
Ano de 

Implementação 2007 

 

Descrição dos 

Serviços e 

Atividades 

Realizados 

1. Colaboração entre Microsoft e sua base de 

fornecedores. 

 oficinas de design e reuniões de otimização da cadeia de 

suprimentos, realizada com os fornecedores. 

 concepção, execução e processo de verificação de 



gestão via fórum semanal com o fornecedor para um 

plano claro de projeto com críticas nas etapas 

fundamentais. 

 A melhoria contínua através de métricas KPI e Business 

Reviews com cadeia de suprimentos - fornecedores são 

recompensados em métricas por apresentar soluções 

mais sustentáveis. 

 

2. Projeto. 

 Embalagens projetadas com menos componentes - 

Menos energia para produção e montagem. 

 Projetado para o fim-da-vida; mais materiais são 

recicláveis. 

 Redução de tamanhos e pesos das unidade oferece 

economia de transporte e armazenamento. 

 

3. Fabricação: 

 materiais produzidos localmente reduzem necessidade 

de transporte 

 mídia e impressão feitos na Irlanda 

 montagem realizado por fornecedores locais 

 

4. Materiais: 

 Embalagens plásticas mudaram de APET para PP - 

maior reciclagem a jusante. 

 Origem da matéria-prima das embalagens de plástico 

passou dos EUA para a Europa. 

 Embalagem de Paperfoam originada na Europa. 

 

5. Envio: 

 A mudança na embalagem permitiu maior 

aproveitamento dos pallets. 

 Requisito reduzido para materiais de envio de proteção; 

nova superfície caso fosco e manga de cartão. 

 

6. Retornos e Eliminação: 

 MS trabalhou com parceiros Tier 1 & 2 para remover 

resíduos 

 Impressão digital usada para a produção de curto prazo. 

 Vendedores devolveram e reutilizaram as embalagens 

de envio. 

 



7. Feedback do Mercado: 

 Feedback positivo do consumidor durante testes de 

usabilidade. 

 

 Recursos 

necessários Não informados. 

 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Vencedor do prêmio Green Awards na categoria The Green 

Supply Chain Award em 2011 e 2013. 

 

Como resultado das ações realizadas pela Microsoft Irlanda e o 

objetivo sendo atingido, conseguiu: 

 

 Reduzir as emissões de CO2e incorporada nos materiais 

e processamento de mais de 8600 toneladas. 

 Reduzir as emissões de CO2e de transporte em 220 

toneladas. 

 Reduzir, em média, 80% da emissão de carbono das 

embalagens. 

 Economizar 2.150 toneladas de material. 

 Aumentar em 64 toneladas o uso de materiais 

reciclados. 

 Alcançar uma média de redução de peso de 60%. 

 Alcançar uma redução média de 50% no volume. 

 Redução de 60% no número de componentes. 

 104 caminhões a menos, ou menos 3.479 pallets 

transportados em toda a Europa. 

 Eliminar 170.000 kg de embalagens 

Análise de 

aplicabilidade Replicação 

O modelo de Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde aplicado 

pela Microsoft, principalmente na Irlanda, é perfeitamente 

replicável. Os resultados e evidências da prática fazem dela 

sustentável em todos os sentidos da palavra. É vantajoso para a 

empresa que a executa, que economiza dinheiro e se destaca 

no mercado, para a cadeia de parceiros e a população em geral 

que aprendem a desenvolver e consumir produtos e serviços 

com um desempenho ambiental superior. A prática pode ser 

aplicada por empresas de todos os portes, até mesmo 

pequenos negócios que podem contar com o apoio do Centro 

de Sustentabilidade do SEBRAE. 

 

Conclusão 

Por fim, é preciso que empresas de todos os portes e todo o 

mundo pensem e ajam de forma sustentável. As ações, exibidas 



pela Microsoft Irlanda é prova de que a adoção de práticas 

verdes contribui para uma melhor eficiência operacional, o que 

eleva a competitividade e gera novas oportunidades de 

negócios em toda a cadeia de suprimentos.  

Informação 

Adicional Mais informações 

http://www.microsoft.com/environment/ 

 

 

 

 

Material 

Relacionados 

 

http://www.greenawards.ie/past-winners.php#.VHkJ9NLF-So 

http://clearstreamsolutions.ie/wp-content/uploads/Microsoft-

Ireland-Sustainable-Supply-Chain18.pdf 

http://microsoft.greeneritchallenge.org/EnergySavings/Index 

https://www.youtube.com/watch?v=7S6DeZ569Gc 
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