
POLÍTICA DE FORNECIMENTO RESPONSÁVEL 

 

1. DESCRIÇÃO BREVE 

A Política de Fornecimento Responsável da AVB reafirma o seu compromisso de susten-
tabilidade na cadeia de Suprimentos.  

A AVB espera que seus fornecedores sejam comprometidos e atendam a padrões especí-
ficos de saúde e segurança, direitos humanos, éticos e ambientais. 

Esta política tem como objetivo promover práticas comerciais sustentáveis por parte de 
nossos fornecedores e em toda a sua cadeia de suprimentos. 

A AVB define sua cadeia de suprimentos como os bens e serviços adquiridos e utilizados 
em suas operações. Isso inclui insumos primários, como por exemplo minério de ferro, 
carvão vegetal, cal dolomítico, cal calcítico, ferro silício manganês, ligas e alumínio estrela. 

Suprimentos Responsável é um princípio fundamental de sustentabilidade da AVB e é tão 
considerável quanto os fatores como preço e qualidade. 

 

2. APLICAÇÃO 

Esta Política é aplicável a todos os compradores, fornecedores de produtos e serviços e 
contratados da AVB. 

A AVB incentiva fortemente os seus fornecedores a promover os compromissos desta po-
lítica em sua própria cadeia de suprimentos. 

3. OBJETIVO 

A AVB nasceu como player competitivo no setor de siderurgia, tendo a filosofia da susten-

tabilidade como centro de suas estratégias, que se pautam pela inovação e pelo aprimo-

ramento constante de seus produtos e processos, garantindo operações livres de com-

bustíveis fósseis (pegada de carbono zero).  

Sua missão é desenvolver soluções para viabilizar o uso de matriz energética renovável, 
atuando de forma ética e sustentável. Gerar valor aos acionistas e desenvolvimento hu-
mano, produzindo aços longos de alta qualidade, com segurança e custo competitivo, ga-
rantindo assim a perpetuação da empresa.  
 
Seus valores são ética, dinamismo, comprometimento ambiental, investimento em tec-

nologia, capital humano, meio ambiente, gerar resultados para fornecedores, colabora-

dores, clientes e comunidade. 

Sua visão é ser uma referência no setor de Aços Longos.  

Em apoio a esses objetivos, por sua adesão à associação ResponsibleSteel TM, a AVB se 

compromete e irá trabalhar junto a seus fornecedores para obter: 



- Eficiência na utilização de recursos, operando com uma cadeia de suprimentos enxuta, 

minimizando a necessidade de aquisição de bens e de contratação de serviços e que apoie 

suas políticas corporativas de sustentabilidade, ambientais, éticas e de responsabilidade 

social, saúde e segurança e direitos humanos; 

- Criação de valor a longo prazo e redução der riscos para seus negócios, fornecedores e 

partes interessadas;  

- Desenvolvimento de soluções de compras alinhadas com as necessidades e expectativas 

dos clientes e necessidades regulatórias; 

- Conscientização dos colaboradores e parceiros de negócio quanto à utilização de recur-
sos naturais; 

Estes objetivos serão alcançados através da definição de compras responsáveis e susten-
táveis, colaborando, inovando e incorporando o fornecimento e a compra sustentáveis 
em nossos processos de negócios, métodos de avaliação e indicadores de desempenho, 
bem como encorajando o trabalho junto a seus fornecedores para identificar e desenvol-
ver melhorias contínuas para que o relacionamento seja produtivo para ambas as partes. 

4. COMPROMISSO COM FORNECEDORES 

Conforme seus princípios esclarecidos em seu Código de Conduta Empresarial, as diretri-
zes de ética dos próprios fornecedores ou os padrões de sustentabilidade setoriais apro-
priados, bem como em relação aos requisitos do ResponsibleSteel TM, a AVB irá: 

4.1 Oferecer Suporte: orientar e conscientizar seus fornecedores sobre as nor-
mas e requisitos que devem ser cumpridos e priorizados para que a parceria 
seja desenvolvida de forma produtiva para ambos os lados; 

4.2 Priorizar: dar a devida atenção para as partes críticas da cadeia de suprimen-
tos, onde haja maior periodicidade de aquisição de produtos e serviços e/ou 
maior risco de os fornecedores não atingirem os requisitos definidos nesta 
política; 

4.3 Respeitar: conduzir nossas negociações e contratos de forma ética, justa, 
transparente e profissional, dentro dos parâmetros da livre concorrência. 
Isso inclui tratar os representantes de nossos fornecedores que estejam em 
nossas instalações com as mesmas práticas de trabalho aplicadas aos nossos 
próprios colaboradores; 

4.4 Comunicar e treinar: garantir que todos os colaboradores da AVB envolvidos 
nos processos de aquisição de produtos e serviços estejam cientes desta po-
lítica e recebam treinamento adequado; 

4.5 Melhorar Continuamente: avaliar e analisar regularmente nossas políticas e 
práticas para assegurar que contribuam para a evolução contínua de todas 
as partes envolvidas nesse processo. 

 



5 O QUE ESPERAMOS  

Que nossos fornecedores cumpram os requisitos mínimos relacionados à sustentabilidade 
ambiental, econômica e social, cumpram as normas de saúde e segurança, éticas e requi-
sitos legais definidos nessa política. 

SAÚDE E SEGURANÇA 

A AVB trabalha para alcançar o nível de zero acidente, além de proporcionar um ambiente 
seguro. A AVB busca o bem-estar geral de seus colaboradores dentro e fora do local de 
trabalho. Esse compromisso é reforçado pelos procedimentos e ações de saúde e segu-
rança que promovem sua filosofia de trabalho e de produção de um aço verde que além 
de sustentável, é seguro. 

A AVB solicita aos seus fornecedores que trabalhem para eliminar a ocorrência de aciden-
tes de trabalho e também que atendam aos padrões semelhantes aos da AVB nos assun-
tos de saúde e segurança que contemplem sua atividade. As políticas e instruções especí-
ficas se aplicam aos fornecedores que acessam a localidade da AVB e devem ser estrita-
mente observadas. O não cumprimento das diretrizes de saúde e segurança ou o mau 
desempenho nesta área, podem justificar a suspensão imediata do fornecimento. 

DIREITOS HUMANOS 

Conforme consta no Código de Conduta Empresarial e no seu compromisso com a Inpacto, 
a AVB respeita todos os direitos humanos, em particular os de funcionários e comunida-
des locais, e está empenhada em promover esses princípios junto aos seus fornecedores. 
A AVB requisita que seus fornecedores desenvolvam e implementem políticas e procedi-
mentos para garantir o respeito a todos os direitos humanos em seus negócios e os de 
seus fornecedores, de acordo com os padrões da AVB, com foco particular na erradicação 
do trabalho infantil ou forçado e da discriminação. A AVB incentiva a liberdade de associ-
ação e condições dignas de emprego. 

ÉTICA 

A AVB está comprometida em aplicar práticas comerciais justas, éticas e transparentes e 
em utilizar materiais e serviços que cumpram as exigências da legislação, que sejam de 
origem legal e sustentável. A AVB buscará implantar procedimentos de auditoria para ga-
rantir a conformidade com este compromisso.  

       MEIO AMBIENTE 

A AVB tem o compromisso de produzir um aço verde. Para isso, a AVB busca desenvolver 
processos mais limpos e sustentáveis possíveis, visando minimizar o impacto ambiental. 
Ela busca trabalhar com fornecedores e parceiros comprometidos com a mesma estraté-
gia e que também busquem as melhores práticas de gestão ambiental. 

Os fornecedores da AVB devem buscar processos eficazes para administrar seus impactos 
ambientais e para operar suas atividades de forma a atender de forma semelhante aos 
padrões de gestão ambiental da AVB. 

 



6 CRITÉRIOS ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO 

O fornecedor, seus diretores, prepostos, subcontratados e funcionários ou qualquer pes-
soa agindo em nome do fornecedor não deverá atuar ou efetuar pagamentos de forma 
que possa violar leis e normas antissuborno e anticorrupção.  

O fornecedor compromete-se a cumprir as leis brasileiras e internacionais de combate à 
corrupção, proibindo qualquer pagamento direto ou indireto para obter, reter ou direci-
onar o negócio ou garantir qualquer vantagem imprópria. 

Todas as faturas, pagamentos a terceiros e pedidos de reembolso estão sujeitos a audito-
rias pela AVB, de acordo com critério estabelecido por ela, ou por um terceiro designado. 

O fornecedor deve manter registros que descrevam com precisão todos os serviços, pro-
dutos fornecidos e despesas envolvidas no fornecimento.  

O fornecedor deverá indenizar a AVB de/e contra as perdas, responsabilidades, danos, 
multas, pagamentos, custos e despesas (incluindo, mas não limitado a custos legais) que 
a incorram por qualquer violação das exigências aqui descritas. 

O fornecedor deverá reconhecer e concordar que a AVB não efetuará pagamentos em 
dinheiro ou instrumentos ao portador, nem a nenhuma conta em país diferente daquele 
em que os serviços e/ou produtos sejam executados.  

A AVB concederá proteção aos funcionários contra rebaixamento, penalidade ou outras 
consequências adversas pela recusa em participar de corrupção, mesmo que tal recusa 
possa resultar na perda de negócios do site. 

7 COMUNICAÇÃO EM CASOS GRAVES 

A AVB espera que seus fornecedores a notifiquem prontamente em caso de ocorrências 
significativas de violações dos direitos humanos, da ética e/ou riscos ambientais (inclu-
indo poluição, inundações, etc.), bem como que trabalhem em coordenação com as co-
munidades para minimizar os impactos locais. 

8 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

Quando solicitado, os fornecedores da AVB devem: 

✓ Preencher o Formulário de Avaliação de Fornecedor; 
✓ Fornecer à AVB ou aos seus representantes legais cópias de todas as informações e 

documentações relevantes ao seu processo. 
 

Esta política é parte fundamental do processo de gestão e relacionamento com fornece-
dores, onde busca-se adotar uma relação mais justa e transparente possível, possibili-
tando a busca, em conjunto do crescimento sustentável. O monitoramento pode assumir 
a forma de autoavaliações, de visitas ao local e acompanhamento dos planos de ação.  

A AVB trabalhará com seus fornecedores para tratar os gaps identificados.  

A AVB reserva-se no direito de não adquirir materiais ou serviços de fornecedores que 
não cumpram os requisitos desta política ou que não possam fornecer ou se comprometer 
com um plano de melhoria. 



9 REFERÊNCIAS 

ABNT NBR ISO 9001:2015 (Sistema de Gestão da Qualidade); 

ABNT NBR ISO 14001:2015 (Sistema de Gestão da Qualidade Meio Ambiente); 

ABNT NBR ISO 45001:2018 (Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional - Re-
quisitos com orientação para uso); 

ABNT NBR 16001:2012 (Responsabilidade social - Sistema de gestão - Requisitos); 

 

10 REVISÃO 

A AVB revisará anualmente e/ou sempre que houver uma alteração pertinente em seus 
processos, para garantir sua adequação e eficácia. 


