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Group Procurement Management

Questionário de Compliance e  Sustentabilidade
Situação: 09-06-2015

1.0 Requisitos organizacionais e responsabilidade de gestão

1.1
Existe um Código de Conduta estabelecido na sua empresa?

Em caso afirmativo, forneça uma cópia.
S/N Download

1.2

A sua empresa possui um ou mais indivíduos designados como responsáveis por Compliance (representantes de 

gestão com responsabilidade de assegurar o cumprimento das leis, regulamentos e códigos)?

Em caso afirmativo, forneça o nome do responsável por  Compliance encarregado da implementação do Código de 

Conduta do Fornecedor da ANDRITZ em sua organização. 

S/N Texto livre

1.3
A sua empresa oferece sessões de treinamento aos seus funcionários (incluindo os funcionários temporários) sobre 

tópicos de Compliance?
S/N

1.4 Quantos funcionários receberam treinamento de Compliance? > 95% >75% >50% <50%

1.5

A sua empresa possui procedimentos de auditoria em vigor para monitorar a eficácia das suas medidas de 

Compliance?

Em caso afirmativo, descreva esses procedimentos resumidamente.

S/N Texto livre

1.6
Existem procedimentos em vigor para implementar ações corretivas em tempo hábil para as deficiências 

identificadas em auditorias internas ou externas?
S/N

2.0 Direitos humanos e condições justas de trabalho

2.1 A sua empresa mantém um arquivo de pessoal relativo a cada funcionário? S/N

2.2 Todos os funcionários da empresa recebem um contrato de trabalho formal em uma linguagem que eles entendam? S/N

2.3
Existe uma política de responsabilidade corporativa por escrito ou declaração de compromisso que defina a sua 

abordagem em relação ao trabalho, à saúde e às normas de segurança?
S/N

2.4
Existem políticas que proíbam o trabalho forçado e o trabalho infantil?

Em caso afirmativo, forneça uma cópia.
S/N Download

2.5
Existe um sistema de gestão em vigor ou há um em desenvolvimento para avaliar os riscos de trabalho, saúde e 

segurança?
S/N

2.6

Existem certificações SA8000 ou de Iniciativa de Negociação Ética (Ethical Trading Initiative, ETI) atualizadas ou 

outras certificações reconhecidas para a gestão do local de trabalho?

Em caso afirmativo, forneça uma cópia.

S/N Download

2.7
As políticas, práticas e expectativas de trabalho, saúde e segurança são transmitidas a todos os funcionários e 

fornecedores no idioma local e apropriado?
S/N

2.8

Existem certificações OHSAS 18001, ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 ou OSHA VPP atualizadas para saúde e 

segurança?

Em caso afirmativo, forneça uma cópia.

S/N Download

2.9
Existem procedimentos em vigor para garantir que o maquinário adequado seja bem conservado e equipado com os 

dispositivos de segurança necessários?
S/N

2.10 Existe um plano redigido de resposta a emergências e procedimento de evacuação de incêndio? S/N

2.11

Todos os funcionários da sua empresa são treinados em questões relevantes de saúde e de segurança, tais como 

equipamento de proteção individual, manutenção de máquinas, manipulação de materiais perigosos, gestão de 

emergências, etc.?

S/N

2.12 A sua instalação tem funcionado sem quaisquer ferimentos fatais durante o(s) último(s) … ano 2 anos 3 anos > 3 anos

2.13
Algum dos trabalhadores de sua empresa tem dívida ou outra obrigação para com a sua empresa ou agências de 

trabalho?
S/N

2.14
Os funcionários têm liberdade para se demitir a qualquer momento sem penalidade desde que seja fornecido aviso 

prévio razoável?
S/N

2.15
Os funcionários têm liberdade de sair das instalações e dos alojamentos fora do expediente, bem como no fim do 

seu turno?
S/N

2.16 A sua empresa adota trabalho infantil (trabalhadores menores de 15 anos de idade? S/N

2.17
Os funcionários jovens (acima da idade mínima legal, mas menores de 18 anos) que requerem restrições de 

proteção são contratados em conformidade com a lei?
S/N

2.18 Existem procedimentos eficazes para checar a idade do funcionário? S/N

2.19

A sua empresa tem políticas de pessoal redigidas em vigor para práticas de contratação, salário, benefícios, 

rescisão e/ou aposentadoria para evitar a discriminação com base na idade, deficiência, sexo, nacionalidade, raça, 

cor, religião, origem social ou étnica, orientação sexual, condição de saúde, opinião política, etc.?

S/N

2.20
Seus empregados têm liberdade de aderir ou formar sindicatos ou organizações de trabalhadores de sua própria 

escolha e de negociar coletivamente, se isso for permitido por lei?
S/N

2.21
Existe uma política formal, por escrito, que declare claramente o compromisso de prevenir o assédio e abuso no 

local de trabalho?
S/N

2.22
Existem procedimentos em vigor para garantir que o local de trabalho não tenha abuso físico, punição corporal, 

contato físico com a intenção de ferir ou intimidar e medidas disciplinares que causem desconforto físico?
S/N

2.23
Existem procedimentos em vigor para garantir que todos os funcionários recebam, pelo menos, o salário mínimo 

legal pelo horário de trabalho normal?
S/N

2.24
Existem procedimentos em vigor para garantir que todos os funcionários tenham férias e dispensa a que tenham 

direito por lei?
S/N

2.25
Existem procedimentos em vigor para garantir que todas as horas extras realizadas em suas instalações sejam 

voluntárias?
S/N
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3.0 Responsabilidade ambiental e sustentabilidade

3.1
Existe um sistema de gestão em vigor para avaliar os riscos ambientais associados à produção e para assegurar 

que as medidas de proteção do ambiente sejam implementadas?
S/N

3.2 O sistema de gestão de sua empresa está em conformidade com as leis e regulamentos ambientais aplicáveis? S/N

3.3 Existem certificações atualizadas de ISO 14001, RC 14001 ou EMAS? S/N Download

3.4 Existe uma declaração de política e/ou sistema de gestão que trate da questão de minerais de regiões de conflito? S/N

3.5
As políticas, práticas e expectativas ambientais são transmitidas a todos os funcionários e fornecedores em idioma 

local ou apropriado?
S/N

3.6 A sua empresa monitora e controla o consumo de energia? S/N

3.7 Existe um programa e/ou procedimentos para reduzir o uso de energia? S/N

3.8 Existe um sistema em vigor para reduzir o impacto ambiental dos gases de efeito estufa? S/N/n.a.

3.9 Existem objetivos e metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa? S/N/n.a.

3.10 Existe um sistema em vigor para gerenciar emissões atmosféricas? S/N/n.a.

3.11 Existem dispositivos de prevenção de poluição nas chaminés, respiradouros e sistemas de extração? S/N/n.a.

3.12 Existe um sistema em vigor para gerenciar e monitorar captações e consumo de água? S/N/n.a.

3.13 Existe um programa e/ou procedimentos para reduzir o uso de água ou reutilização/reciclagem de água? S/N/n.a.

3.14 As águas residuais são tratadas em suas instalações antes de seu despejo? S/N/n.a.

3.15 Existe um programa e/ou procedimentos para reduzir ou eliminar a poluição e resíduos nas operações? S/N/n.a.

3.16
Existe um programa e/ou procedimentos para gerenciar e eliminar resíduos perigosos, águas residuais, resíduos 

sólidos e emissões atmosféricas?
S/N/n.a.

3.17

A sua empresa estabeleceu metas e objetivos ambientais relativos aos itens acima mencionados para melhorar o 

desempenho ambiental?

Em caso afirmativo, dê alguns exemplos.

S/N Texto livre

3.18
A sua empresa avalia se as substâncias armazenadas, utilizadas ou manipuladas no local são proibidas por leis ou 

protocolos nacionais ou internacionais? 
S/N

3.19 A sua empresa mantém fichas de segurança atualizadas para todas as substâncias perigosas utilizadas no local? S/N

3.20
Existem metas e programas para reduzir os impactos globais de sustentabilidade, através da gestão da logística de 

transporte (por exemplo, priorizar modos de transporte de baixo impacto)?
S/N

4.0 Integridade comercial

4.1
Existem procedimentos e/ou um programa em vigor para evitar a corrupção, extorsão ou fraude?

Em caso afirmativo, descreva resumidamente o programa e/ou procedimentos.
S/N Texto livre

4.2
Existem procedimentos e/ou um programa em vigor para garantir que subornos ou outros meios de obtenção de 

vantagens não sejam oferecidos ou aceitos (evitando conflito de interesses)?
S/N

4.3
Existem procedimentos e/ou um programa em vigor para garantir que negócios, publicidade e concorrência justos 

sejam respeitados (conformidade com as leis antitruste e de concorrência leal)?
S/N

4.4

Existem procedimentos e/ou um programa em vigor para garantir que as informações sejam divulgadas de acordo 

com as leis e regulamentos aplicáveis (por exemplo, conformidade com as normas de insider trading, proteção da 

propriedade intelectual)?

S/N

5.0 Controle de exportação

5.1
Existe um sistema de controle de exportação em vigor que inclua também as restrições comerciais (por exemplo, 

bens de dupla utilização, produtos em listas de controle de comércio, etc.)?
S/N

5.2 Existe uma pessoa na sua organização que seja responsável por questões de controle de exportação? S/N Texto livre

5.3
A sua empresa ou qualquer uma das suas afiliadas ou diretores ou dirigentes estão sujeitos a sanções dos EUA, da 

UE ou de qualquer outro país?
S/N

6.0 Direitos de propriedade intelectual, segredos comerciais e proteção de dados

6.1
A sua empresa recorre rotineiramente a termos de confidencialidade (non disclosure agreements, NDAs) para 

proteger direitos de propriedade intelectual de terceiros (por exemplo, do seu cliente)? S/N

6.2 Todos os seus funcionários relevantes são treinados sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual de S/N

7.0 Obrigações contratuais e compromisso do fornecedor

7.1
A sua empresa exige que seus fornecedores estejam em conformidade com as leis e regulamentos 

trabalhistas/empregatícios e de ética nos negócios? S/N

7.2

Existem procedimentos em vigor para garantir que seus fornecedores, incluindo agências de emprego, operem em 

conformidade com todos os regulamentos e leis ambientais, trabalhistas/empregatícios e de ética nos negócios 

aplicáveis? Em caso afirmativo, descreva resumidamente os procedimentos.

S/N Texto livre

7.3
A sua empresa transmite informações sobre desempenho, práticas e expectativas de trabalho e/ou ética nos 

negócios para seus fornecedores?
S/N

8.0 Relatórios, monitoramento e sanções

8.1
A sua empresa foi citada por violações graves das leis que resultaram em sanções monetárias e/ou ações 

corretivas formais impostas por uma autoridade do governo ou um tribunal nos últimos três anos?

relativas a direitos humanos e condições justas de trabalho S/N

relativas a responsabilidade ambiental e sustentabilidade S/N

relativas a integridade nos negócios (por exemplo: fraude, suborno, antitruste, etc.) S/N

relativas a disposições de controle de exportação S/N

relativas a direitos de propriedade intelectual/segredos comerciais S/N

8.2

Existem procedimentos de reclamação em vigor para permitir que os funcionários levem ao conhecimento da 

direção violações relacionadas à Compliance e/ou outras preocupações de forma anônima, sem temor de 

represálias?

S/N
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