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Informações do documento
Descrição breve:
A política de compra responsável da Aperam ("política") reafirma nosso compromisso com a
sustentabilidade em nossa cadeia de suprimentos e confirma que esperamos que nossos
fornecedores atendam a padrões específicos de saúde e segurança, direitos humanos, éticos e
ambientais. Incentivamos nossos fornecedores a trabalhar em seu setor e juntamente conosco
para identificar e desenvolver melhorias contínuas de desempenho em nosso programa de
compras responsáveis e sustentáveis. Esperamos que esta política promova práticas
comerciais sustentáveis por parte de nossos fornecedores e em toda a sua cadeia de
suprimentos.

Escopo:
Esta política se aplica a todos os compradores, fornecedores e contratados da Aperam e suas
afiliadas, e se aplica a todos os produtos e serviços que a Aperam adquire. Incentivamos
fortemente nossos fornecedores a promover os compromissos desta política em sua própria
cadeia de suprimentos.

Propósito
A Aperam é líder de mercado em aços inoxidáveis e se destaca como promotora ativa da ética
e da sustentabilidade em todas as suas formas. Em apoio a esses objetivos, que são
materializados pelo compromisso da Aperam com os 10 princípios do Pacto Global das Nações
Unidas (ONU), os Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas, as Diretrizes da OCDE
para Multinacionais, entre outros, bem como por sua adesão à associação ResponsibleSteelTM,
a Aperam se compromete e irá trabalhar junto a seus fornecedores para:

• Operar uma cadeia de suprimentos enxuta que apoie suas políticas corporativas no campo da
sustentabilidade, seja em questões sociais (incluindo saúde e segurança e direitos humanos),
ambientais e éticas.
•Desenvolver soluções de compras alinhadas com as necessidades e expectativas dos
clientes, necessidades regulatórias e partes interessadas mais amplas.
•Criar valor de longo prazo e reduzir riscos para seus negócios, fornecedores e partes
interessadas.
•Depender cada vez mais de uma cadeia de suprimentos que atinja um desempenho de
sustentabilidade sólido e verificado.
Alcançaremos esses objetivos definindo padrões de suprimentos responsáveis e sustentáveis,
colaborando, inovando e incorporando o fornecimento e a compra sustentáveis em nossos
processos de negócios, métodos de avaliação e indicadores de desempenho.

Introdução
A Aperam define sua cadeia de suprimentos como os bens e serviços adquiridos e utilizados
em suas operações. Isso inclui insumos primários, como minério de ferro, sucata de aço
inoxidável e aço carbono, ligas, metais básicos, energia, bem como máquinas imobilizadas,
serviços e produtos industriais e profissionais, peças de reposição, embalagens, TI e logística.
Suprimentos Responsável é um princípio fundamental tanto na aquisição quanto na abordagem
de sustentabilidade da Aperam, e recebe consideração sistemática ao lado de fatores como
preço e qualidade.

1. Nosso compromisso com fornecedores
De acordo com seus princípios, a Aperam irá:
• Colaborar: Trabalhar com fornecedores para melhorar os padrões sociais (incluindo saúde,
segurança e direitos humanos), ambientais e éticos. Isso pode incluir avaliações conjuntas ou
de terceiros, como auditorias de processo, visitas ao local ou certificações, para avaliar o
desempenho em relação a padrões definidos e acordados, como os próprios princípios da
Aperam esclarecidos em seu Código de Conduta Empresarial, as diretrizes de ética dos
próprios fornecedores ou os padrões de sustentabilidade setoriais apropriados, bem como em
relação aos requisitos do ResponsibleSteelTM.
• Suporte: Auxiliar os fornecedores a identificar atividades que estejam abaixo desses requisitos
e trabalhar para alcançar melhores condições em tempo hábil, possivelmente por meio do
compartilhamento de boas práticas ou treinamento.
• Priorizar: Concentrar a atenção nas partes da cadeia de suprimentos onde o risco de não
atender a esses requisitos é maior, e onde a máxima melhoria pode ser feita.
• Respeito: Conduzir nossos negócios com os fornecedores de forma justa, objetiva,
transparente e profissional. Isso inclui tratar os funcionários dos fornecedores que trabalham
em nossas instalações da mesma forma que tratamos nossas próprias equipes.

• Promover: Atuar como defensora das práticas sustentáveis da cadeia de suprimentos em
nosso setor e contar cada vez mais com uma cadeia de suprimentos que atinja um
desempenho de sustentabilidade sólido e verificado.
• Comunicar e treinar: Certificarmos de que todos os funcionários da Aperam estejam cientes
desta política e que os responsáveis pelas compras estejam devidamente treinados.
• Melhorar: Revisar regularmente nossas políticas e práticas para garantir que contribuam para
nossa visão de compras responsáveis e sustentáveis e para nossos relatórios de
sustentabilidade.

2. O que esperamos de nossos fornecedores
2.1. Princípios gerais
Esperamos que eles atendam aos requisitos descritos nesta política e especificamente neste
parágrafo e, caso não os cumpram, esperamos que proponham e implementem planos de
mitigação para os atenderem. O não cumprimento ou a ausência de um plano de ação pode
levar a Aperam a se desligar deste fornecedor.
Os fornecedores também são fortemente encorajados a colaborar, tanto ao nível do seu próprio
setor quanto com a Aperam, para identificar outras oportunidades de melhorar as práticas de
negócios sustentáveis nas áreas de saúde e segurança, direitos humanos, ética e gestão
ambiental, em toda a cadeia de suprimentos.

2.2. Saúde e segurança
A Aperam está empenhada em trabalhar para uma "Jornada rumo ao zero" acidentes e lesões,
bem como para o bem-estar geral no local de trabalho e fora dele. Isso é endossado por suas
Políticas e Procedimentos de Saúde e Segurança que promovem a Segurança como nosso
principal dever. A Aperam solicita aos seus fornecedores que eliminem todos os acidentes de
trabalho em sua força de trabalho ou comunidade e que atendam aos padrões semelhantes
aos da Aperam em questões de saúde e segurança. As políticas e instruções específicas se
aplicam aos fornecedores que acedem às localidades da Aperam, e devem ser estritamente
observadas. O não cumprimento das diretrizes de saúde e segurança ou o mau desempenho
nesta área podem justificar a suspensão imediata do contrato.

2.3. Direitos humanos
Conforme detalhado em sua política de Direitos Humanos e no Código de Conduta
Empresarial, a Aperam respeita todos os direitos humanos, em particular os de funcionários e
comunidades locais, e está empenhada em promover esses princípios junto aos seus
fornecedores. A Aperam requisita que seus fornecedores desenvolvam e implementem
políticas e procedimentos para garantir o respeito a todos os direitos humanos em seus
negócios e os de seus fornecedores, de acordo com os padrões da Aperam, com foco

particular no trabalho infantil ou forçado, discriminação, liberdade de associação e condições
dignas de emprego.

2.4. Ética
A Aperam está empenhada em aplicar práticas comerciais justas, éticas e transparentes. A
Aperam não adquire materiais e serviços que não cumpram as leis e convenções nacionais ou
internacionais, incluindo anticorrupção, lavagem de dinheiro e controles de exportação
baseados em políticas de sanções. A Aperam está empenhada em usar matérias-primas e
produtos industriais de origem legal e sustentável, e não se suprirá de 'minerais ou materiais de
zonas de conflito'. A Aperam mantém processos de due diligence para cumprir este
compromisso e solicita aos fornecedores relevantes que apoiem totalmente a empresa neste
esforço. A Aperam solicita que seus fornecedores mantenham e façam cumprir uma política da
empresa que exige a adesão às práticas comerciais éticas, adotando os mesmos princípios do
Código de Conduta Empresarial da Aperam e das políticas éticas relacionadas.

2.5. Gestão ambiental
A Aperam está comprometida com a sustentabilidade e usa sua expertise em siderurgia para
desenvolver processos mais limpos, o que a torna a empresa de aço inoxidável com a melhor
pegada de carbono do mundo.
Além disso, a Aperam estabeleceu objetivos ambientais ambiciosos para minimizar ainda mais
seu impacto sobre o meio ambiente, combater as mudanças climáticas e buscar a neutralidade
do carbono até 2050. Procuramos trabalhar com fornecedores que estejam comprometidos
com a mesma abordagem e sigam as melhores práticas em gestão ambiental, incluindo
eficiência energética e de recursos, gestão da biodiversidade, redução de resíduos, redução de
emissão de CO2 e reciclagem. A Aperam solicita aos seus fornecedores que mantenham
políticas, processos e procedimentos eficazes para gerir os seus impactos ambientais e para
operar os seus negócios de forma a cumprir os elevados padrões ambientais de gestão dos
impactos.

2.6. Comunicação em casos graves
Em caso de ocorrências significativas de violações dos direitos humanos ou da ética e/ou
riscos ambientais (incluindo poluição, inundações, etc.), esperamos que nossos fornecedores
nos notifiquem prontamente, que eles trabalhem em coordenação com as comunidades para
minimizar os impactos locais e que nos forneçam garantias sobre o possível impacto na
capacidade da Aperam de cumprir com os seus próprios compromissos.

2.7. Documentação
A pedido, exigimos que nossos fornecedores:
•Forneçam à Aperam ou aos seus representantes cópias de todas as informações relevantes,
incluindo elementos sobre seus proprietários beneficiários finais.

•Completem um questionário de autoavaliação.
• Demonstrem quais esforços estão sendo feitos para atender aos requisitos desta política, e
em particular, que eles forneçam seus próprios compromissos com as Compras Responsáveis
e os procedimentos relacionados.
•Cooperem e envidem esforços razoáveis para garantir que seus subcontratados façam o
mesmo.

3. Monitoramento e revisão
3.1. Monitoramento
Esta política é parte integrante do procedimento de gestão e de avaliação das relações com os
fornecedores da Aperam , que inclui o acompanhamento de indicadores de desempenho.
A Aperam adotará uma abordagem baseada no risco ao avaliar a conformidade dos
fornecedores com os requisitos desta política. O monitoramento pode assumir a forma de
autoavaliações, de visitas ao local e acompanhamento dos planos de remediação. A Aperam
trabalhará com seus fornecedores para tratar as lacunas identificadas. A Aperam reserva-se o
direito de se desligar de fornecedores que não cumpram os requisitos desta política ou que não
possam fornecer ou se comprometer com um plano de melhoria.

3.2 Revisão
A Aperam revisará periodicamente esta política e seu programa de implementação, no que diz
respeito à sua adequação e eficácia.

