Política de Compras Locais
da Anglo American
NOSSA VISÃO
Nossa visão é realizar compras locais
sustentáveis e reponsáveis, que contribuam
positivamente para uma cadeia de suprimentos
robusta e o desenvolvimento econômico e social
das comunidade e países em que operamos.

NOSSOS PRINCÍPIOS

Sustentamos a visão de nossos quatro princípios fundamentais:
Multifacetado

Inclusivo

Sólida Governança

Toda nossa cadeia de
suprimentos oferece
oportunidades potenciais
para aquisição local: da
fase de exploração até
o pós encerramento da
mina; gastos operacionais
e de capital; bens e
serviços; contratadas e
fornecedores pequenos,
médios, grandes e
multinacionais; e em
todas as nossas áreas de
operação.

Buscamos resultados
através de compras
locais em diversos níveis;
incluindo comunidades
hospedeiras, nativas
e historicamente em
desvantagem, bem como
nos níveis provinciais,
nacionais e regionais.

Sólidos princípios
de negócios e boa
governança estarão
presentes em todas
as transações. Não
haverá nenhum
comprometimento de
qualidade, entrega, serviço,
segurança, saúde, meio
ambiente, ou quaisquer
outros requerimentos
técnicos. As políticas e os
procedimentos da Cadeia
de Suprimentos da Anglo
American serão aplicados.

Trabalho em
Parceria
Criar um ambiente
propício para compras
locais requer formas de
trabalho colaborativas:
entre departamentos
na Anglo American;
com nossos maiores
fornecedores; com
comunidades, governos,
e instituições de
desenvolvimento.

NOSSA POLÍTICA
As compras locais são de importância estratégica para a Anglo
American, exercendo um papel chave em assegurar e manter o nosso
direito de minerar, desenvolvendo comunidades hospedeiras saudáveis
e prósperas, criando eficiências em nossa rede de fornecimento e
garantindo fornecimento confiável de insumos críticos. O objetivo da
Política de Compras Locais é capacitar o acesso de empresas locais
para oportunidades da rede de fornecimento que surgem a partir da
nossa presença em projetos e operações.

Responsabilizamos nossos líderes,
gerentes de linha, supervisores e
todos aqueles que se relacionam
com fornecedores em nome da
Anglo American por ativamente
apoiar as compras locais
responsáveis.

Compromissos da Anglo American:
• Diretrizes de aquisição local,
padrões e ferramentas de apoio
serão ativamente promovidos na
área de trabalho e incorporados
aos processos da empresa.
• Iremos alocar recursos
apropriados e construir a
capacidade interna requerida
para capacitar a entrega efetiva
de aquisições locais.
• Cada operação e projeto terá
uma estratégia para aquisição
local. A estratégia irá claramente
articular o valor para a Anglo
American e comunidades
locais. A estratégia irá incluir
uma análise de fornecimento
local, um plano para conectar
empresas locais com a
demanda de aquisição e uma
avaliação do risco tanto para a
Anglo American como para as
comunidades hospedeiras.

• Reconhecemos que empresas
de pequeno e médio porte
(PMEs) poderão estar em
desvantagem particularmente
em razão de sistemas de
aquisição complexos. Iremos
nos esforçar por diminuir as
barreiras de participação,
simplificando nossos processos
e comunicando clara e
transparentemente nossos
requerimentos e padrões.
Iremos considerar uma série
de métodos de preferências
adequados às particularidades
do mercado local e
características das PMEs.
• Nossos termos de pagamento
irão acomodar as necessidades
das PMEs.
• Iremos apoiar o
desenvolvimento de empresas
locais comercialmente viáveis
que atendam aos requerimentos
da Anglo American.

• Será requerido que nossos
fornecedores trabalhem
conosco para melhorar os
resultados de aquisições
locais em nossa cadeia de
suprimentos.
• Iremos trabalhar direcionados
a atingir níveis sustentáveis
de compras locais através de
metas determinadas, medição
e monitoramento de nossas
atividades e seus impactos.
• Iremos relatar interna e
externamente nosso progresso
em aquisição local.
• O cumprimento desta política
e sua adequação para suportar
padrões e estratégias estarão
sujeitos a avaliação interna e
regular.

Esta política será revista em intervalos apropriados e revisada quando necessário para mantê-la atualizada.
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