Desenvolvimento Sustentável na área de
Cadeia de Suprimentos da Anglo American
NOSSA VISÃO
É nossa visão que toda nossa cadeia de suprimentos
se engaje e compartilhe nosso compromisso com o
desenvolvimento sustentável.

NOSSOS PRINCÍPIOS

Sustentando esta visão, existem três princípios fundamentais:
APLICAÇÃO UNIVERSAL
DESTA POLÍTICA

UMA JORNADA DE
MELHORIA CONTÍNUA

ADOÇÃO DE PADRÕES
SIMPLES E CONSISTENTES

NOSSA POLÍTICA
Compromisso Anglo American
É responsabilidade de todos aqueles que se relacionam com fornecedores em nome da Anglo American
promover e implementar ativamente esta política ao longo de toda cadeia de suprimentos. Isto requere:
• cumprimento da legislação e
normas vigentes que promovam
positivamente e fortaleçam
as boas práticas ao longo da
cadeia de suprimentos.
• desenvolvimento,
implementação e manutenção
de padrões globalmente aceitos
e procedimentos que sejam
embutidos aos processos da
cadeia de suprimentos.

• alocação adequada de recursos
e a provisão de treinamento
interno.
• enfoque baseado em risco
para segmentar e engajar a
nossa base de fornecedores,
abrangendo comunicação,
avaliações, auditorias, planos
de ação corretiva e, quando for
adequado, auxílio a capacitação
dos fornecedores.
• comunicação em duas vias,
aberta e transparente.

• trabalhar junto com os
fornecedores na identificação
de oportunidades de benefício
mútuo no que se refere ao
desenvolvimento sustentável.
• relatar, em uma base
regular e consistente, tanto                               
internamente quanto
externamente, sobre
nossa jornada rumo ao
Desenvolvimento Sustentável
da Cadeia de Suprimentos.

Expectativas dos nossos Fornecedores
Ao selecionar e reter os fornecedores, a Anglo American mostrará preferência por aqueles fornecedores
que demonstrem comprometimento com o Desenvolvimento Sustentável e se esforcem em seguir o
Código de Desenvolvimento Sustentável do Fornecedor Anglo American, incluindo:
• a administração efetiva da
segurança com uma visão de
“zero acidentes”.
• a administração efetiva de
riscos a saúde ocupacional,
com a visão de uma força de
trabalho saudável e produtiva.
• defender direitos humanos
fundamentais e práticas
trabalhistas justas e alinhadas
com padrões  reconhecidos
internacionalmente.
• assegurar que suas operações,
produtos e serviços fornecidos

a Anglo American, cumprem
com todas as leis nacionais e
outras leis e normas aplicáveis.  
Quando fornecer estes aos
sites, cumprir com todos os
padrões e procedimentos
adicionais específicos do site.
• manter e promover padrões  
éticos,  boas práticas de
negócio e boa governança.
• contribuir com o bem estar
econômico e social das
comunidades  nas quais
o fornecedor opera.
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• gerenciamento ambiental
responsável, dentro de uma
visão de minimização de danos
ao meio ambiente.
• implementar sistemas
administrativos efetivos e
estratégias de gerenciamento
de riscos.
• prover relatórios claros,
acurados e apropriados sobre
os indicadores acordados.
• Replicar os princípios e
códigos em sua própria
cadeia de suprimentos.

