
 

 
Info class External / Supplier Sustainability, LSYP 

 

 

 

Perguntas frequentes – 
Rating sustentabilidade 

(S-rating) 
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1 O que é o “S-Rating” (Classificação de Sustentabilidade)? 

A Classificação de Sustentabilidade (S-Rating) avalia o desempenho de sustentabilidade de 

nossos fornecedores. É uma avaliação dos fornecedores em relação aos riscos ambientais, 

sociais e de corrupção. A avaliação geralmente é baseada no número DUNS. 

As ferramentas utilizadas para classificar nossos fornecedores são o Questionário de 

autoavaliação de sustentabilidade (Self-Assessment Questionnaire – SAQ), bem como uma 

verificação no local (planta) / Auditoria de sustentabilidade, caso seja identificado um maior 

risco de sustentabilidade. A classificação é determinada com base na localização. Além disso, 
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os fornecedores selecionados são obrigados a passar por uma avaliação aprofundada contra  

corrupção. Caso você não seja contatado especificamente pelo Grupo Volkswagen, nenhuma 

ação será necessária. 

A nomeação de fornecedores não é possível sem um resultado de S-Rating ou com um valor 

baixo de S-Rating. Portanto, é altamente recomendável que nossos fornecedores forneçam 

todas as informações de sustentabilidade necessárias, o mais rápido possível. O S-Rating 

exige que os fornecedores compartilhem ativamente suas informações de sustentabilidade 

com a Scania e o Grupo Volkswagen. 

Para obter mais informações sobre o SAQ - consulte as Perguntas frequentes sobre SAQ 

disponíveis no portal de fornecedores da Scania. 

2 Como os fornecedores podem se preparar parar o S-Rating? 

É altamente recomendável a todos os fornecedores que se preparem para o Rating de 

Sustentabilidade: 

• Familiarizando-se com os requisitos de sustentabilidade da Scania (Código de Conduta do 

Fornecedor Scania). Esses requisitos estão disponíveis no Portal de fornecedores da Scania 

(Scania Supplier Portal) e também conectado a um vídeo ilustrativo no youtube.com. 

• Preenchendo o questionário de sustentabilidade (SAQ) na plataforma 

supplierassuarance.com, executado pelo nosso provedor de serviços NQC Ltd. e 

compartilhando o SAQ com a Scania e o Grupo Volkswagen (lembre-se de que a conclusão 

do SAQ pode levar várias semanas). Observe que apenas os SAQs compartilhados na 

https://supplier.scania.com/supplying-to-scania/sustainability/
https://supplier.scania.com/supplying-to-scania/sustainability/
https://www.youtube.com/watch?v=tK_4TvYlkIg&feature=youtu.be
https://supplierassurance.com/
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plataforma supplierassurance.com são válidos para o S-Rating. A Scania ou o Grupo 

Volkswagen não aceita versões em PDF de SAQs enviados diretamente para nós. 

• Submetendo-se a uma auditoria de sustentabilidade (verificação no local) - somente se for 

solicitado. 

• Submetendo-se a uma verificação de risco de corrupção - somente se for solicitado. 

3 Será necessária um resultado para todos os fornecedores da Scania e do Grupo 

Volkswagen? 

O Rating de Sustentabilidade será exigido para todos os fornecedores com produção 

própria *. Além disso, os fornecedores na área de logística, produtos químicos e serviços de 

reciclagem também devem ter um resultado.  

*O S-Rating é aplicável a empresas com mais de 9 funcionários. Empresas com 9 funcionários ou menos precisam entrar em 

contato com o Grupo Volkswagen por e-mail (s-rating@vwgroupsupply.com) para serem liberadas da tarefa ou entrar em contato 

com supplier.sustainability@scania.com. 

4 No que consiste o S-Rating? 

O S-Rating é baseado no Questionário de auto-avaliação (SAQ) sobre aspectos sociais e 

sustentáveis que precisam ser preenchidos na plataforma supplierassurance.com. Como 

parte do S-Rating, a Scania e o Grupo Volkswagen determinaram requisitos mínimos com 

base no Código de Conduta para Parceiros de Negócios que devem ser atendidos por todos 

os fornecedores. Uma primeira avaliação de risco é realizada com base nas respostas do 

fornecedor no SAQ. Então, se forem identificadas lacunas, é necessária uma verificação no 

local / Sustentabilidade em um fornecedor. Para fornecedores selecionados, será necessário 

concluir uma verificação aprofundada dos riscos de corrupção, onde o fornecedor precisa 

responder a perguntas adicionais. Se não for solicitado aos fornecedores que preencham 

este questionário adicional explicitamente pelo Grupo Volkswagen, não há demanda por ação. 

5 Quais são os requisitos mínimos? 

Os requisitos mínimos são os seguintes: 

• Os fornecedores precisam ter um código de conduta implementado. 

• Os fornecedores precisam ter uma política em vigor sobre direitos humanos e 

condições de trabalho, incluindo pelo menos os tópicos: trabalho infantil e 

trabalhadores jovens, salários e benefícios, horas de trabalho, escravidão moderna, 
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liberdade de associação e negociação coletiva, bem como assédio e não-

discriminação. 

• Os fornecedores precisam ter uma política em vigor sobre saúde e segurança, 

incluindo pelo menos os tópicos: emergências, gerenciamento de incidentes e 

acidentes, ergonomia no local de trabalho e proteção contra incêndio. 

• Os fornecedores precisam ter uma política em vigor sobre ética nos negócios, 

incluindo pelo menos os tópicos corrupção, extorsão e suborno, privacidade e 

conflitos de interesse. 

• Os fornecedores precisam ter uma política em relação à sustentabilidade ambiental, 

incluindo pelo menos os tópicos emissões de gases de efeito estufa, eficiência 

energética e energia renovável, bem como gerenciamento sustentável de recursos e 

redução de resíduos 

O cumprimento desses requisitos é verificado com a ajuda do Questionário de auto-avaliação 

(SAQ) na plataforma supplierassurance.com. O SAQ já está em uso hoje para avaliar o 

desempenho de sustentabilidade dos fornecedores. Se os requisitos mínimos não forem 

atendidos, os fornecedores precisam melhorar e atualizar o SAQ e, em alguns casos, 

realizaremos uma auditoria de sustentabilidade na planta para obter um resultado S-Rating. 

Ainda é esperado que o fornecedor cumpra todos os requisitos mínimos verificados no SAQ 

dentro de 12 meses após a primeira conclusão do SAQ. No caso de descumprimento contínuo 

dos requisitos mínimos após o período de 12 meses, os fornecedores obterão uma 

classificação negativa e, portanto, não poderão ser nomeados para novos negócios. 
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6 O que os fornecedores precisam fazer? 

Os fornecedores são solicitados a preencher um SAQ na plataforma supplierassurance.com 

assim que se registram na plataforma B2B da Volkswagen. Além disso, a Scania e o Grupo 

Volkswagen podem solicitar o seu SAQ por e-mail ou no processo de fornecimento: 

• Mantenha suas informações de contato nos portais B2B atualizadas para garantir 

que possamos alcançar os contatos corretos a tempo. 

• Se você for solicitado a concluir um SAQ, faça-o no devido tempo e com cuidado, 

pois isso afetará sua capacidade de ser nomeado. 

• Se você for solicitado a concluir uma verificação no local, entre em contato com 

nosso provedor de serviços e verifique se a planta está pronta para a visita do 

auditor, pois isso afetará sua capacidade de ser nomeado. 

• Se você é o responsável pelo usuário do SAQ da sua organização na plataforma 

supplierassuance.com e você muda de posição ou sai da empresa, certifique-se de 

atribuir essa responsabilidade a uma pessoa adequada em sua organização. 

 

7 Os fornecedores receberão detalhes sobre o resultado do S-Rating ou receberão 

apenas a nota final? 

Os fornecedores não irão receber o resultado final do S-Rating, pois é uma avaliação 

interna. O S-Rating pode ser comunicado pelo comprador separadamente. O 

fornecedor obterá automaticamente uma pontuação para o seu SAQ concluído, que 

forma a base para o S-Rating e obterá recomendações de como melhorar seu 

desempenho em sustentabilidade. Caso seja realizada uma verificação no local / 

auditoria de sustentabilidade, os fornecedores também receberão um relatório caso 

sejam detectadas melhorias. Os fornecedores devem definir e implementar um plano 

de ação corretiva no devido tempo. O cumprimento das medidas será acompanhado. 

 

8 Como o S-Rating afeta o relacionamento existente dos fornecedores com o Grupo 

Volkswagen? 

Um SAQ incompleto e uma verificação inadequada no local / auditoria de 

sustentabilidade levarão a um resultado insuficiente. Portanto, nenhuma indicação 

adicional na Scania ou no Grupo Volkswagen será possível. Isso significa que uma 

classificação insuficiente impede uma nova nomeação em qualquer uma das marcas 

do Grupo Volkswagen. No entanto, a classificação pode ser ajustada diariamente. Os 
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fornecedores são altamente incentivados a implementar medidas para melhorar seu 

desempenho em sustentabilidade e o S-Rating. 

 

9 Atividades adicionais de sustentabilidade em um fornecedor melhoram o S-Rating? 

As atividades de sustentabilidade que vão além de nossos requisitos de 

sustentabilidade em relação aos parceiros de negócios não são consideradas no S-

Rating. No entanto, incentivamos e apreciamos muito quaisquer atividades adicionais 

de sustentabilidade realizadas por nossos fornecedores. 

Lembre-se também de que outros requisitos ou atividades de sustentabilidade ainda 

podem ser considerados no processo de nomeação, mas fora do escopo do S-Rating. 

 

10 Com quem os fornecedores podem entrar em contato em caso de dúvidas sobre o 

processo do S-Rating? 

Se você não encontrou suas respostas no FAQ, podem entrar em contato com;  

Volkswagen Group via s-rating@vwgroupsupply.com 

Scania CV AB via supplier.sustainability@scania.com 
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