
requisitos mínimos para fornecedores

Requisitos S-Rating (Sustentabilidade)
A Scania, juntamente com o Grupo Volkswagen, está trabalhando continuamente no 

desenvolvimento de seus requisitos de sustentabilidade para fornecedores, descritos no 

Código de Conduta da Scania e no Código de Conduta da VW para Parceiros de Negócios. A 

extensão em que nossos fornecedores atendem a esses requisitos é medida pelo Rating de 

Sustentabilidade (S-Rating), que é um pré-requisito para a concessão. Como parte da 

Classificação S, a Scania, juntamente com o Grupo Volkswagen, determinou requisitos 

mínimos com base no Código de Conduta do fornecedor Scania e no Código de Conduta da 

VW para Parceiros de Negócios, que devem ser cumpridos por todos os fornecedores

Os requisitos mínimos são os seguintes:

1) Os fornecedores precisam ter um Código de Conduta implementado em suas instalações.

2) 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, liberdade de associação e negociação 

coletiva, bem como assédio e não-discriminação.

3) Os fornecedores precisam ter uma política em vigor em relação à saúde e segurança, 

incluindo pelo menos os tópicos preparação para emergências, gerenciamento de incidentes 

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

4) 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.

5) 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.

Rastreamento de conformidade com os requisitos mínimos
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 

para obter uma pontuação 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 indicados para outros negócios.

Outras informações

• Observe que também um baixo desempenho no SAQ (independentemente do cumprimento dos requisitos mínimos) 
pode tornar impossível a nomeação. Nesses casos, o fornecedor precisa melhorar a pontuação do SAQ, a 
necessidade de uma auditoria de sustentabilidade no local do fornecedor também pode ser solicitada à Scania 
nessa situação.

• Lembre-se de atualizar seu SAQ com os dados mais recentes da empresa. Uma vez que isso terá um impacto no 
processo de indicação.

• Todos os fornecedores, independentemente do tamanho *, precisam passar por todo o SAQ.

• As políticas descritas acima devem ser enviadas em um dos seguintes idiomas ou em um site disponível

• tradução: inglês, alemão, chinês, espanhol, francês ou português.

• Mais informações podem ser encontradas no portal de fornecedores da Scania, i.a. orientação sobre como 
configurar uma política.

• Lembre-se de que esses são os requisitos mínimos. Requisitos de sustentabilidade adicionais ainda podem ser 
aplicáveis e descritos em nosso contrato e apêndice relevante.

*O S-Rating é aplicável a empresas com mais de 9 funcionários. Empresas com 9 funcionários ou
menos precisa entrar em contato com o Grupo Volkswagen por e-mail (s-rating@vwgroupsupply.com) para ser 
liberado do questionário ou entre em contato com supplier.sustainability@scania.com
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