Guia aos Fornecedores
Na Novozymes, consideramos nossos fornecedores importantes parceiros de negócios para o
cumprimento de nosso propósito: “Juntos, encontramos respostas biológicas para uma vida melhor
em mundo em crescimento – Vamos repensar o amanhã. ”
Guia aos fornecedores da Novozymes
O guia informa os novos fornecedores, e os já existentes, das
nossas exigências as normas de aquisição responsável no
que diz respeito a sua conduta e desempenho geral.
Na Novozymes, nós valorizamos fortes relacionamentos com
fornecedores, e consideramos nossos fornecedores entre os
nossos parceiros comerciais mais importantes. Nossos
fornecedores são cruciais, não só para o nosso desempenho
comercial e para a qualidade dos nossos produtos; mas
também, eles são fundamentais para nos ajudar a cumprir
nosso propósito
Como avaliamos fornecedores
Novozymes avalia o desempenho do fornecedor, como parte
do processo de seleção inicial e também do processo de
avaliação contínua. Nestas avaliações, a sustentabilidade é
um importante critério de avaliação juntamente com
parâmetros comerciais e de qualidade
Novozymes requer que todos os nossos fornecedores
cumpram com as normas de aquisição responsável, bem
como, quando solicitado, preencham questionários e aceitem
visitas e auditorias relevantes para a confirmação da
conformidade com as referidas normas.

Requisitos da Novozymes
Todos os fornecedores, incluindo contratados e
subcontratados, deverá seguir as leis, regras e regulamentos
aplicáveis do país onde atua. No entanto, encorajamos todos
os nossos fornecedores a irem além da conformidade legal e
seguir melhores práticas e padrões internacionalmente
reconhecidos na área de sustentabilidade. Nossas exigências
ao fornecedor as Normas de Aquisição Responsável estão
especificadas a seguir:
1. Responsabilidade e inovação
Um fornecedor deve
 Equilibrar confiabilidade, qualidade e eficiência com
motivação por sustentabilidade e inovação
 Trabalhar proativamente com a Novozymes nos esforços
para inovar e implementar soluções responsáveis na
cadeia de suprimento
2. Aspectos comerciais
Um fornecedor deve
 Oferecer preços competitivos considerando o Custo Total
da Propriedade
 Focar na entrega eficiente e melhoria contínua
 Otimizar e inovar cadeias de fornecimento sustentáveis
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3. Qualidade
Um fornecedor deve
 Ter descrições claras e atualizadas dos produtos e/ou
serviços
 Ter sistemas para garantir a entrega de acordo com
contratos, redução de riscos na produção e cadeia de
fornecimento, bem como medidas corretivas e preventivas
para não conformidade
 Documentar a conformidade com leis, regulamentações,
autorizações e normas aplicáveis
4. Ambiente
Um fornecedor deve
 Avaliar questões ambientais relacionadas aos seus
processos, produtos e atividades
 Monitorar e se esforçar continuamente para melhorar o
desempenho ambiental
 Ser capaz de responder de forma rápida e eficaz a
problemas ambientais
 Trabalhar sistematicamente para garantir que suas
operações diretas e indiretas resultem na total falta de
desmatamento líquido
5. Saúde e segurança do colaborador
Um fornecedor deve
 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável,
conforme a regulamentação de saúde e segurança
nacional, e os princípios fundamentais de saúde e
segurança ocupacional da Organização Internacional do
Trabalho
 Investigar e estabelecer medidas corretivas e manter um
panorama geral de acidentes ocupacionais e doenças
 Prevenir e estar ciente sobre os riscos de saúde e
segurança típicos para esta indústria
 Trabalhar sistematicamente para melhorar continuamente
o ambiente de trabalho

6. Direitos humanos e trabalhistas
Um fornecedor deve
 Respeitar o direito dos trabalhadores de formar e se
associarem a associações, e negociarem coletivamente
 Prevenir a discriminação em todos os processos
relacionados ao trabalho
 Respeitar o direito dos trabalhadores ao lazer, compensar
horas-extras e evitar horas-extras excessivas
 Garantir um salário que pelo menos seja equivalente aos
padrões nacionais
 Evitar o assédio ou abuso por colegas ou gerentes
 Banir qualquer tipo de trabalho forçado e não se envolver
em qualquer tráfico de pessoas
 Banir trabalhadores com idade inferior a 15 anos e inferior
a 18 anos sob condições perigosas ou à noite
7. Ética comercial
Um fornecedor não deve
 Dar ou aceitar subornos
 Dar ou aceitar pagamentos de facilitação
 Auxiliar em lavagem de dinheiro
 Pagar criminosos por proteção
 Dar ou receber grandes prendas
 Se envolver em práticas comerciais anticompetitivas,
incluindo, entre outras, discriminação de preço,
obrigações de fornecimento exclusivo e troca de
informações com concorrentes
8. Cadeia de fornecimento
Um fornecedor deve
 Comunicar as normas comerciais, de qualidade e
sustentabilidade para fornecedoras principais
 Monitorar o desempenho geral de suas fornecedoras
principais
 Ter procedimentos para acompanhar fornecedoras de
baixo desempenho
 Proteger os direitos à terra de comunidades locais,
incluindo povos indígenas através de tolerância zero à
apropriação de terras

Sobre Novozymes
A Novozymes é líder mundial em soluções biológicas. Juntamente com clientes, parceiros e a comunidade global, nós melhoramos o desempenho industrial,
preservando os recursos do planeta e ajudando a construir vidas melhores. Como o maior fornecedor mundial de enzimas e de tecnologias microbianas, a nossa
bioinovação possibilita maior produtividade agrícola, lavagem em baixa temperatura, produção eficiente de energia e de combustível renovável e muitos outros
benefícios dos quais dependemos hoje e no futuro. Nós chamamos isso de “Repensando o Amanhã”.

Disposições legais, regulamentares e/ou direitos de terceiros podem impedir os clientes de importação, utilização, transformação e/ou revenda dos produtos aqui descritos de forma determinada.
Sem acordo escrito à parte entre o cliente e a Novozymes para tal efeito, este documento não constitui representação ou garantia de qualquer tipo e está sujeito a alterações sem aviso prévio
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