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Kristian
Saksida

Introdução

Vice-Presidente
Executivo Sénior
Diretor-geral do Grupo
Compras e Excelência
da Cadeia de Fornecimento

Pretendemos desenvolver parcerias
sustentáveis com os nossos fornecedores
para oferecer valor acrescentado e
soluções inovadoras.
Pretendemos criar relações estáveis e fiáveis com os
nossos fornecedores, baseadas em valores
partilhados, especialmente no que respeita aos
princípios ambientais e éticos.
Acreditamos que ao promover a colaboração iremos
juntos melhorar, encontrar melhores soluções e obter
mais valor.
As relações sustentáveis assentam na confiança, na
transparência e na compreensão mútuas.
Este manual do fornecedor pretende dar-lhe uma
melhor compreensão da nossa organização e dos
nossos processos. Explica como trabalhamos, o que
lhe pedimos e também aquilo que pode esperar de
nós.
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A nossa estratégia na Solvay ajuda os seus clientes a
inovar, a desenvolver e a fornecer produtos e
soluções sustentáveis e de alto valor, que consomem
menos energia e reduzem as emissões de CO2,
otimizam a utilização de recursos e melhoram a
qualidade de vida.
Isto só pode ser alcançado através da partilha de
objetivos comuns e pela construção de uma forte
relação comercial consigo, enquanto nosso
fornecedor.

Kristian Saksida

O Grupo Solvay e a função de compras

Missão da organização de compras:
Pretendemos desenvolver relações sustentáveis com os
nossos fornecedores para obter valor acrescentado e
soluções inovadoras.
Em parceria com a GBU e Funções*, Compras e Excelência da
Cadeia de Fornecimento (CECF) criará valor adicional através
de processos de compras simples e claros
e de programas de excelência geridos por uma rede global
de pessoas talentosas.
*Partes interessadas internas
4
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A nossa organização
A organização da Solvay constitui um modelo matricial. As Unidades de
Negócio Globais (GBU, na sigla em Inglês) e as instalações são suportadas
por Funções Empresariais para atingir os seus objetivos em termos de
competitividade e crescimento.

Função Compras e Excelência da Cadeia de Fornecimento GBU
EMOA

AMN

AMLAT

APAC

Compradores de CECF

Comprador
es de
MatériasPrimas

Bens técnicos
e serviços técnicos
Despesas gerais,
TI e
telecomunicações

Os compradores da Solvay estão agrupados por:

Logística
e embalagem
Atividades transversais de valor acrescentado:
Desempenho, QSSA, RSE, Compras e Excelência da Cadeia
de Fornecimento, Recursos Humanos, Inovação e
Sustentabilidade.

INSTALAÇÕES - RCL
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A organização de Compras e Excelência da Cadeia de
Fornecimento (CECF), representada por uma rede
altamente profissional de compradores, está estruturada
numa organização matricial com diferentes domínios de
compras e zonas geográficas para servir as necessidades
internas e estar perto dos nossos fornecedores.
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•
•
•

Compradores da Função de CECF (domínio global +
zonas)
Compradores da GBU (domínio de matérias-primas )
Compradores locais (Representante de Compras
Locais - RCL)

Como compramos?
As políticas do Grupo e melhores práticas
Estabeleceu-se um conjunto de Políticas de Compras Globais para garantir a transparência e a conformidade durante a interação com os
nossos fornecedores:
Declaração de compras responsáveis e cadeia de fornecimento
sustentável: como a sustentabilidade faz parte integrante da
estratégia do Grupo Solvay estamos empenhados em criar relações
estáveis e fiáveis com os nossos fornecedores, com base em valores
partilhados. Esta política é um compromisso mútuo entre a Solvay e
os seus fornecedores no exercício de atividades responsáveis e
sustentáveis. Esperamos que os nossos fornecedores implementem
estes princípios na sua própria organização e se empenhem numa
abordagem de melhoria contínua.
Política geral de comportamento dos compradores: todos os
compradores receberam formação e comprometeram-se a respeitar
o Código de Conduta da Solvay e o Processo de Compras da Solvay
(PCS).
Política de gestão de fornecedores: todos os fornecedores devem
ser aprovados com base nos critérios de compras estabelecidos e
devem respeitar o Código de Conduta do Fornecedor da Solvay.
Um critério importante, entre outros, é a Responsabilidade Social
Empresarial (RSE) que é avaliada com base num questionário
interno ou avaliação de terceiros.
Processo acreditado de compras: toda a Unidade de Compras
segue o Processo Global de Compras da Solvay (PCS). O PCS
garante que os nossos valores empresariais, práticas do fornecedor
e principais processos de governança são respeitados.
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Política profissional de compras: apenas um comprador ou uma
pessoa usando os canais de compras formais tem direito a assumir
compromissos de compras.
Política de melhores práticas: toda a unidade de Compras é
incentivada a desenvolver e aplicar as melhores práticas em todos os
domínios relevantes de sourcing.
Política de pedido de orçamento para compras: sempre que
possível, todas as atividades de sourcing devem integrar pelo menos
três fornecedores competitivos para uma proposta formal. Os
critérios de avaliação das propostas incluem aspetos de RSE e Custo
Total de Propriedade (TCO).
Política de canais formais de compras: todas as compras devem
ser feitas através de canais formais de compras aprovados, como por
exemplo notas de encomenda, catálogos eletrónicos e cartões de
compras.
Contrato de compra: um contrato de compra estabelece a relação
entre o cliente e o fornecedor, definindo os principais termos e
condições desta relação: âmbito, duração, especificações de bens e
serviços, preço e condições de pagamento.

Processo de compras da Solvay (PCS)
REQUISITOS
Necessidade e prioridades
da GBU / Função

MAPA DO PROCESSO

Estabelecer o

estabelecer a

planeamento estratégico

estratégia de categoria

Estratégias
definidas
de Sourcing

ISO 9001 e outras
normas internacionais

PCS
Desenvolvimento sustentável
Solvay Way

4

1

Estratégias empresariais e
de negócio e governança
Segurança e ambiente
Solvay Care Mgt. System (SCMS)

5
RECURSOS
Sistemas de informação

Gestão de documentos
e dados

Recursos humanos
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O processo de ciclo de
compra ao pagamento da
Solvay Business Services (SBS)
efetua transações para a
Função de Compras.
(ver a pág. 14)

Gerir o
desempenho
do Sistema

3

2

A nossa abordagem de Responsabilidade Social
Empresarial (RSE).
Solvay Way

Desenvolvimento
sustentável

Governos
Empresas,
organizações

Colaboradores
Responsabilidade
Social Empresarial

Solvay Way

Solvay

Clientes

Planeta
Investidores

Fornecedores
Comunidades

Processo de compras da Solvay

partes
Fornecedores
interessadas
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Uma relação equilibrada
com os nossos fornecedores
constitui a base para a
criação de valor mútuo
através da inovação e da
estreita cooperação.

O cumprimento do nosso Código de
Conduta do Fornecedor é considerado
da maior importância para criar relações
sólidas e promover práticas de compras
sustentáveis.

PARTES
INTERESSADAS

Uma ferramenta de progresso contínuo ao nível da empresa – em conformidade com a ISO
26000 - que integra aspetos sociais, ambientais e económicos na nossa gestão e estratégia

Código de Conduta do Fornecedor e Regras que
Salvam Vidas
Em 2015, a Solvay implementou o seu Código de Conduta do Fornecedor que
descreve a importância da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) para o Grupo.
Este centra-se na conformidade legal para a integridade do negócio, no respeito dos
direitos humanos, na proteção da saúde e da segurança e na proteção do meio
ambiente.
Clique aqui para aceder ao nosso
Código de Conduta do Fornecedor
em Solvay.com

O Código de Conduta do Fornecedor é complementado por regras de segurança que
todos devem respeitar, especialmente em instalações industriais, para proteger as
pessoas e evitar acidentes.
Estas Regras que Salvam Vidas devem ser conhecidas e respeitadas pelo pessoal da
Solvay, pessoal externo e fornecedores presentes em instalações da Solvay.

1.
2.
3.
4.

Trabalho em altura
Trabalho em sistemas motorizados
Separação de tubagem
Trabalho em espaços confinados

5.
6.
7.
8.

Trabalho em atmosfera explosiva
Levantamento
Escavação
Trânsito
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Quando trabalha em altura, proteja-se a si e às suas ferramentas de quedas.
Isole e desligue equipamentos mecânicos e elétricos antes de iniciar o trabalho.
Obtenha autorização antes de iniciar a abertura de tubagens ou de recipientes.
Certifique-se de que as condições atmosféricas são sempre monitorizadas e de que há um vigilante a postos antes de entrar num espaço
confinado.
Não entre em qualquer área que tenha uma atmosfera potencialmente explosiva com objetos que possam gerar uma faísca ou ignição.
Não se coloque nem se movimente debaixo ou na proximidade de uma carga elevada.
Permaneça fora da linha de fogo de escavadoras, camiões e solos não-estabilizados.
Respeite as regras de trânsito.

Responsible Care®
Gestão de QSSA

A Solvay está comprometida com a Carta Global Responsible Care®.
Esta iniciativa global da indústria química pretende obter a melhoria
contínua no manuseamento seguro de substâncias químicas desde o
seu desenvolvimento inicial até à sua utilização final.
Para garantir a plena integração da segurança e gestão do risco nas
suas práticas, a Solvay implementa a sua política interna de QSSA, o
Solvay Care Management System (SCMS) em todas as instalações,
permitindo-nos progredir continuamente em colaboração com as
nossas partes interessadas.
Este sistema integra os requisitos das normas internacionais ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001.

10

Manual do Fornecedor 2017

Juntos pela Sustentabilidade (TfS)
Envolvimento do fornecedor na RSE
O Grupo Solvay cumpre, enquanto membro fundador, a iniciativa Juntos pela Sustentabilidade
(Tfs, na sigla em inglês - Together for Sustainability ). A iniciativa TfS pretende criar uma norma
para toda a indústria relativa às cadeias de fornecimento sustentável no âmbito da indústria
química.

O programa global TfS pretende avaliar e melhorar as práticas de sustentabilidade em toda a
cadeia de fornecimento.
O programa assenta em dois pilares:

•
•

Avaliações de RSE de terceiros
Auditorias de RSE (auditorias nas instalações, realizadas usando o protocolo TfS)

Em casos específicos, pode também ser necessária uma auditoria de sustentabilidade para
revisão adicional e para resolver riscos identificados ou práticas questionáveis.
No caso de serem detetadas limitações (baixa pontuação da avaliação; auditoria de nãoconformidades) solicitamos ao fornecedor a implementação de um plano de ação corretiva que
seja respeitado pelos nossos compradores.
Pode obter mais informações e ver a lista de auditores acordados no sítio de Internet de TfS: http://www.tfs-initiative.com/

11
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Parceria da Solvay com fornecedores
• Critérios de qualificação e seleção
• Processamento de notas de encomenda e

Compras

faturas
• Desempenho do fornecedor

Relação

• Satisfação do fornecedor
Fornecedores

• Comunicação de um problema à Solvay
• Relação

A Função de Compras da Solvay é responsável pelo sourcing dos
melhores fornecedores para dar resposta às necessidades das GBU.
Os Fornecedores fornecem bens e serviços à Solvay.
A Solvay Business Services executa transações entre fornecedores
e a função de compras da Solvay.

12
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Qualificação e Seleção
Cinco critérios para seleção de fornecedor
Inovação do fornecedor e adequação estratégica
• Adequação estratégica: colaboração, transparência, comunicação, confiança mútua…
• Nível de interação
• Adequação geográfica
• Inovação / capacidade de I&D
RSE / SSA do fornecedor
Os fornecedores são avaliados através de avaliações de RSE (da Solvay ou de terceiros) para
aferir a sua maturidade em relação a:
• Saúde e segurança
• Práticas sociais e laborais
• Práticas comerciais
• Política ambiental
Competitividade do fornecedor
• Custo das compras
• Efeito do fundo de maneio
• Custo total de propriedade
Qualidade
• Sistema de gestão da qualidade
• Qualidade do produto e serviço proposto, resultados da avaliação do fornecedor, resultados
de não-conformidade
Risco de fornecimento
• Desempenho financeiro
• Risco do país
• Risco jurídico
• Conhecimento e fiabilidade da tecnologia

13
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Responder
exaustivamente aos
questionários de
qualificação
(RFI, RFP RFQ,
RSE) aumenta as
hipóteses de seleção.

Seleção de
fornecedores
resulta
em contratos e notas
de encomenda.
Os fornecedores
não selecionados
são informados pelos
compradores sobre
os motivos da
decisão e, se
necessário, sobre
como melhorar.

Processamento de notas de encomenda e faturas
Solvay Business Services (SBS)
A Solvay Business Services (SBS) é a
organização global de serviços partilhados do
Grupo Solvay e oferece serviços “Procure to Pay”
(PtP) em nome da Função de Compras.
A SBS apoia a parceria com fornecedores
assegurando a manutenção de dados mestre, o
processamento de notas de encomenda e de
faturas de forma rápida e segura.
A Solvay oferece aos seus fornecedores a
possibilidade de se registarem, acompanharem e
verificarem online o pagamento das suas faturas.

Uma relação fornecedor-cliente justa e sustentável rege-se pelo respeito das condições acordadas.
Para mais informações leia a Folha do Processo PtP que faz parte integrante das Condições Gerais de Compra da Solvay.
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Processamento de notas de encomenda e faturas
Principais requisitos
A exatidão das informações transmitidas é a chave para a eficiência das nossas transações.

1

Dados mestre - É necessária uma configuração completa dos seus dados mestre para lhe enviar notas de encomenda. Os dados mestre são
dados bancários, dados de contacto para notas de encomenda e faturas, etc. Para a configuração dos dados mestre do nosso fornecedor usamos
uma ferramenta de fluxo de trabalho. Responda logo que possível quando receber um e-mail a solicitar informações e a confirmação dos dados
bancários.

2

Nota de encomenda - É obrigatória a existência de uma nota de encomenda antes de qualquer entrega. Receberá a nota de encomenda por
e-mail.
Confirmação da encomenda - Pedimos expressamente a confirmação das nossas notas de encomenda no prazo de dois dias úteis.
Preferimos receber a sua confirmação da encomenda online; se receber um e-mail com a nota de encomenda utilize a hiperligação disponível no
mesmo.

3

Fatura - Cada fatura deve indicar com precisão o número da nota de encomenda e a entidade jurídica da Solvay indicada na respetiva nota de
encomenda, caso contrário o pagamento poderá sofrer atrasos.
Envio da fatura - Envie sempre as suas faturas para a morada de faturação indicada na nota de encomenda. Na maioria dos casos, as faturas
têm de ser enviadas para Solvay Business Services. A Solvay incentiva vivamente a utilização de métodos de faturação eletrónica quando
permitido pela legislação local: desta forma, as faturas são imediatamente recebidas, reduzindo significativamente o risco de perda.
Acompanhamento da fatura - Para dúvidas relativas ao estado da fatura, utilize a ferramenta de Acompanhamento da fatura que
disponibilizamos aos nossos fornecedores na secção do fornecedor em solvay.com: www.solvay.com > about Solvay > procurement > Supplier

Information & Tools.

4
15

Pagamentos - As faturas são consignadas ao nosso banco interno “Solvay CICC SA”, que processa os pagamentos em nome das entidades
do Grupo Solvay. Esta consignação não tem efeito sobre as relações contratuais associadas aos fornecedores em causa.
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Desempenho do fornecedor
Reclamações sobre fornecedores
No caso de a Solvay verificar uma diferença entre os requisitos conforme indicados no
contrato de compra assinado e o resultado apresentado, regista-se uma reclamação.

Dependendo da gravidade do incidente, atribui-se um

•

Fornecedor informado

nível de gravidade (ver a tabela), que determina o

•

acompanhamento
reclamação.

A resposta do
fornecedor não é
obrigatória

•

Sem acompanhamento
específico

•

Fornecedor informado e
convidado a tomar uma
ação corretiva

•

A resposta do
fornecedor é obrigatória

•

Seguimento conforme
necessário

que

é

necessário

fazer

Se necessário, devem ser implementadas ações
corretivas para corrigir o impacto imediato da falha.
Além disso, pode ser solicitada uma análise das
principais causas de não-conformidade.
Se for caso disso, o fornecedor deve propor um
plano de ação corretiva incluindo prazos e provas
de eficácia para evitar a repetição do problema.
As reclamações podem dar início à necessidade de
uma análise de risco.
Manual do Fornecedor 2016

G1 - Impacto limitado - Qualidade

da

O fornecedor deve acusar a receção e compreender
na íntegra a reclamação.
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Alerta

Nãoconformidade

G2 - Impacto interno da Solvay Qualidade
G3 - Impacto sobre os clientes da
Solvay - Qualidade
G3 - Quase acidente - SSA/RSE
G4 - Acidente- SSA/RSE

Os fornecedores devem acusar
a receção, compreender na íntegra a
reclamação e implementar ações preventivas
para evitar outros problemas.

Desempenho do fornecedor
Avaliação do fornecedor
A Solvay avalia regularmente o desempenho dos seus fornecedores utilizando os critérios abaixo.
Os resultados são partilhados com os fornecedores.

Inovação
• Propostas de projeto inovadoras
• Novo produto/serviço ou uma nova aplicação para a Solvay, novo processo
• Capacidade de I&D
RSE / SSA
• Saúde (higiene industrial) e aspectos de segurança,
• Práticas sociais e laborais
• Práticas comerciais,
• Aspetos ambientais
Competitividade
• TCO,
• Posicionamento de preço.
Qualidade e Desempenho
• Conformidade do produto/serviço
• Respeito dos prazos/datas de entrega
• Qualidade do tratamento de não-conformidades/reclamações
Relação
Relação profissional com os fornecedores avaliada por :
• Compradores
• Clientes internos (instalações)
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As avaliações de RSE
são válidas até três
anos.
Os fornecedores com
áreas de melhoria
identificadas são
convidados a seguir
os planos de ação.
Estes fornecedores
também serão incluídos
na próxima campanha
de avaliação (para um
critério específico ou
avaliação total).

Parceria em expansão
Satisfação do fornecedor

A Solvay necessita da
opinião dos fornecedores
para melhorar!

A Solvay lança regularmente Inquéritos de satisfação do fornecedor
Os fornecedores são convidados a partilhar a sua opinião sobre vários tópicos para aferir a sua
relação global com a Solvay:

•
•
•
•
•
•

Compreensão da organização, estratégia e política de compras, política de Responsabilidade
Social Empresarial (RSE)
Eficácia dos processos e profissionalismo das pessoas
Relação de negócios com a Solvay
Razões e duração da parceria com a Solvay
A participação no programa Juntos pela Sustentabilidade através da acordada avaliação de um
terceiro
A importância atribuída pela Solvay à RSE, segurança, fiabilidade do aprovisionamento,
competitividade e qualidade, inovação

O objetivo é uma relação mais cooperante e sustentável entre a Solvay e os
seus fornecedores, baseada na confiança, comunicação e transparência.

18
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Comunicar um problema à Solvay
A nossa forma de melhorar

Da mesma forma que a Solvay regista não-conformidades do fornecedor e requer ações corretivas, os fornecedores
são convidados a comunicar as suas preocupações à Solvay.
Estas estão geralmente relacionadas com problemas do dia-a-dia, como documentação em falta, resposta tardia
constante, atrasos de pagamento… mas podem também estar relacionados com um problema estrutural.
Discuta o problema com seu comprador e trabalhem juntos para encontrar uma solução satisfatória.
A apresentação de uma reclamação não irá afetar a nossa relação de negócios porque consideramos que constitui uma
forma para melhorar.

Às vezes, as partes estão demasiado preocupadas com o conflito para contemplarem
uma conclusão.

Favoreça sempre
o diálogo com o
seu comprador

19
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Nesse caso, o fornecedor pode solicitar a assistência de um mediador que irá ajudar a
encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes.
Esperamos que a necessidade de um terceiro para resolver um problema continue a
ser excecional e estamos sempre abertos ao diálogo para encontrar soluções
amigáveis.

Relação
A comunicação é um pilar para uma forte relação fornecedor-cliente e eficiente colaboração.
É por isso que a comunicação regular é essencial.

Cada Comprador Cada Visita
(EBEV - Every Buyer Every Visit )
A Solvay procura reforçar a cooperação com os seus fornecedores e partilhar a sua visão sobre compras responsáveis.
Para isso, esperamos que cada comprador em cada visita discuta com os nossos fornecedores temas tão importantes
como a
RSE, QSSA, o Código de Conduta do Fornecedor e a inovação.

Inovação
A Solvay acredita fortemente que a química inovadora
apresenta soluções sustentáveis para as gerações futuras.
A Solvay incentiva e valoriza fornecedores dispostos a colaborar
em desafios inovadores.
Os fornecedores que implementem um projeto inovador são
considerados parceiros estratégicos.

20
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Procurar informações?
A Solvay em resumo

www.solvay.com > Sustainability > Reporting > Solvay in Short

Relatório annual
Relatório anual da GRI

http://annualreport.solvay.com/more-commitment.html

TfS

http://www.tfs-initiative.com/

Solvay Way

www.solvay.com> Sustentabilidade > Solvay way > Brochura Solvay Way

Código de Conduta do Fornecedor
(em10 idiomas)

www.solvay.com> About Solvay > Procurement > Responsible Purchasing > Supplier Code of Conduct

www.solvay.com> About Solvay > Procurement > Responsible Purchasing > Responsible Purchasing
Declaração de compras responsáveis e
www.solvay.com> About Solvay > Procurement > Responsible Purchasing > Sustainable Supply Chain
cadeia de fornecimento sustentável
Statement
Solvay Business Services (SBS)

Apresentação em vídeo no YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=0PjXoUdiu0s

Folha do processo PtP

www.solvay.com > sobre a Solvay > contratação> Informação do Fornecedor e Ferramentas

Ferramenta de acompanhamento de
faturas

www.solvay.com > about Solvay > procurement > Supplier Information & Tools

Contacto
O seu primeiro ponto
de contacto é o seu
comprador!
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Contacto geral
www.solvay.com > Contacte-nos

Centro de Apoio SBS de Lisboa - Balcão de
Informações de PtP
Hiperligação: http://www.solvay.com/en/aboutsolvay/procurement/invoicing/suppliers-inquiry.html
Telefone: +351 218 319 225
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