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Todos os dias, a Oxiteno busca cumprir seu propósito: 
contribuir para o bem-estar das pessoas através da 
química. Foi assim que alcançou a liderança na produção 
de produtos químicos nas Américas. 

Foram muitos os fatores para chegar nessa posição, entre 
eles, a dedicação de profissionais qualificados, uma gestão 
eficaz e a qualidade do vasto portfólio da companhia. Hoje, 
essa carteira apresenta mais de 700 produtos e três mil 
aplicações presentes em diferentes segmentos.

A fórmula da Oxiteno faz bem, por isso, a companhia 
reconhece não apenas a importância do negócio, 
mas também seus impactos. Dessa forma, o trabalho 
é pautado na criação de soluções cada vez mais 
inovadoras, ao mesmo tempo em que valoriza o 
cuidado com as pessoas e o meio ambiente.

O Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 guia 
esse trabalho. São oito pilares com objetivos e metas que 
ajudam a superar os desafios, tendo em vista o equilíbrio 
entre a prosperidade econômica, os princípios de 
uma governança, ética, a atenção com as pessoas, 
a proteção ao meio ambiente e o foco na geração de 
valor para todos os stakeholders. 
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELO Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 
da Oxiteno tem o propósito de contribuir para o 
bem-estar das pessoas através da química. 
São muitos os desafios nessa jornada e a Oxiteno 
tem a certeza de que as decisões de hoje podem 
ajudar a construir um futuro mais sustentável.

Em 2030, seremos mais de oito bilhões de 
habitantes no planeta e a necessidade de uma 
estratégia de crescimento e desenvolvimento 
sustentáveis – considerando aspectos 
econômicos, sociais e ambientais – é urgente. 
A Oxiteno acredita que o trabalho conjunto 

entre governo, sociedade civil e iniciativa 
privada é essencial para endereçar esta nova 
realidade de maneira efetiva. Assim, em 2019, 
houve a consolidação do Plano Estratégico 
de Sustentabilidade 2030, com metas que 
contribuirão diretamente para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), que estejam de acordo com os 
princípios ESG, baseadas nos dez princípios da 
iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas 
e o programa global da indústria química 
Responsible Care®.

NOSSO PLANO 
ESTRATÉGICO DE 
SUSTENTABILIDADE 
2030
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Portanto, consciente de que as ações da Oxiteno para um crescimento sustentável 
devem ir muito além da indústria, o foco em oito pilares simbolizam as ambições e 
metas para superar os desafios do mercado, equilibrando a prosperidade econômica, 
a proteção ao meio ambiente e o atendimento às necessidades da sociedade.

Em um extenso trabalho realizado com 
o envolvimento de todas as diretorias e 
regiões, foi desenhada uma estratégia que 
tem as pessoas como centro. As ambições 
da empresa estão distribuídas em oito 
pilares principais, cada um deles com 
metas quantitativas ou qualitativas 
específicas para garantir a perenidade do 
negócio atrelada à responsabilidade de 
construir um futuro mais sustentável:
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Para nós, relacionamentos sólidos e de longo prazo 
com nossos fornecedores é a chave para alcançarmos 
sucesso em nossas operações. Para isso, a área de 
Suprimentos possui papel estratégico, promovendo 
a Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos da 
Oxiteno e criando relacionamentos comerciais 
estáveis e de longo prazo com nossos parceiros.

Nesse contexto, desenvolvemos um novo Programa 
de Relacionamento com Fornecedores, estabelecendo 
uma forma de trabalho que leva em consideração não 
somente critérios como o preço ou competitividade e 
prazo de entrega, mas também elementos importantes 
tais como a relação entre a Oxiteno e o fornecedor, 
a qualidade, a segurança, o nível de serviço, 
a avaliação reputacional e a sustentabilidade 
aplicada ao longo da sua cadeia produtiva. 

Assim, tornamos elegíveis a participarem desse programa 
todos os fornecedores que fazem negócios com a 
Oxiteno, sendo avaliados de acordo com sua categoria  
e conforme critérios qualitativos e quantitativos. 

O PROGRAMA DE 
RELACIONAMENTO  
COM FORNECEDORES

5
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Conectado ao Plano Estratégico de Sustentabilidade 
2030 da Oxiteno, o Programa de Relacionamento com 
Fornecedores tem por objetivo alavancar e melhorar 
a performance dos nossos fornecedores, por meio 
da gestão e monitoramento do seu desempenho, e 
definindo ações para melhoria dos seus processos. Visamos 
assim uma concepção colaborativa, racionalizando 
e tornando mais efetivo o relacionamento entre a 
Oxiteno e seus fornecedores, contribuindo assim para 
um desenvolvimento mais responsável e sustentável, 
promovendo o aumento da capacidade de inovação. 

Assim, esperamos não somente o comprometimento dos 
nossos fornecedores quanto ao atingimento das metas e 
performances aqui estabelecidas, mas também a apresentação 
de propostas e iniciativas inovadoras e sustentáveis 
conectadas ao nosso plano estratégico e aos negócios.

OBJETIVOS  
DO PROGRAMA
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CRITÉRIOS PARA 
QUALIFICAÇÃO, 
HOMOLOGAÇÃO E 
MONITORAMENTO 
DE FORNECEDORES 

A Política de Fornecimento Responsável, 
considerando seus requisitos mandatórios, 
e os Questionários de Autoavaliação de 
Qualidade são critérios de cumprimento 
obrigatório, pois definirão a forma como os 
nossos fornecedores serão qualificados e 
homologados, conforme políticas internas 
da companhia e requisitos de qualidade 
baseados em normas e certificações 
preestabelecidas. A avaliação desses critérios 
conferem ao fornecedor condições para 
iniciarem seus negócios com a Oxiteno.

A Avaliação EcoVadis (AE) e o Índice de 
Qualidade de Fornecedores (IQF) são 
critérios utilizados para fins de monitoramento 
e medição de performance dos fornecedores. 
Ou seja, para cada entrega ou prestação de 
serviço realizada, bem como atendimento aos 
requisitos de Sustentabilidade, serão atribuídas 
notas ao fornecedor, se tornando assim um 
diferencial a depender da pontuação obtida. 

A somatória dessa pontuação (AE + IQF) 
definirá os nossos fornecedores preferenciais, 
que passarão a ter prioridade na estratégia de 
compra da Oxiteno.  

Os critérios para avaliação, qualificação e monitoramento 
de fornecedores estão divididos em duas partes:

Parte 1 - Qualificação e Homologação
 
• Política de Fornecimento Responsável
• Questionários de Autoavaliação de Qualidade

Parte 2 – Desenvolvimento e Monitoramento

Avaliação de Performance do Fornecedor (APF):
• Avaliação de Sustentabilidade – EcoVadis (AE)
• Índice de Qualidade de Fornecedores (IQF)
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POLÍTICA DE FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL OXITENO

Requisitos Mandatórios  
Todos os fornecedores devem atender a essas 
exigências. O cumprimento desses requisitos 
é um fator fundamental para fazer negócios 
com a Oxiteno.

Boas Práticas  
São recomendações de processos adequados 
e concretos, reconhecidos internacionalmente 
como boas práticas de mercado, que 
promovem a melhoria contínua do sistema e a 
competitividade comercial. O não cumprimento 
desses requisitos não impede a realização de 
negócios com a Oxiteno, mas recomendamos 
que eles façam parte dos objetivos e do plano 
estratégico de médio e longo prazo, sendo 
presentes na visão da empresa.

Para ser um fornecedor da Oxiteno, é necessário cumprir todos 
os Requisitos Mandatórios da Política de Fornecimento 
Responsável. A política será disponibilizada aos nossos 
fornecedores no momento da sua qualificação para homologação, 
ou mediante revisões no documento, sendo ela aplicável a todos 
os tipos de fornecedores das categorias elegíveis ao programa.

Para ser avaliado nesse critério, o fornecedor deverá dar 
conhecimento quanto ao recebimento e aceite da Política de 
Fornecimento Responsável da Oxiteno. Se por algum motivo 
reservado ao fornecedor a política não seja aceita, o mesmo 
deverá providenciar e enviar à Oxiteno uma política própria ou 
equivalente, para ser avaliada e levada em consideração no seu 
processo de qualificação e homologação.

O monitoramento e avaliação da aderência dos fornecedores 
em relação à Política de Fornecimento Responsável se dará por 
meio da realização de auditorias de segunda parte, podendo ser 
efetivadas pela Oxiteno ou empresa contratada, baseada em uma 
lista de verificação (checklist). Se verificado durante o processo 
de auditoria que o fornecedor não cumpre com algum requisito 
mandatório, a Oxiteno tomará as ações necessárias conforme 
Política de Consequências estabelecida.

Parte 1 - Critérios para qualificação e 
homologação de fornecedores

A Política de Fornecimento Responsável é o 
documento que define quais são os requisitos de 
Ética, Responsabilidade Social, Qualidade, 
Meio Ambiente, Saúde, Segurança e 
Sistemas de Gestão aplicáveis a todos os 
nossos fornecedores. Esse documento é dividido 
em duas intensidades distintas, sendo elas:
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Os Questionários de Autoavaliação de Qualidade definem os 
requisitos necessários para realização do produto ou serviço, 
conforme normas e certificações específicas, como por exemplo 
ISO 9001, SASSMAQ, IATF 16949, RSPO. Os questionários são 
padronizados conforme as seguintes categorias do fornecedores:

Parte 1 - Critérios para qualificação e 
homologação de fornecedores

QUESTIONÁRIOS  
DE AUTOAVALIAÇÃO  
DE QUALIDADE

Fornecedores de Serviços 
Logísticos, Transporte Marítimo, 
Industrialização, Armazenagem, 
Tancagem e Inspetoria: 
Todos os fornecedores dessa 
categoria serão avaliados conforme 
requisitos da ISO 9001 e requisitos 
específicos para seguimento de 
prestação de serviços.

Fornecedores de Derivados
Renováveis: 
Todos os fornecedores dessa 
categoria serão avaliados conforme 
requisitos da ISO 9001. Para 
fornecedores de Derivados de Óleo 
de Palma e Palmiste (PKO) serão 
verificados os requisitos do RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), 
e conforme política Responsible 
Sourcing PKO da Oxiteno.

Fornecedores de Matérias-primas,
Embalagens e Utilidades: 
Todos os fornecedores dessa categoria serão 
avaliados conforme requisitos da norma ISO 
9001. Normas conforme ISO 22716 Boas Práticas 
de Fabricação para Cosméticos, IATF 16949 
Gestão da Qualidade para indústria Automotiva, 
FSSC 22000 Sistema de Gestão para Segurança 
de Alimentos serão aplicáveis somente conforme 
segmento de mercado. Fornecedores que não 
atendam a esse segmento, deverão marcar essas 
normas como Não Aplicável.

Fornecedores de  
Transportes Rodoviários: 
Todos os fornecedores dessa 
categoria serão avaliados conforme 
requisitos da ISO 9001 e requisitos do 
SASSMAQ (Sistema de Avaliação de 
Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 
Qualidade) voltados às empresas que 
prestam serviços à indústria química.
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Os Questionários de Autoavaliação serão disponibilizados aos nossos fornecedores no 
momento de sua qualificação para homologação, ou mediante revisões no documento, 
sendo ele aplicável a todas as categorias de fornecedores citadas anteriormente.

Para ser avaliado nesse critério, o fornecedor deverá realizar o preenchimento do 
Questionário de Autoavaliação de Qualidade. A pontuação do questionário varia de  
0 a 100 pontos, refletindo a aderência do fornecedor em relação aos Sistemas de 
Gestão da Qualidade requeridos. Espera-se, no mínimo, de 85% de atingimento quanto 
ao cumprimento do Questionário de Autoavaliação de Qualidade. Caso alcançado 
esse índice, será avaliado pela área de Suprimentos o risco de qualidade associado 

Parte 1 - Critérios para qualificação e 
homologação de fornecedores

ao fornecedor, sendo essa análise de risco fator fundamental para a continuidade dos 
negócios com a Oxiteno.

Caso o questionário não seja preenchido por motivos reservados ao fornecedor, o mesmo deverá 
providenciar e enviar à Oxiteno questionário de qualidade próprio ou equivalente, para ser 
então avaliado e levado em consideração para seu processo de qualificação e homologação. 

A periodicidade das reavaliações em relação ao Questionário de Autoavaliação de 
Qualidade será a cada três anos, ou mediante revisão do questionário ou alguma norma 
de qualidade específica.

QUESTIONÁRIOS  
DE AUTOAVALIAÇÃO  
DE QUALIDADE
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Para ser avaliado, o fornecedor deverá fazer seu 
registro e adesão na plataforma da EcoVadis, onde 
o processo de avaliação ocorrerá completamente 
on-line, sendo estipulado um prazo determinado 
para envio das respostas e evidências para 
conclusão da avaliação.

A escala de pontuação da EcoVadis varia de 0 a 100 
pontos, refletindo a conformidade do sistema de 
gerenciamento de RSE da empresa avaliada.

A participação no programa de avaliação de 
sustentabilidade da EcoVadis é recomendável 
para todos os fornecedores, e o resultado dessa 
avaliação será parte integrante da Avaliação 
de Performance do Fornecedor.

O programa de avaliação de sustentabilidade da 
EcoVadis é cofinanciado pelos fornecedores, de 
acordo com tamanho da empresa e quantidade 
de funcionários. Para mais informações, acesse:  
http://fees.ecovadis.com

Parte 2 – Desenvolvimento  
e Monitoramento

AVALIAÇÃO DE  
SUSTENTABILIDADE  
ECOVADIS (AE)

Em alinhamento ao nosso Plano Estratégico de 
Sustentabilidade 2030, também dispomos de 
uma iniciativa para medir e monitorar o desempenho 
ambiental e social em nossa cadeia de suprimentos, 
por meio da plataforma EcoVadis. A plataforma da 
EcoVadis permitirá que a Oxiteno avalie e compare 
proativamente seus fornecedores nos principais 
temas de Responsabilidade Social e Empresarial 
(RSE) – compreendendo meio ambiente, práticas 
trabalhistas e direitos humanos, ética e compras 
sustentáveis, além de colaborar para a criação de 
planos de melhoria para seus processos. 

A metodologia da EcoVadis concentra-se em 
21 critérios de sustentabilidade, tomando 
como base iniciativas mundialmente 
reconhecidas, incluindo: Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), Pacto Global da ONU, Global 
Reporting Initiative (GRI) e ISO 26000. Acreditamos 
que o uso dessa plataforma colaborativa aumentará 
a performance dos nossos fornecedores, sendo 
transparente e permitindo o compartilhamento de 
resultados de RSE também para outros clientes.
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Caso não atingida a pontuação mínima desejada, será avaliado 
por Suprimentos o risco associado ao fornecedor, sendo  
a análise desse risco fator fundamental para a continuidade  
dos negócios com a Oxiteno.

Após o término da avaliação, o fornecedor receberá através 
da plataforma do EcoVadis os resultados contendo uma 
fotografia que reflete seu desempenho em RSE. Será indicado 
detalhadamente suas áreas de melhorias, bem como sugestões 
dos planos de ação listadas em ordem de prioridade (alta, 
média e baixa), para que a empresa possa aprimorar o seu 
desempenho. As informações incluídas como plano de ação 
serão visíveis à Oxiteno, mas não afetarão o resultado final 
obtido pela empresa avaliada. A ficha de resultados só será 
atualizada após próximo ciclo de avaliação a ser realizado 
pela empresa. 

A periodicidade das reavaliações é definida conforme 
pontuação obtida pelo fornecedor, podendo ser anual ou 
bianual, de acordo com seu risco associado. É permitido e 
recomendado o compartilhamento da pontuação obtida, 
uma vez que o fornecedor já tenha realizado a avaliação por 
sua empresa matriz ou por solicitação de outros clientes.

Parte 2 – Desenvolvimento  
e Monitoramento

AVALIAÇÃO DE  
SUSTENTABILIDADE  
ECOVADIS (AE)
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Parte 2 – Desenvolvimento  
e Monitoramento

ÍNDICE DE 
QUALIDADE DE 
FORNECEDORES 
(IQF)

O Índice de Qualidade de Fornecedores 
(IQF) é o monitoramento realizado 
mediante a cada entrega ou prestação de 
serviço realizado pelo fornecedor. Esse 
índice é calculado automaticamente via 
sistema, baseado na Ordem de Compra 
(OC) ou Ordem de Venda (OV) emitida 
pela Oxiteno, variando em uma escala de 
0 a 100 pontos para todas as categorias 
de fornecedores.

O cálculo do IQF é realizado mensalmente, 
sendo que após o período de 12 meses, 
é realizada a consolidação das avaliações 
mensais, classificando assim o fornecedor 
com um único índice.

Para todos os fornecedores, o índice 
mínimo de performance esperado é 
de 85 pontos. Caso o índice mínimo não 
seja atingido, será desenvolvido um plano 
de ação em conjunto com o fornecedor 
para melhoria da sua performance.
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O IQF leva em consideração 
três índices principais para 
base de cálculo, sendo eles:

Parte 2 – Desenvolvimento  
e Monitoramento

Para as categorias:  
Matérias-primas, Embalagens, 
Utilidades e Industrialização

Índice de Entrega 
•  Nota de Pontualidade – 

Assertividade da entrega 
considerando a data acordada 
na Ordem de Compra para 
recebimento do insumo e a 
data real da entrega na unidade.

•   Nota de Precisão – 
Assertividade da entrega 
considerando o volume 
definido na Ordem de Compra 
e o volume real entregue 
identificado no momento do 
recebimento pela unidade.

ÍNDICE DE 
QUALIDADE DE 
FORNECEDORES 
(IQF)

Índice de Qualidade Índice de Entrega Índice de Serviço IQF = 

Índice de Qualidade 
•  Nota para Não Conformidades – Calculado com base na 

proporção entre a quantidade de reclamações procedentes 
registradas para o fornecedor em relação ao número de 
entregas realizadas.

•  Nota para o tempo de resposta de Não Conformidades –  
Todos os fornecedores têm um prazo de dez dias para 
apresentarem uma análise de causa e plano de ação para 
as Não Conformidades avaliadas como procedentes. 
Não havendo retorno após esse prazo, o fornecedor 
é demeritado gradativamente nesse requisito até o 
encerramento da Não Conformidade.

•  Nota Documentação – Toda documentação legal aplicável ao 
fornecedor é monitorada com base na sua data de vencimento. 
O Oracle notifica automaticamente o fornecedor sobre 
documentações vencidas e/ou a 30 dias do seu vencimento.

Índice de Serviço
•  Avaliação do serviço prestado 

– Avaliação semestral baseada 
na avaliação do comprador em 
conjunto com clientes internos 
e áreas correlatas da Oxiteno. 
Nesse questionário, questões 
como Competitividade, Inovação, 
Proatividade, Foco no Cliente, 
entre outros requisitos serão 
avaliados, atribuindo-se uma nota 
em relação ao nível do serviço 
prestado pelo fornecedor. 
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O IQF leva em consideração 
dois índices principais para 
base de cálculo, sendo eles:

Parte 2 – Desenvolvimento  
e Monitoramento

Para as categorias: Transporte 
Rodoviário e Marítimo, Serviços 
Logísticos, Armazenagem, 
Tancagem e Inspetoria

Índice de Serviço
•  Avaliação do serviço prestado 

– Apuração semestral baseada 
na avaliação do comprador em 
conjunto com clientes internos e 
áreas correlatas da Oxiteno. Nesse 
questionário, além das questões 
de Competitividade, Inovação, 
Proatividade e Foco no Cliente, 
também serão verificados:

• OTIF (On Time In Full)
• OTD (On Time Delivery)
• Janelas de recebimento
• Desempenho no Atendimento

Índice de Qualidade 
•  Nota para Não Conformidades – Calculado com base na 

proporção entre a quantidade de reclamações procedentes 
registradas para o fornecedor em relação ao número de 
entregas realizadas.

•  Nota para o tempo de resposta de Não Conformidades –  
Todos os fornecedores têm um prazo de dez dias para 
apresentarem uma análise de causa e plano de ação para 
as Não Conformidades avaliadas como procedentes. 
Não havendo retorno após esse prazo, o fornecedor 
é demeritado gradativamente nesse requisito até o 
encerramento da Não Conformidade.

•  Nota Documentação – Toda documentação legal aplicável ao 
fornecedor é monitorada com base na sua data de vencimento. 
O Oracle notifica automaticamente o fornecedor sobre 
documentações vencidas e/ou a 30 dias do seu vencimento.

ÍNDICE DE 
QUALIDADE DE 
FORNECEDORES 
(IQF)

Índice de Qualidade Índice de Serviço IQF = 
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A Avaliação de Performance do Fornecedor (APF) será calculada 
anualmente, considerando a nota da avaliação EcoVadis (peso 30%) 
somado ao Índice de Qualidade do Fornecedor IQF (peso 70%). 

Anualmente, a Oxiteno realizará o reconhecimento dos seus fornecedores, 
levando em consideração todos os esforços empenhados para atingir as 
metas estabelecidas.

Serão elegíveis todos os fornecedores que cumprirem com as duas 
métricas de avaliação (IQF e AE), conforme estabelecidas nesse documento.  
O modelo de cálculo para classificação final dos fornecedores estará 
atrelado às pontuações obtidas na Avaliação EcoVadis (AE) em um peso 
de 30%, e no Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF), somando os outros 
70%, sendo a somatória dessas pontuações a nota consolidada do fornecedor. 
O não atendimento a qualquer requisito estabelecido tornará o fornecedor 
inelegível ao reconhecimento e à posição de fornecedor preferencial.

Serão reconhecidos os fornecedores que tiverem a melhor performance e maior pontuação 
de acordo com sua categoria avaliada, dentro do ano de apuração dos resultados.

Critério Requisito Conceito do critério Pontuação

Política de 
Fornecimento 
Responsável

Aceite da política

Aderência dos fornecedores 
em relação aos requisitos 
mandatórios, essenciais para 
realização de negócios com  
a Oxiteno.

-

Questionário de 
Autoavaliação de 

Qualidade

Preenchimento do 
questionário

Avaliação do fornecedor 
em relação as normas de 
qualidade aplicáveis ao tipo 
de fornecimento específico.

-

Avaliação EcoVadis Adesão à Avaliação EcoVadis
Avaliação de Sustentabilidade 
na cadeia de fornecimento

0 – 100 pontos
(Nota final obtida pelo 
fornecedor)

Índice de Qualidade 
do Fornecedor (IQF)

Monitoramento a cada 
produto / serviço realizado

• Índice de Entrega

• Índice de Qualidade

• Índice de Serviço

0 – 100 pontos
(IQF Final - Nota obtida no 
período de 1 ano)

Avaliação de 
Performance do 
Fornecedor >>>

Somatória Ecovadis + 
IQF / 2

Índice de  
Qualidade do  

Fornecedor (IQF)

IQF – Consolidação  
das Avaliações Mensais 

0 – 100 pontos
(IQF Final - nota obtida  
no período de um ano)

Questionário de 
Autoavaliação  
de Qualidade

Preenchimento  
do questionário

Avaliação do fornecedor em relação  
às normas de qualidade aplicáveis  
ao tipo de fornecimento específico.

Critério Requisito Conceito do critérioAVALIAÇÃO DE 
PERFORMANCE DO 
FORNECEDOR (APF)

Política de  
Fornecimento  
Responsável

Aceite da política

Aderência dos fornecedores  
em relação aos requisitos  

mandatórios, essenciais para realização  
de negócios com a Oxiteno.

Avaliação  
EcoVadis (AE)

Adesão à Avaliação  
EcoVadis

0 – 100 pontos
(nota final obtida  
pelo fornecedor)



AVALIAÇÃO DE 
PERFORMANCE DO 
FORNECEDOR (APF)

Parte 2 – Desenvolvimento  
e Monitoramento

PARA AS CATEGORIAS: 
MATÉRIAS-PRIMAS, 
EMBALAGENS, UTILIDADES 
E INDUSTRIALIZAÇÃO

30% Avaliação 
EcoVadis (AE)

EcoVadis

APF
40% 

 Índice de 
Qualidade

20%  
Índice de 
Serviço

IQF

10%  
Índice de 
Entrega
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Parte 2 – Desenvolvimento  
e Monitoramento

AVALIAÇÃO DE 
PERFORMANCE DO 
FORNECEDOR (APF)

PARA AS CATEGORIAS: TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO E MARÍTIMO, SERVIÇOS 
LOGÍSTICOS, ARMAZENAGEM, 
TANCAGEM E INSPETORIA

30% Avaliação 
EcoVadis (AE)

35% 
Índice de 

Qualidade

35% 
Índice de  
Serviço

IQFEcoVadis

APF
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A OXITENO CONVIDA VOCÊ A 
SE ENGAJAR EM UMA JORNADA 
DE SUSTENTABILIDADE E 
RESPONSABILIDADE NA  
CADEIA DE VALOR.

JUNTOS, VAMOS COMPARTILHAR 
VALOR NA BUSCA PELA 
INOVAÇÃO E EVOLUÇÃO 
DE NOSSOS PROCESSOS, 
CONQUISTANDO MELHORES 
RESULTADOS PARA AS EMPRESAS 
E TAMBÉM PARA TODO MUNDO.
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