
Externo 

Procedimentos de Compras 
Corporativas 

Uso externo - fornecedores

Manual de Compras para Fornecedores 
Terceiros 

Grupo de aprovação Compras América do Sul (S-FP) 

Abrangência América do Sul 

Público-alvo Fornecedores da BASF  



Elaboramos este procedimento para que nossos fornecedores tenham 
conhecimento dos nosso procedimentos de Compras Corporativas e 
atendam às expectativas da BASF quanto a qualidade e conformidade de 
entrega. Apresentamos também as principais iniciativas de Compras e os 
papéis e responsabilidades do fornecedor BASF. 



1.0 Qualificação de Fornecedores 

1.1 Objetivo e escopo 

Este requerimento descreve os critérios mínimos para aprovação de qualificação de fornecedor e 

apresenta o processo de análise de saúde financeira. 

Os critérios de qualificação aplicam-se a todos os fornecedores contratados pela BASF na América 

do Sul. A qualificação de fornecedores BASF é aplicável e mandatória à matriz do fornecedor e se 

estende às suas filiais.  

1.2  Responsabilidades  

A BASF é responsável por garantir que sejam qualificados e cadastrados apenas fornecedores que 

atendam aos requisitos e definições presentes neste requerimento. 

Fornecedor deve garantir o atendimento dos requisitos e definições presentes neste requerimento 

para ter sua qualificação aprovada, bem como responder ao questionário de SSMA, enviar compro-

vante de dados bancários e quaisquer documentos adicionais que possam ser solicitados conforme 

particularidade de fornecimento (e.x. certificados, auditorias, licenças). Cabe ao fornecedor a repon-

sabilidade de multiplicação do compromisso de qualificação de sub fornecedores BASF. 

1.3 Critérios de qualificação 

Os fornecedores são qualificados de acordo com: 

• O tipo de material/serviço fornecido

• O valor de negócios com a BASF

• O país de origem

Todos os fornecedores devem enviar um comprovante de dados bancários (carta assinada pelo 

banco, e-mail enviado pelo fornecedor em formato não editável). Os fornecedores responderão ao 

questionário de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (anexo 1). O fornecedor estará qualificado se 

obtiver nota igual ou acima de 70 pontos para os critérios de Gestão de Qualidade, Ambiental e 

Trabalhista.   

A avaliação financeira é realizada conforme país de origem do fornecedor de acordo com estratégia 

interna definida. 

1.4 Critérios Específicos 

1.4.1 Fornecedores de negócio automotivo 

É indispensável que todos os fornecedores de matéria prima e embalagens de negócio automotivo 

tenham Certificado ISO 9001.  

1.4.2 Industrializadores e prestadores de serviços ambientais 

Estes fornecedores serão auditados pela BASF. 

1.4.3 Fornecedores da Biodiversidade 

Estes fornecedores serão auditados pela BASF. 

1.4.5 Fornecedores de Oleo de Palmiste (PKO), Fatty alcohol (natural), Fatty acid (natural) e 

Dowstream 

Devem possuir certificado RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 

../748_Processo%20de%20Qualificação%20de%20Fornecedores/748_PT_PUBLICADO/Questionários/Questionário%20Geral_PT.xlsx


2. Avaliação de Performance de Fornecedores

2.1 Objetivo e escopo 

Este requerimento descreve os critérios mínimos para avaliação da performance de fornecedores 

BASF e apresenta o fluxo de Não Conformidades. 

Os critérios de avaliação aplicam-se a todos os fornecedores contratados pela BASF na América do 

Sul. 

A avaliação de performance  de fornecedores BASF é aplicável a tanto à matriz quanto às filiais do 

fornecedor, conforme reporte de Não Conformidade. Os fornecedores recebem um comunicado 

anual (anexo 2) com os critérios e definições presentes neste requerimento. 

2.2 Responsabilidades 

A BASF é responsável por acompanhar a performance de seus fornecedores a fim de atender aos 

requisitos e definições presentes neste requerimento, bem como por definir/garantir que um plano de 

ação seja implementado aos classificados que não atingiram a meta definida. 

Fornecedor deve garantir o atendimento dos requisitos e definições presentes neste requerimento 

para ter sua performance bem avaliada, bem como responder aos documentos enviados pelos 

investigadores a fim de encontrar a causa raiz do problema relatado e evitar reincidências em pro-

cessos não conformes. Cabe ao fornecedor a reponsabilidade de multiplicação do compromisso de 

atendimento de requisitos de performance de sub fornecedores BASF. 

2.3 Critérios de avaliação e metas de performance para os fornecedores 

As avaliações de performance são realizadas através da relação da quantidade de pedidos de 
compras por fornecedor x quantidade de NCMs abertas por fornecedor.

Os indicadores são: 

Qualidade 

Os fornecedores devem apresentar 90% de Conformidade em relação da quantidade de pedidos 
de compras e a quantidade de não conformidades de qualidade reportadas. Fornecedores 

que não atendem essa meta terão que apresentar um plano de ação para melhoria.  

Prazo de Entrega 

Os fornecedores devem apresentar 85% de Conformidade em relação da quantidade de pedidos 
de compras e a quantidade de não conformidades entrega reportadas. Fornecedores que 

não atendem essa meta terão que apresentar um plano de ação para melhoria.  

2.4 Procedimento para fornecedores que não atingiram a meta esperada 

Os fornecedores que não atingirem as metas de conformidade de entrega e qualidade devem ser 

monitorados e um plano de ação estabelecido para que pontos de melhoria sejam identificados 

internamente e seus resultados sejam progressivos. 

file://///basfad.basf.net/groups/4075-BR/SAO-PAULO/Share/Lbf-rqs/GOVERNANCE/06.%20AVALIACAO%20PERFORMANCE%20FORNECEDORES/02.%20BAD%20ACTORS/Comunicado_AvaliaçãodePerformance.pdf


3. Together for Sustainability

3.1 Objetivo e escopo 

A BASF é co-fundadora da iniciativa química Together for Sustainability, cujo principal objetivo é 

fomentar práticas sustentáveis na cadeia da indústria química, através da padronização de avalia-

ções e auditorias de Sustentabilidade, compartilhamento de resultados em uma base web, e 

incentivo a práticas sustentáveis e iniciativas de melhoria contínua. 

A Avaliação do TfS é baseada em critérios de ESG (Environment, Safety e Governance). Além de 

tópicos como Lei Nacional, Pacto Global da ONU, Iniciativa de Atuação Responsável, Leis Internaci-

onais de Trabalho, ISO e Código de Conduta do Fornecedor, uma Avaliação TfS contempla tópicos 

de Gestão, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Trabalho e Direitos Humanos e Governan-

ça/Compliance. 

3.2 Tipos de Avaliação 

As avaliações do programa são divididas em Assessment e Auditoria, e os fornecedores recebem 

um convite do Comprador BASF responsável por seu contrato com a indicação do tipo de avaliação 

selecionada, conforme análise estratégica interna. 

Assessment – Fornecedores selecionados para assessment serão avaliados pela Ecovadis, através 

de um questionário online. Informações adicionais (custo, escopo, passo a passo) podem ser encon-

tradas no site da Ecovadis. 

Auditoria – Quando selecionado para fazer auditoria, o fornecedor deve entrar em contato com uma 

das quatro empresas certificadas pela iniciativa (DQS, ERM, Intertek e SGS). Informações adicionais 

(custo, escopo, passo a passo) devem ser esclarecidas diretamente com a empresa selecionada. 

O fornecedor selecionado para auditoria não é selecionado para o assessment, e vice versa. 

3.2 Resultado das avaliações 

Todos os fornecedores selecionados para a campanha do Together for Sustainability devem fazer as 

avaliações e terão resultado analisado pela área de Compras da BASF. Resultados de avaliações, 

evolução de desempenho e tópicos específicos do programa podem ser considerados em um pro-

cesso de concorrência, conforme definição estratégica do Comprador.  

O desempenho do fornecedor também é acompanhado por Governança de Compras, e espera-se 

um progresso nas avaliações do TfS.  Pode ser exigido um plano de ação do fornecedor com de-

sempenho abaixo do esperado para que não haja impactos em seu relacionamento com a BASF. 

3.3 Informações adicionais 

A BASF é extremamente comprometida com o seu desenvolvimento sustentável. Entendendo que o 

fornecedor faz parte deste processo, ele também precisa estar comprometido. Por isso, é importante 

que todos os nossos fornecedores selecionados estejam cobertos pela iniciativa, que não só vai 

avaliá-los em aspectos de Meio Ambiente, Segurança e Governança, como também incentivá-los a 

aplicar projetos de melhoria e Iniciativas sustentáveis.  

Tudo indica que esta exigência se tornará um padrão de Mercado, e a BASF apoia práticas como 

esta, que valorizam não só a nossa empresa, como também a nossa cadeia de fornecedores. 

https://support.ecovadis.com/hc/en-us


 

 

4. Integrare 

A BASF contribui de forma direta para o desenvolvimento do empreendedorismo e do 

estímulo à diversidade e sustentabilidade em toda a cadeia de valor da indústria brasileira. 

Uma das organizações parceiras que trabalham conosco nessa etapa é a Integrare – 

Centro de Integração de Negócios, uma associação empresarial sem fins lucrativos que 

tem como missão promover o relacionamento entre micro e pequenas empresas formadas 

por empresários afrodescendentes, pessoas com deficiência ou descendentes indígenas e 

grandes companhias de diversos segmentos.  

 

Convidamos sua empresa a conhecer, difundir e inclusive participar dessa associação 

caso atendam aos critérios de inscrição detalhados abaixo. 

 

Critérios para inscrição: 

Para se tornar um Fornecedor Integrare, a empresa deve estar legalmente constituída. O 

sócio majoritário deve ter, no mínimo, 51% das cotas e pertencer a um dos seguintes 

grupos sociais: 

 

Afrodescendentes: Pessoas de qualquer sexo com características físicas dominantes aos 

afrodescendentes e que se identificam e são identificadas socialmente como pertencentes 

a este grupo étnico. 

Indígenas: Pessoas de qualquer sexo oriundas de um dos inúmeros grupos indígenas 

brasileiros que, por suas características físicas e culturais, se identificam e são identifica-

das socialmente como pertencentes a este grupo social.  

Pessoa com deficiência: Pessoas de qualquer sexo que que tenham algum tipo de defici-

ência, passíveis de serem enquadradas nas legislações pertinentes. 

 

Para efetuar sua inscrição ou obter mais informações, acesse o site do Integrare. 

 

5. Prêmio BASF de Excelência aos Fornecedores 

5.1 Objetivo e escopo 

O sucesso de uma empresa está fortemente conectado as suas crenças, reflexo de suas ações e 

escolhas. Na BASF, acreditamos que uma economia de sucesso esteja alinhada com 

responsabilidades sociais e ambientais. O Prêmio BASF de Excelência aos Fornecedores visa 

expandir esta corrente de responsabilidades para além da nossa organização. Queremos conhecer, 

prestigiar e homenagear as empresas que estão, direta ou indiretamente, no nosso time. 

Os objetivos que formam o PBE são: 

• Estimular o desenvolvimento da cadeia de fornecimento através da avaliação de performance 

dos Fornecedores e de ações que contribuem para o desenvolvimento conjunto de processos. 

• Reconhecer projetos inovadores e iniciativas da nossa cadeia de fornecimento; e 

• Conceder reconhecimento público e notório dos Fornecedores que atingiram o nível de excelên-

cia exigido. 

 

 

 

 

http://www.integrare.org.br/novosite/index.php
http://www.integrare.org.br/novosite/index.php
http://www.integrare.org.br/novosite/fornecedores.php


 

 

5.2 Elegibilidade 

São elegíveis ao prêmio fornecedores da América do Sul selecionados conforme estratégia interna 

BASF. Os fornecedores convidados devem confirmar participação. Para o Brasil, só serão elegíveis 

fornecedores participantes da iniciativa Together for Sustainability.  

 

5.3 Critérios de Avaliação 

As avaliações do PBE são divididas em duas etapas, sendo estas: 

1. Performance – Com base na Avaliação de Performance, descrita no item 2 deste documento. 

Nesta etapa, adicionalmente, os compradores respondem um questionário que avalia o 

quesito atendimento. 

2. Inovação Sustentável – A segunda etapa se restringe aos três primeiros colocados de cada 

categoria, que serão avaliados pelo Comitê de Sustentabilidade BASF e apresentarão cases 

de inovação e sustentabilidade. 

 

5.4 Premiação 

Terminado o período de avaliação, será premiado o Fornecedor que for classificado em primeiro 

lugar de cada categoria e que tenha cumprido com todas as metas estabelecidas durante o período 

avaliado. Esta premiação tem a validade de um ano, quando os indicadores serão novamente avali-

ados. 

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro ou qualquer outro benefício direto em futuros 

processos de concorrência. 

 

5.5 Informações Adicionais 

Informações relativas ao Prêmio BASF de Excelência aos Fornecedores são atualizadas e divulga-

das no nosso portal de fornecedores. 

 

https://www.basf.com/br/pt/company/about-us/suppliers-and-partners/pbe_fornecedores.html
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