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1. INTRODUÇÃO 
 

Para a Raízen, Sustentabilidade é a integração dos aspectos ambientais, sociais e econômicos 

ancorados em uma robusta governança que permeia a atuação da companhia, bucando continuamente 

entregar produtos e serviços associados a uma proposta de valor. 
 

Desta forma, essa Política reúne as regras de conduta, os princípios éticos e diretrizes que norteiam a 
integração efetiva da sustentabilidade para aquisição de equipamentos, materiais e serviços, visando 

assegurar sua contínua provisão de forma a atender às necessidades das diversas áreas da Raízen e 
nortear as relações comerciais com nossos fornecedores. 

 

Compras Sustentáveis é um tema material e faz parte do nosso Plano Estratégico de Sustentabilidade, 
tendo como ambição assegurar avaliação de critérios ESG na origem, na contratação e gestão de nossas 

matérias primas, bens e serviços. 
 

Essa Política, associada ao Código de Ética e Conduta da companhia, ratifica a atuação sustentável e 

postura ética e transparente em todos os seus níveis de atividades e relacionamentos de negócios. 

 

 
2. OBJETIVO 

 
A presente política visa comunicar, de forma transparente, aos públicos de interesse da Raízen seus 
princípios e diretrizes que norteiam a integração efetiva da Sustentabilidade nos processos de 
Suprimentos. 

 

 

3. ABRANGÊNCIA 
 

A Política de Compras Sustentáveis se aplica a todas as aquisições conduzidas por Suprimentos e para 

sua cadeia de fornecedores de equipamentos, materiais e serviços. 
 

 

4. TERMOS E DEFINIÇÕES 

 
Alojamentos: conjunto de espaços ou edificações, composto de dormitório, instalações sanitárias, 

refeitório, áreas de vivência e local para lavagem e secagem de roupas, sob responsabilidade do 
empregador, para hospedagem temporária de trabalhadores. 

Background Check:  termo em inglês que significa checagem de informaçõe, tais como restrições, 
processos e mídias.  

Compliance: sigla em inglês que significa conformidade, agir de acordo com um conjunto de regras 

ESG: sigla em inglês para “environmental, social and governance” (ambiental, social e governança, em 
português), utilizada para abarcar as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. 

GEE: Gases de Efeito Estufa. 
INDEX do Fornecedor: Indicador interno que contempla a performance do fornecedor referente 

pontualidade de entrega, qualidade, gestão de riscos de terceiros, cumprimento do escopo e requisitos 

de segurança (IQF e IDF). 
SSMA: Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 
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5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

• Código de Conduta Raízen 

• Guia e Orientações Gerais para Alojamentos 

• Manual de SSMA para Contratados 

• Política de Sustentabilidade 

 

 

6. DIRETRIZES 

 
Com o objetivo de uma evolução contínua na incorporação dos aspectos ambientais, sociais e de 

governança na cadeia de fornecimento da Raízen, definimos algumas diretrizes que estabelecem os 
requisitos e critérios, alinhados ao cumprimento do nosso Código de Conduta, Princípios de Negócios 

e Política de Sustentabilidade, sendo elas: 

 

• Assegurar um processo adequado de controle e gerenciamento de riscos no processo de 
suprimentos que esteja alinhado com as regras de Compliance, Auditoria da Raízen e aos 

aspectos de Sustentabilidade; 

• Garantir a conformidade do processo de homologação de fornecedores, exigindo que todos os 
parceros apresentem os documentos obrigatórios no processo para avaliação dos requisitos 

financeiros/ econômicos, jurídicos, trabalhistas e socioambientais; 

• Garantir a assinatura do Termo de Condições Gerais de Fornecimento (TCG) no momento da 
homologação, com o objetivo de resguardar a Raízen e seus fornecedores legalmente; 

• Exigir que todos os fornecedores tomem conhecimento e cumpram o Código de Conduta da 

Raízen, disponibilizado na homologação, nos processos concorrenciais e no Portal de 

Fornecedores, dando visibilidade do Canal de Ética, disponível a qualquer momento para 
eventuais reportes; 

• Monitorar a performance dos fornecedores, por meio de ferramentas de avaliação adequadas 

a cada categoria de compra e respectivos riscos socioambientais associados; 

• Desenvolver e engajar os fornecedores a fim de endereçar não conformidades e/ou melhorar 
sua performance, por meio do estabelecimento e acompanhamento de planos de ação; 

• Exigir que os fornecedores realizem os processos de acordo com as normas de segurança 

previstas do Manual de SSMA para Contratados, realizando análises de risco específicas e 

implementando medidas que evitem a ocorrência de acidentes e garantam um ambiente de 
trabalho seguro; 

• Garantir que nenhum fornecedor sobre o qual houver qualquer indício de utilização de 

mão de obra infantil   ou mão de obra análoga à escravidão seja contratado; 

• Exigir que os fornecedores garantam ambientes e condições adequadas de trabalho aos seus 
colaboradores em relação ao cumprimento das obrigatoriedades trabalhistas, bem como as 

condições mínimas de trabalho, prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

• Engajar e desenvolver os fornecedores a fim de endereçar os impactos socioambientais 
gerados por suas atividades, por meio de ações de capacitação, sensibilização e programas de 

desenvolvimento; 

• Incentivar que todos os elos da nossa cadeia de fornecimento atuem tendo o respeito como 

princípio básico, promovendo a equidade entre todas as pessoas, fomentando cada vez mais 
um ambiente inclusivo e diverso; 

• Incentivar e fomentar o relacionamento com os micro e pequenos fornecedores presentes em 

nossos entornos, gerando oportunidade de desenvolvimento e inclusão nos negócios; 

• Incentivar os fornecedores a possuirem suas política de compras sustentáveis e código de 
conduta, a fim de engajar a sua cadeia de fornecimento estendendo a ela e aos seus 

subcontratados os princípios, padrões e requisitos descritos nesta Política; 
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• Fomentar a obtenção de certificações e selos que reconheçam as melhores práticas de 

sustentabilidade conduzidas na gestão dos negócios; 

• Promover a realização dos processos da cadeia de suprimentos, de forma a garantir o 

atingimento dos Compromissos Públicos da Raízen para 2030. 
 
 
7. MATRIZ DE CATEGORIAS CRÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Para a estruturação das Compras Sustentáveis, foi realizada uma categorização na base total de 

fornecedores, com o objetivo de rastrear e atuar sobre os riscos socioambientais de matérias primas, 
insumos e serviços, desenvolvendo assim uma matriz de risco socioambiental. 

 
Desta forma, foi feita uma análise das categorias classificando-as sobre os aspectos ESG (uso intensivo 

de mão de obra, operação com potencial impacto ambiental, impacto nas emissões de GEE e na 

produtividade de cana) e sobre os aspectos de Suprimentos (grau de dependência, criticidade no 
processo produtivo, spend da categoria). 

 
Com base nesta matriz é possível classificar quais são os fornecedores que apresentam alto, médio ou 

baixo nível de criticidade socioambiental, refletindo diretamente no monitoramento que é feito, nível 
de abordagem e proposta de ações, bem como o desenvolvimento no tema junto com a nossa cadeia. 

 

 

8. PROCESSO DE COMPRAS SUSTENTÁVEL 
 

Suprimentos é responsável pela aquisição de equipamentos, materiais e serviços utilizados em todo o 
processo produtivo e não produtivo da Raízen, e integrado a gestão estratégica da Companhia, 

contribuimos diretamente na evolução dos Compromissos Públicos firmados pela Raízen para 2030, 
sendo eles: Mudanças Climáticas, Direitos Humanos, Ética e Compliance, Relacionamento com Entornos 

e Diversidade e Inclusão. Desta forma, estamos ancorados em algumas etapas chaves no processo de 
contratação que visam garantir o cumprimento de todos os requisitos ambientais, sociais e de 

governança.  

 
 

8.1 HOMOLOGAÇÃO 
 

Os fornecedores devem passar pelo processo de homologação, sendo uma jornada composta por: 

Dados Básicos e do Negócio, Dados Financeiros, Assinatura do Termo de Condições Gerais de 

Fornecimento (TCG), Background Check, Questionários de SSMA, Sustentabilidade, Anti Suborno e Anti 
Corrupção e Gestão da Qualidade. 

 
A aprovação no processo de homologação não garante a contratação do fornecedor, sendo esta apenas 

a etapa de entrada na base de fornecedores da Raízen, que ficará disponível para eventuais consultas 

nos processos concorrencias conduzidos por Suprimentos. 
 
 

8.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

Todos os fornecedores deverão ter o Termo de Cláusulas e Condições Gerais (TCG) assinado e/ou 

respaldado por um contrato jurídico específico. 
 

Os fornecedores devem observar e cumprir todos os requisitos presentes nas documentações 
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referenciadas nas contratações, cumprindo as diretrizes presentes no Código de Ética e Conduta, 
zelando por relações produtivas e de respeito. Devem estar engajados com o cumprimento dos nossos 

compromissos públicos e de valorização da diversidade cultural, étnica, biológica, social, entre outras, 
além de estarem atentos a todas diretrizes descritas no Manual de SSMA para Contratados. Todos os 

documentos acessórios e compromissos públicos, estão disponíveis para consulta no site da Raízen. 

 
Deverá ser formalmente comunicado a existência de alojamentos de trabalhadores empregados nos 

serviços prestados para a Raízen, ainda que esses sejam de caráter provisório ou preparado de forma 
proativa pelos próprios  trabalhadores que tiveram a necessidades de mudar de residência de forma 

transitória e temporariamente, sendo estas sujeitas a auditorias para verificação dos requisitos 
mínimos, de acordo com a NR-31 e NR-24. Em caso de não conformidade, será exigida a correção 

imediata sob pena de o contrato de fornecimento ser rescindido, além da imposição das penalidades 

contratuais e legais aplicáveis. 
 

Todas as orientações podem ser encontradas no Guia e Orientações Gerais para Alojamentos, 
disponível em nosso Portal de Fornecedores. 

 

 
8.3 GESTÃO DA CONSEQUÊNCIA 

 

• Todos os fornecedores com fornecimento ativo são monitorados mensalmente em relação a 
aderência aos requisitos contratados, tais como: prazo de entrega, qualidade, escopo e 

segurança, sendo refletidos no INDEX do fornecedor. 
 

• O baixo desempenho incide em reuniões de acompanhamento, criação de planos de ações, 

aplicação de multas conforme previsto em contrato, substituições, bem como bloqueios 

parciais ou totais do fornecedor.  
 

• Os fornecedores que apresentarem os desempenhos mais satisfatórios concorrem ao 

reconhecimento de melhores fornecedores da safra por meio dos critérios estabelecidos no 
Prêmio Parceiro RAIZ, conforme critérios disponíveis para consulta no Portal de 

Fornecedores. 

 
Nota: O descumprimento das diretrizes e condutas estabelecidas nesta Política durante o fornecimento, 

também estão passíveis de planos de ações, substituições, bem como bloqueio do fornecedor.  
 

 

9. RESPONSABILIDADES 
 

• Suprimentos: a área de Suprimentos da Raízen é responsável pelo desenvolvimento do 

conteúdo, revisão, implementação e disseminação desta Política.  

• Fornecedores: grantir a observância e cumprimento das diretrizes estabelecidas por este 

documentos e demais referenciados. 
 

10. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Qualquer violação o descumprimento das diretrizes descritas neste ou em outro documento da Raízen, 
poderão ser reportadas de forma anônima por meio do Canal de Ética: 

• Via e-mail:canaldeetica@raizen.com  

• Telefone: Brasil: 0800-772-4936 | Argentina: 0800-345-4327   

https://www.raizen.com.br/
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/portal-dos-fornecedores
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/premiacao-raizen
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/premiacao-raizen
mailto:canaldeetica@raizen.com

