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1. INTRODUÇÃO 

 

O Prêmio Fornecedores de Destaque tem a finalidade de laurear os parceiros que ao longo de 

2017 realizarão projetos para a melhoria contínua dos resultados, para ações com foco em redução 

de custos e de iniciativas que reforcem o alinhamento aos valores da Anglo American. 

Com a visão de “sermos parceiros no futuro”, entendemos que para fortalecermos esta relação 

de forma sustentável é necessário que trabalhemos juntos na otimização dos processos e 

contribuamos de forma real e duradoura para as comunidades nas quais atuamos.  

Neste ano temos uma mudança importante quanto à avaliação dos fornecedores táticos. Além 

da avaliação da Performance (melhoria contínua dos resultados), a Anglo American também avaliará 

os requisitos relacionados à otimização (geração sustentável de savings) e ao alinhamento estratégico 

(iniciativas alinhadas aos valores compartilhados). Em relação aos fornecedores estratégicos, os 

pontos avaliados serão os mesmos do ano passado contemplando performance, otimização e 

alinhamento estratégico. 

 

 

1.1. Objetivo da premiação 

 

Em sua segunda edição, o Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 irá reconhecer e premiar 

os melhores fornecedores da Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil, em concordância aos 

valores do Grupo Anglo American. 

 

 

2. PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

2.1. Identificação dos participantes 

 
Os participantes do Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 estão classificados como 

Estratégicos e Táticos, conforme método de Avaliação de Fornecedores da Minério de Ferro Brasil.  

 

2.2. Critérios de seleção 

 

O critério de seleção adotado, na premiação, considera fornecedores que participam do 

processo de Avaliação de Fornecedores da Minério de Ferro Brasil. Para mais informações sobre o 

processo de avaliação de fornecedores leia o Anexo 1. 
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3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Para o prêmio foram estabelecidos 3 critérios de avaliação, performance, otimização e 

alinhamento estratégico que serão detalhados a seguir.  

 
 

3.1. Critério Performance 

 

O critério Performance poderá conter os quesitos Técnico Operacional, SSO, RH Trabalhista, 

Meio Ambiente, Social, OTIF e Cobertura de Estoque, dependendo do escopo contratual e definição 

no processo de Avaliação de Fornecedores da Minério de Ferro Brasil. 

 

3.1.1. Técnico Operacional 

 
a) Definição: atendimento aos indicadores de desempenho contratuais ou indicadores de 

desempenho acordados entre as partes (Contratante e Contratada);  

b) Método de cálculo:  conforme definido no contrato ou acordado entre as partes (Contratante 

e Contratada) e mensurado pelo respectivo Gestor de Contrato da Minério de Ferro Brasil. 

 
3.1.2.  SSO 

 
a) Conceito: atendimento aos indicadores de desempenho previstos no IDMC (Índice de 

Desempenho Mensal de Contratadas) ou BAD (Boletim de Avaliação de Desempenho). 

b) Fonte: Índice de Desempenho Mensal de Contratadas ou Boletim de Avaliação de 

Desempenho gerados pela área de Segurança e Saúde Ocupacional da Minério de Ferro 

Brasil. 

 

3.1.3. RH Trabalhista 

 
a) Conceito: atendimento aos indicadores de desempenho previstos na Avaliação Individual de 

Contratadas. A Avaliação Individual de Contratadas remete às normas da Anglo American e 

leis, previstas na Legislação Brasileira, quanto às práticas trabalhistas. 

b) Fonte: relatório de Avaliação Individual de Contratadas gerado pela área Recursos Humanos 

Trabalhista da Minério de Ferro Brasil. 
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3.1.4.  Meio ambiente 

 
a) Conceito: atendimento dos indicadores de desempenho previstos no Template Meio 

Ambiente. O Template Meio Ambiente remete às normas da Anglo American e leis, previstas 

na Legislação Brasileira, quanto ao meio ambiente. 

b) Método de cálculo: relatório de Índice de Desempenho Mensal de Contratadas gerado pela 

área de Meio Ambiente da Minério de Ferro Brasil. 

 

3.1.5.  Social 

 
a) Conceito: atendimento dos indicadores de desempenho previstos na Avaliação Social. A 

Avaliação Social segue os critérios da política de desenvolvimento social conforme o Anglo 

American Social Way.  

b) Fonte: base de dados da Avaliação de Desempenho de Fornecedores, gerado pelas áreas 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PROMOVA), Segurança Empresarial e 

Desenvolvimento Social da Minério de Ferro Brasil. 

 

3.1.6.  OTIF 

 
a) Conceito: atendimento dos pedidos de compras dentro do prazo e no quantitativo desejado; 

b) Método de cálculo: Percentual de linhas de fornecimento atendidas pelos fornecedores, 

dentro da data e quantidade planejadas, conforme Equação 1. 

 

        (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 𝑥 100)             (1) 

 

c) Fonte: Banco de dados disponível no Sharepoint de Suprimentos, atualizado pela área de 

Melhoria Contínua e Desempenho da Minério de Ferro Brasil. 

 

3.1.7. Cobertura de estoque 

 

a) Conceito: atendimento à cobertura de estoque previamente estabelecida em contrato; 

b) Método de cálculo: Indicador binário, nota máxima para o atendimento à cobertura de 

estoque ou nota zero para o não atendimento. 

c) Fonte: Base de dados disponibilizada mensalmente pela equipe de Gestão de Estoques – 

MRO da Minério de Ferro Brasil. 

 

 

 



Regulamento -  Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 

Anglo American Minério de Ferro Brasil                                                                                7 de 11 

 

3.2. Critério Otimização 

 

O critério de otimização está relacionado aos projetos desenvolvidos pelos fornecedores, em 

concordância aos valores do Grupo Anglo American e necessidades operacionais, cujo resultado seja 

o aumento da eficiência operacional e ou benefício financeiro para a Minério de Ferro Brasil. Somente 

projetos de otimização aprovados, conforme item 4.1 desse regulamento, serão considerados no 

Prêmio Fornecedores de Destaque 2017. 

O aumento da eficiência operacional e o benefício financeiro do projeto remetem ao custo 

evitado, redução de custo, aumento de produtividade ou aumento de receita da Minério de Ferro Brasil.  

Serão considerados os resultados atingidos no período de apuração do Prêmio Fornecedores 

de Destaque 2017, conforme item 8 deste regulamento. Os projetos não finalizados no período de 

apuração serão considerados na premiação do ano seguinte. 

 

3.3. Critério Alinhamento Estratégico 

 

O critério de Alinhamento Estratégico está relacionado aos projetos desenvolvidos pelos 

fornecedores, em concordância aos valores do Grupo Anglo American, que remetem ao 

desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais*, sustentabilidade, meio ambiente e saúde 

e segurança. Os projetos de alinhamento estratégico deverão, preferencialmente, cobrir os temas 

propostos por região, conforme Anexo 2 desse regulamento. Somente projetos de alinhamento 

estratégico aprovados, conforme item 4.1 desse regulamento, serão considerados no Prêmio 

Fornecedores de Destaque 2017. 

Serão considerados os resultados atingidos no período de apuração do Prêmio Fornecedores 

de Destaque 2017, conforme item 8 deste regulamento. Os projetos não finalizados no período de 

apuração serão considerados na premiação do ano seguinte. 

 

* Locais: Conforme mapa disponibilizado no Anexo 2 desse regulamento. 

 

 

4. PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Os fornecedores Estratégicos e Táticos poderão participar do Prêmio Fornecedores de 

Destaque 2017, desde que atendam às condições estabelecidas na Tabela 1 abaixo. Os que 

atenderem aos critérios da tabela, automaticamente estarão concorrendo ao prêmio, não 

sendo necessário um processo de inscrição. 
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Tabela 1 - Critérios para participação 

Perfil de fornecedor 
Escopo de 
contrato Critérios mínimos para participação 

 
Estratégico / Tático  

Prestação de 
serviços e/ou 

fornecimento de 
materiais 

Participar do processo de Avaliação de 
Fornecedores, por, no mínimo, oito ciclos (períodos 
de avaliação) 

Obter nota no índice de incidentes com 
afastamento, HPI e fatalidade iguais a zero. 
(Aplicável somente aos contratos com a Anglo 
American) 

Para participar da premiação da categoria Geral é 
necessário desenvolver pelo menos um projeto de 
Otimização e um projeto de Alinhamento 
Estratégico (item 4.1). 

Prestação de 
serviços 

Obter média geral acima de 80% em Performance. 

Tático 
Fornecimento de 

materiais 

Realizar, no mínimo, de 20 (vinte) linhas de 
fornecimento no período. 

Obter média geral nota OTIF ou Cobertura de 
Estoque igual ou maior que 80%. 

 

 

4.1. Projetos de otimização ou alinhamento estratégico 

 
Somente concorrerão às categorias, Otimização, Alinhamento Estratégico e Geral, aqueles 

fornecedores que apresentarem iniciativas relativas aos critérios dos itens 3.2 e 3.3 deste regulamento 

e que preencherem o formulário do Anexo 3. A aprovação do projeto, seja de otimização ou de 

alinhamento estratégico, seguirá o fluxo descrito no template de iniciativas, disponível no Anexo 3 

deste regulamento.  

 

 

5. RELAÇÃO DE CRITÉRIOS E QUESITOS AVALIADOS 

Os fornecedores participantes do Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 serão 

avaliados conforme critérios descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Relação dos critérios e quesitos avaliados 

Perfil do 
Fornecedor 

Critério 
Peso Nota 

Final 
Quesitos avaliados 

Estratégicos 
/ Táticos 

Performance 30% Nota consolidada do critério Performance. 

Otimização 50% 

Cumprimento do (s) plano(s) do(s) projeto(s): 
 - Adesão ao cronograma; 
 - Adesão às metas. 

Percentual do benefício financeiro, dividido pelo 
valor absoluto de otimização* 

Alinhamento 
Estratégico 

20% 

Números de pessoas beneficiadas: 
 - Benefício direto; 
 - Benefício indireto. 

Percentual do valor investido no (s) projeto(s), 
dividido pelo valor absoluto investido** 

 
*Valor absoluto de otimização: valor total acumulado de benefícios no período de apuração. 
**Valor absoluto investido: valor total acumulado de investimentos realizados no período de 
apuração. 

 

 

6. APURAÇÃO DA NOTA FINAL 

 

A nota final dos Fornecedores Estratégicos e Táticos será a combinação dos critérios, quesitos 

e pesos apresentados na Tabela 2. Será considerado vencedor, conforme categoria, o fornecedor que 

alcançar a maior nota na Equação 2.  

 

∑[(PESO NOTA FINAL) X (NOTAS QUESITOS AVALIADOS)]  (2) 

 

 

7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Os critérios de desempate do Prêmio Fornecedores de Destaque 2017, seguirão a sequência 

abaixo para a determinação do vencedor: 

 
a) Maior nota em Segurança e Saúde Ocupacional (quando aplicável); 

b) Maior nota em Performance; 

c) Maior nota em Otimização (quando aplicável); 

d) Votação do Comitê Executivo da Minério de Ferro Brasil (ExCo). 
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8. PERÍODO DE APURAÇÃO 

 

O período de apuração do Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 englobará os 

resultados das avaliações referentes aos 11 ciclos realizados entre novembro de 2016 à 

setembro de 2017. 

É importante destacar que os fornecedores estratégicos que possuem avaliação 

conjunta, por determinação da Anglo American, caso sejam vencedores, serão premiados 

conjuntamente.  

 

 

9. CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO  

 

O Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 possui seis categorias de premiação: Geral, 

Performance, Otimização, Alinhamento Estratégico, Materiais e Serviços. As categorias 

relativas a cada perfil de participantes estão descritas na Tabela 3, abaixo.  

 

Tabela 3 – Categorias 

Categoria 
Premiação 

Perfil dos 
Participantes 

Observação: 

Geral Estratégicos / Táticos 

A disputa entre participantes de perfis 
diferentes ocorrerá somente na categoria 

Geral 

Performance 

Estratégicos Otimização 

Alinhamento 
Estratégico 

Serviços 

Táticos 
Material 

Otimização 

Alinhamento 
Estratégico 

         
 
 

10. PREMIAÇÃO 

 

Os vencedores do Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 receberão os prêmios 

determinados na Tabela 4 abaixo. 
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Tabela 4 - Tabela de premiação 

Perfil do 
Fornecedor 

Categoria Premiação 

Estratégicos 

Geral Troféu: Vencedor Geral do Prêmio Fornecedores de Destaque 2017 

Performance 

Placa: Fornecedor (Estratégico / Tático) vencedor de cada categoria em 
2017. 

Otimização 

Alinhamento 
Estratégico 

Táticos 

Serviços 

Materiais 

Otimização 

Alinhamento 
Estratégico 

 

Todos os vencedores receberão a cobertura publicitária nas mídias sociais vinculadas à Anglo 

American Minério de Ferro Brasil, e divulgação por meio de releases à imprensa.  

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo de avaliação e premiação dos Fornecedores da Minério de Ferro Brasil é de 

responsabilidade da área de Gestão de Fornecedores, Diretoria de Suprimentos.  

A Minério de Ferro Brasil se reserva ao direito de revisar o presente regulamento sem aviso 

prévio. Sendo que toda e qualquer alteração no regulamento será comunicada pela área de Gestão 

de Fornecedores. 

 

 

Para mais informações, favor contatar:  

Telefone: 31. 3516-7194 

E-mail: gestao.fornecedores@angloamerican.com 

 

mailto:gestao.fornecedores@angloamerican.com

