Política de Criação de Valor para os Fornecedores
Objetivo

Nossos fornecedores são essenciais para o sucesso do nosso negócio e, consequentemente, possibilitam o valor
que queremos criar para nossas Partes Interessadas. O objetivo da Política de Criação de Valor para o Fornecedor
é direcionar o foco na Criação de Valor para este grupo de Partes Interessadas e garantir que a OZ Minerals
esteja alinhada com seus fornecedores de uma forma que construa relacionamentos e parcerias de confiança,
colaborativas e sustentáveis, com foco na melhoria de ambas as partes, a indústria e a comunidade em geral.

Comprometimento

Para cumprir o objetivo da Política de Criação de Valor para o Fornecedor, a OZ Minerals irá:
•

Manter a preferência por fornecedores locais, Conectados à Terra e Indígenas, onde tudo o mais é igual

•

Trabalhe apenas com fornecedores que se alinham culturalmente aos princípios da OZ Minerals How We
Work Together / Como Nós Trabalhamos Juntos

•

Estabelecer parcerias mutuamente benéficas que beneficiem tanto a OZ Minerals quanto o fornecedor por
meio de Risco e responsabilidade compartilhados

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Adotar uma abordagem baseada em risco e usar um processo de aquisição simples e adequado que acelere
a aquisição e permita pagamentos dentro do prazo para permitir que fornecedores de todos os tamanhos
e níveis de maturidade participem igualmente

Reconhecer que os fornecedores exigem um equilíbrio de valor de curto prazo, bem como valor futuro potencial

Reconhecer que a percepção de valor é diferente entre vários fornecedores, e compreender e considerar as
necessidades e direcionadores de valor de cada fornecedor, para que possamos tratá-los de uma forma que
respeite suas diferenças
Trabalhar ativamente com nossa cadeia de suprimentos para definir a linha de base das emissões de gases
de efeito estufa do Escopo 3 e elevar nossos resultados coletivos éticos e sustentáveis

Construir uma Cultura na OZ Minerals com fortes padrões éticos, morais e focados na segurança, e conduzir
a devida diligência antes e durante as contratações para garantir que os fornecedores operem com os
mesmos padrões, refletindo da mesma forma em seus próprios subcontratados e atividades de aquisição
Adotar uma abordagem de parceria para acordos com fornecedores, identificando oportunidades para fortalecer
a capacidade e as cadeias de valor para ambas as partes para garantir o sucesso mútuo de longo prazo

Incentivar os fornecedores a apresentar ideias, produtos e serviços inovadores que tenham o potencial de
Criação de Valor compartilhado

Fornecer oportunidades razoáveis para os fornecedores possuírem e utilizarem o conhecimento e as
soluções desenvolvidas enquanto trabalham com a OZ Minerals para seu benefício futuro independente

Garantir que informações transparentes, oportunas, precisas e claras sejam fornecidas de forma proativa aos
nossos fornecedores
Empregar métodos apropriados para avaliar e monitorar o desempenho de nossos fornecedores ao longo
do tempo e para avaliar como criamos valor para eles

Reconhecer o envolvimento do fornecedor nas histórias de sucesso de forma visível, tanto dentro da OZ
Minerals quanto externamente
Criar conexões entre os fornecedores e a rede mais ampla da OZ Minerals para incentivar uma maior
colaboração e Criação de Valor.

