Políticas de Criação de Valor
Preâmbulo
Objetivo

O propósito expresso da OZ Minerals Limited (OZ Minerals) é "Ir além do possível para tornar a vida melhor".
Estamos determinados em criar valor para todos as partes interessadas, Criando Valor Compartilhado como
centro da Estratégia da OZ Minerals.
O apoio das partes interessadas é essencial para o desenvolvimento e operação contínua dos nossos Ativos e
do negócio da OZ Minerals como um todo e, num mundo em constante mudança, a criação de valor para todas
as partes interessadas é cada vez mais esperada. Esta é a base essencial que nos permite proteger e criar valor
e que diferencia a Estratégia OZ Minerals. O objetivo das Políticas de Criação de Valor da OZ Minerals é
estabelecer um propósito para a OZ Minerals como um todo e fazer que o nosso propósito seja transparente
para as partes interessadas a fim de que possam considerar-nos responsáveis.

Escopo e Implementação

Estas Políticas se aplicam a todos os funcionários, diretores, executivos, consultores, parceiros e contratadas da OZ Minerals
e suas filiais. Devem ser implementadas em todos os ativos e funções corporativas da OZ Minerals e é a base do
nosso processo de Planejamento de Negócios. A adesão será verificada através de processos regulares de garantia.

Compromisso

Além das políticas específicas das partes interessadas descritas nas páginas seguintes, para cumprir nosso
objetivo de Criação de Valor Compartilhado em todas as atividades, a OZ Minerals compromete-se a:
• Reconhecer que as partes interessadas são diversas, cada uma com suas próprias necessidades e conceito
de valor, e que isto se reflita na forma como nos envolvemos com elas;
• Manter uma colaboração aberta e transparente com as partes interessadas e incentivar a colaboração entre
as partes a fim de identificar outras oportunidades para criar mais valor;
• Considerar os pontos de vista das partes interessadas na tomada de decisões em todos os níveis,
assegurando a tomada de decisões forma ágil, adaptável e decisiva;
• Garantir que a forma que operamos será baseada na tomada de decisões baseada em riscos (incluindo a
identificação, avaliação, controle e relato de riscos);
• Garantir uma cultura de conformidade com as leis e regulamentos das jurisdições em que operamos;
• Indicar e treinar líderes dentro da empresa que tomem decisões no melhor interesse de todas as partes
interessadas e fornecer programas excepcionais de liderança que reforcem uma abordagem nãohierárquica e acessível;
• Garantir que os recursos financeiros da OZ Minerals sejam alocados de forma responsável, para aumentar
a eficiência e maximizar o valor;
• Usar essas políticas para informar o planejamento estratégico da empresa, os padrões e a tomada contínua
de decisões, baseada em dados relevantes e atualizados;
•
•

Garantir a disponibilidade de sistemas, processos e objetivos mensuráveis adequados à sua finalidade para
das suporte a operações responsáveis e aos compromissos descritos nestas políticas.
Os nossos compromissos específicos com cada um dos nossos grupos de partes interessadas da Criação
de Valor estão descritos nas políticas a seguir.
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Política de Criação de Valor para Fornecedores
Objetivo

Os nossos fornecedores são essenciais para que nosso desenvolvimento e operações sejam seguros e,
consequentemente, permitam gerar o valor que desejamos para as partes interessadas. O objetivo da Política
de Criação de Valor para Fornecedores é criar valor para este grupo de partes interessadas e garantir que a OZ
Minerals esteja alinhada a seus fornecedores de forma a estabelecer relações e parcerias baseadas na confiança,
colaboração e sustentabilidade enfocadas na melhoria de ambas as organizações, da indústria e da comunidade
em geral.

Compromisso

Para atender ao objetivo da Política de Criação de Valor do Fornecedor, a OZ Minerals compromete-se a:
• Envolver-se preferencialmente com fornecedores existentes ou apoiar a criação de fornecedores locais e
indígenas
• Trabalhar apenas com fornecedores que se alinhem culturalmente aos princípios “Como Trabalhamos
Juntos” da OZ Minerals
• Estabelecer preferencialmente parcerias mutuamente benéficas tanto para a OZ Minerals, quanto para o
fornecedor
• Usar um processo de aquisições ágil, simples e que atenda à finalidade a que se destina, permitindo que
fornecedores de todos os tamanhos e níveis de maturidade participem de modo igualitário
• Reconhecer que os fornecedores demandam equilíbrio entre o valor de curto prazo e o valor potencial
futuro
• Reconhecer que a percepção de valor é diferente entre fornecedores; compreenderemos e consideraremos
as necessidades e os fatores de valor de cada fornecedor para que possamos tratá-los de modo a respeitar
suas diferenças
• Considerar o risco de forma adequada para o tipo de produto/serviço, a fim de incentivar preços
competitivos e níveis de serviço adequados
• Construir uma cultura OZ Minerals com robustos padrões éticos, morais e de segurança e aplicar a due
diligence antes e durante os compromissos para garantir que os fornecedores operem dentro dos mesmos
padrões, assim como seus terceirizados e em suas próprias atividades de aquisição
• Esperar que os fornecedores tenham excelente capacidade e procurar oportunidades para reforçar a
capacidade nos negócios e nas cadeias de valor para garantir o sucesso de ambas no longo prazo
• Garantir que informações transparentes, 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
• Reconhecer o envolvimento do fornecedor em histórias de sucesso de forma visível, tanto interna como
externamente
• Incentivar os fornecedores a apresentar ideias, produtos e serviços inovadores que tenham potencial para
criar valor
• Fornecer oportunidades razoáveis para que os fornecedores utilizem o conhecimento e as soluções
desenvolvidas enquanto trabalharem com a OZ Minerals
• Criar conexões entre os fornecedores e a rede da OZ Minerals como um todo para incentivar maior
colaboração e criação de valor

