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1. INTRODUÇÃO
Este Manual é um guia geral
de procedimentos e critérios,
quanto ao relacionamento,
homologação, avaliação, reavaliação
e acompanhamento do desempenho
de Fornecedores.
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1.1.

OBJETIVO

A Papirus trabalha e preza por relações de valor e busca o
desenvolvimento contínuo dos fornecedores para que se
tornem parceiros de longo prazo.
Os requisitos gerais de conduta, relacionamento, critérios de
seleção e acompanhamento de Fornecedores são conhecidos
através deste manual.

1.2.

ESCOPO DO MANUAL

Este Manual aplica-se aos fornecedores, homologados ou em
desenvolvimento, de materiais e serviços que tenham impacto
direto na capacidade da Papirus em entregar consistentemente
produtos e serviços conformes para seus clientes.

1.3.

CÓDIGO DE CONDUTA

1.3.1.

Responsabilidade nos Negócios

A Papirus trabalha orientada pelas Relações de Valor, por isso
valoriza a transparência e não tolera a utilização de subornos,
propinas e quaisquer outros pagamentos e recebimentos ilegais
ou impróprios.
A Papirus está comprometida em estabelecer relacionamentos
que sejam mutuamente benéficos com seus fornecedores e
clientes, o que envolve:
• Atuar em conformidade com as leis e regulamentos vigentes
no país;
• Ser responsável e respeitoso na relação com as autoridades,
clientes, fornecedores, membros das comunidades e todos
os demais indivíduos, empresas e organizações com que a
empresa se relaciona no exercício das suas atividades regulares,
buscando sempre preservar a sua boa imagem e reputação;
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• Preservar o sigilo sobre as informações confidenciais e
estratégicas da Papirus a que tiver acesso, inclusive se deixar
de ter vínculo com a empresa;
• Preservar o patrimônio da empresa, instalações,
equipamentos e materiais, utilizando-os apenas para os fins a
que se destinam;
• Não se envolver em situação em que possa ocorrer conflito
de interesses próprios com os interesses da empresa e, quando
não for possível, abster-se de representar a empresa no
assunto em questão, comunicando o fato imediatamente ao
seu superior;
• Não estabelecer relações comerciais com empresas que,
reconhecidamente, não observem padrões éticos compatíveis
com os da Papirus.
1.3.2.

Assédio Moral

A Papirus não admite qualquer tipo de desrespeito,
constrangimento ou humilhação entre seus colaboradores e
parceiros.

1.3.3.

Comercialização, consumo e porte de armas

É proibido a comercialização de qualquer produto, o consumo
de álcool ou drogas e o porte de armas nas dependências da
Papirus.
1.3.4.

Confidencialidade

Não é permitido o fornecimento de informações restritas ou
confidenciais a terceiros ou aos concorrentes sobre fórmulas,
processos operacionais, forma de comercialização, bem como
promoções ou divulgação dos produtos, assim com qualquer
outro tipo de informação pertencentes à empresa.
1.3.5.

Brindes

Não é permitido oferecer presentes, brindes ou serviços. Não
se inclui os brindes institucionais de baixo valor como canetas,
agendas, calendários e similares.
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1.4.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O negócio da Papirus está inserido em uma rede complexa
que envolve não somente os funcionários diretos da empresa,
mas também fornecedores, parceiros, clientes e cooperativas
de catadores. Sendo assim, além de contribuir para os projetos
sociais promovidos pela empresa, ter responsabilidade social
signiﬁca trabalhar diariamente para que as relações com esses
parceiros sejam vantajosas para todas as partes.
• trabalho infantil, forçado e compulsório
A Papirus condena o trabalho infantil e o trabalho forçado em
qualquer instância do seu processo produtivo. Sendo assim,
cada fornecedor tem o dever de trabalhar primando pela ética
em toda a cadeia, que sigam os mesmos padrões éticos da
Papirus.
• saúde e segurança no trabalho
Nossos parceiros tem a responsabilidade de fornecer
equipamentos de proteção, bem como processos e regras para
evitar danos à saúde das pessoas.

• discriminação, liberdade de associação
e direito a negociação coletiva
A Papirus enquanto contratante não tolera discriminação em
relação à raça, crença, orientação sexual, deﬁciência física ou
qualquer outro tipo. Da mesma forma, a Papirus respeita o
direito individual dos integrantes e parceiros quanto ao seu
envolvimento político e sindical. Valoriza e dá preferência a
fornecedores com pessoas provenientes de populações
sub-representadas entre seus proprietários.
O fornecedor deve seguir conscientemente estes princípios e
divulgá-los a terceiros mediante observação similar em seus
documentos de aquisição.
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1.5.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Papirus Indústria de Papel S.A. apoia os fornecedores
tanto em seus próprios negócios quanto em relação
ao negócio da Papirus, espera uma empresa
transformadora fazendo uso inteligente da reciclagem
e respeitando o meio ambiente.
Para isso, fundamenta-se nos seguintes princípios
de sustentabilidade e responsabilidade ambiental nas atividades
relativas aos seus produtos, processos e serviços, através
da Política de Responsabilidade Ambiental:
Utilizar fibras virgens certificadas e controladas, bem como
promover sua reciclagem, usando materiais recuperados pré
e pós-consumo.
Agregar em seus produtos matérias-primas de fornecedores
ambientalmente responsáveis, buscando fontes renováveis.
Proteger o meio ambiente, prevenindo a poluição por meio da
gestão dos aspectos e impactos ambientais relacionados a
efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas.

Buscar a melhoria de seus resultados, aperfeiçoando
continuamente seus processos e serviços, estipulando
objetivos e metas para atender a expectativa de seus clientes,
acionistas e comunidade.
Treinar, conscientizar e incentivar seus profissionais em ações
de preservação ambiental.
Cumprir a legislação vigente aplicável ao setor de atuação.
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2. POLÍTICA DE
COMPRAS
As cotações de preços obtidas pela Papirus Indústria
de Papel SA, são realizadas pelo Departamento de Suprimentos.
As negociações com os fornecedores são realizadas mediante
a apresentação da melhor proposta técnica e comercial,
que engloba: qualidade, preço e prazo de entrega.
Os fornecedores não estão autorizados a fornecer produtos
à Papirus sem prévia aprovação pelo Departamento de
Suprimentos.
Existindo a necessidade de reuniões e visitas técnicas, estas
devem ser agendadas diretamente com o Departamento de
Suprimentos, respeitando-se os dias e horários agendados
entre as partes.
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2.1.

AVALIAÇÃO FINANCEIRA

Será realizada avaliação financeira dos fornecedores, a critério
da Papirus e sempre que julgar necessário, por meio de consulta
ao Serviço de Proteção ao Crédito (Ex. SERASA).
Caso seja comprovada alguma pendência financeira, serão
tomadas as seguintes ações:
a) Novos fornecedores: Não serão aprovados como
fornecedores até que as pendências sejam eliminadas.
b) Fornecedores Regulares: Será solicitada a resolução imediata
das pendências, e as ações tomadas deverão ser informadas
com comprovação de documentos. Caso as pendências
não sejam resolvidas em até 90 dias, o fornecedor será
desqualificado.
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3. HOMOLOGAÇÃO,
AVALIAÇÃO,
REAVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO
DE FORNECEDORES
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3.1.

FASE DE HOMOLOGAÇÃO

O fornecedor deverá preencher o Pré-Cadastro e
Autoavaliação/Homologação de Fornecedores para início do
fornecimento, seguindo os critérios para homologação:
Nota:
Pontuação ≥ 70 : Aprovado, demonstra a competência
esperada para execução do serviço contratado e/ou
fornecimento de produtos.
Pontuação < 70 : Reprovado, não demonstra a competência
esperada para realização, prestação de serviços e/ou
fornecimento de produtos. Necessita de melhoria para
homologação e início do fornecimento.
Materiais de amostra e testes, não exime o processo de
Autoavaliação/Homologação.

3.2.

AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE
DO FORNECEDOR - APF

A Avaliação de Performance do Fornecedor – APF é usada para
monitorar continuamente o desempenho de cada fornecedor.
Sua atualização é bimestral e os resultados divulgados
semestralmente.
Definições:
Sigla

Significado

APF

Avaliação de Performance do Fornecedor

IP

Índice de Pontualidade do Fornecedor

IQ

Índice de Qualidade do Fornecedor

BOA

Boletim de Ocorrência de Almoxarifado

RNC

Relatório de Não Conformidade

SGQ

Departamento de Sistema de Gestão de Qualidade da Papirus
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3.2.1.

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

A fórmula para o cálculo da APF é:
APF = IP*0,50 + IQ*0,50
a) Composição da APF
A APF é composta por dois indicadores:
1. IP (Índice de Pontualidade do Fornecedor): equivalente a
50% da sua composição;
O IP é a média da pontualidade das entregas, considerando
100% para a entrega na data e demeritando 10 pontos
percentuais por dia de atraso. Exemplo:
Data de entrega
do Pedido
de Compra

Data de
entrada da NF
na empresa

Dias de
atraso

Pontualidade

Entrega 1

20/04/2020

20/04/2020

0

100%

Entrega 2

20/04/2020

22/04/2020

2

80%

Média

90%

2. IQ (Índice de Qualidade do Fornecedor):
equivalente a 50% da sua composição.
A fórmula para cálculo do IQ é:
IQ = 100 – (RNC*10) – (BOA*2,5) – (Divergências Fiscais*2,5)
O critério de demérito do IQ será através das divergências
fiscais, BOA (Boletim de Ocorrência de Almoxarifado) e RNC
(Relatório de Não Conformidade), conforme segue:
Critério

Pontos perdidos

Divergências Fiscais ou na
Inspeção de Recebimento
de Materiais (BOA)

2,5 pontos por ocorrência

RNC – Relatório de não
conformidade

10 pontos por ocorrência
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Critérios de pontuação dos Fornecedores na APF:
Pontuação

Status

Providências

≥ 90

Qualiﬁcado

O fornecedor permanece
Qualiﬁcado.

≥ 50 < 90

Qualiﬁcado
com
Restrições

O fornecedor está Qualiﬁcado,
porém, deverá ser comunicado
formalmente para providências
quanto a ocorrência e
deliberação sobre o seu status.

< 50

Desqualiﬁcado

O fornecedor está
Desqualiﬁcado e deverá ser
comunicado formalmente
quanto ao seu status. No caso
de interesse em se manter
o fornecedor, inicia-se novo
processo de qualiﬁcação.

3.3.

AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DO
FORNECEDOR DE SERVIÇO

Todo serviço será submetido à avaliação de desempenho,
seguindo os critérios:
Pontuação

Status

Providências

≥ 80

Qualiﬁcado

O fornecedor permanece
Qualiﬁcado.

≥ 50 < 80

Qualiﬁcado
com
Restrições

O fornecedor está Qualiﬁcado,
porém, deverá ser comunicado
formalmente para providências
quanto a ocorrência e
deliberação sobre o seu status.

< 50

Desqualiﬁcado

O fornecedor está
Desqualiﬁcado e deverá ser
comunicado formalmente
quanto ao seu status. No caso
de interesse em se manter
o fornecedor, inicia-se novo
processo de qualiﬁcação.
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3.4.
OBSERVAÇÕES GERAIS
Os Fornecedores de Materiais que não atingirem a pontuação mínima de
90 receberão um Plano de Ação - APF para que sejam registrados quais
procedimentos e ações serão tomadas para minimizar a possibilidade de
repetição da(s) não conformidade(s) veriﬁcada(s) e que gerou o seu
demérito.
Para Fornecedores de Serviços que não atingirem a pontuação mínima
de 80, Suprimentos deverá, em conjunto com a área responsável, avaliar
a necessidade de manutenção dos serviços deste fornecedor ou sua
substituição.
3.5.
RECEBIMENTO DE MATERIAIS
O recebimento de materiais é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.
Com exceção às matérias-primas ﬁbrosas (celulose, pasta e aparas)
que são tratadas individualmente.
Outras necessidades deverão ser informadas e analisadas
antecipadamente.
3.5.1. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO
Toda entrega de materiais é submetida ao processo de aprovação do
Almoxarifado, que consiste na conferência entre Pedido de Compra
e material entregue, quantidade de peças, integridade e qualidade
do produto. Em caso de divergências, o Almoxarifado informará
Suprimentos para as devidas tratativas.

Todos custos envolvidos na devolução é de
responsabilidade do fornecedor.
3.6.
SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PAPIRUS
O prestador de serviços deverá enviar toda a documentação
para integração, que será submetida para análise e aprovação para
liberação dos trabalhos, conforme solicitado no ato da contratação
pelo Departamento de Suprimentos.
3.7.
PLANO DE CONTINGÊNCIA
Os fornecedores devem possuir Planos de Contingência, visando
garantir o fornecimento de produtos e/ou serviços em eventos de
emergência, excluindo-se intempéries ou outros motivos de força
maior.
3.8.
ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO E/OU DE
PROCESSO
Nenhuma alteração técnica é permitida sem consentimento prévio da
Papirus. O fornecedor tem por obrigação informar qualquer alteração
no processo de fabricação, projeto do produto, componentes,
embalagens, subcontratados ou alteração do local de fabricação dos
produtos previamente aprovados.
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PAPIRUS INDÚSTRIA DE PAPEL S/A
CNPJ 60.856.077/0009-47 I.E. 417.305.550.118
Via Anhanguera Km 130 - Sítio da Barra
Bairro Jaguari - Caixa Postal 230
Limeira - São Paulo CEP: 13480-970
(19) 2113-6100
Capa impressa em Vitabianco 250 g/m²

