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Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias de Suprimento Responsáveis de 

Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco 

AMG Brasil Relatório de Due Diligence para Suprimentos de Matéria Prima no Ano de 2022 

(“Relatório do OCDE Passo 5”) 

Nota: Este relatório está seguindo o “Relatório de Diligência de Due Diligence Pública” da Iniciativa 

de Minerais Responsáveis (RMI, 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/smelter-introduction/). 

 

1. Informações sobre a empresa 
 

A AMG Brasil S.A é uma importante produtora mundial de ligas especiais de alumínio, óxidos de 

tântalo e nióbio. Para mais detalhes, consulte: http://amg-br.com/pt/a-empresa/historia/. Esta 

instalação processa produtos de tântalo e está localizada em São João Del Rei, estado de Minas Gerais. 

O número do CID da companhia no RMI é CID001076.  

 

2. Resumo da avaliação da RMAP 
 

A AMG Brasil passou por uma avaliação da RMAP em 09 de março de 2022 e foi mais uma vez 

considerada em conformidade com todos os padrões e protocolos. A avaliação é válida por 1 ano e foi 

realizada pela empresa indicada pelo RMI para a auditoria da Cadeia de Suprimentos, de acordo com 

o novo padrão desenvolvido pelo RMI / RMAP para atender as exigências da OCDE. A próxima 

auditoria acontecerá em 2023. 

 

3. Política da Cadeia de Suprimentos da Empresa 
 

Para evitar o uso de minerais de conflito, que direta ou indiretamente financiem ou beneficiem grupos 

armados e / ou envolvam outros abusos de direitos humanos graves em regiões de alto risco e afetadas 

por conflitos, a AMG Brasil desenvolveu uma política para a cadeia de suprimentos. Essa política está 

totalmente alinhada com a terceira edição da Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias 

de Suprimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (Guia 

CAHRA-OCDE). A política cobre todos os riscos identificados no Anexo II da Orientação da OCDE 

e seu escopo geográfico é global. A empresa está firmemente comprometida em lidar com quaisquer 

riscos do Anexo II, se identificados. A política foi revisada e aprovada pela alta administração, que 

está comprometida em apoiar sua implementação. A política foi amplamente divulgada para clientes 

e fornecedores como parte do sistema de gerenciamento de qualidade.  

Esta política também está localizada no site da AMG Brasil: http://amg-br.com/wp-

content/uploads/2020/12/Politica_Compra_Minerio_EN.pdf.   
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http://amg-br.com/wp-content/uploads/2020/12/Politica_Compra_Minerio_EN.pdf
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4. Sistema de Gestão da Empresa 

Além das avaliações do RMAP, a AMG Brasil é auditada de acordo com ISO 9001, 14001 e 45001. 

A empresa segue seu compromisso com a política da cadeia de suprimentos e estabeleceu um 

procedimento interno para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, incluindo o processo de due 

diligence.  

Estrutura de gerenciamento:  

O Analista de Suprimentos é responsável pela execução e atualização dos procedimentos internos 

relativos a compra de minérios de tântalo e avaliação de áreas de risco.  

O Supervisor de Suprimentos e Vendas avalia e valida as informações geridas pelo Analista de 

Suprimentos, bem como é o responsável por coordenar o trabalho junto aos departamentos relevantes 

(incluindo o Departamento de Compras, Departamento de Qualidade e Departamento de Produção) 

para garantir que cada departamento acompanhe suas funções e responsabilidades para implementar a 

devida diligência, programar e relatar quaisquer bandeiras vermelhas e riscos potenciais identificados. 

Caso algum desvio seja identificado em relação aos procedimentos internos, a Gerência de 

Suprimentos e Vendas será comunicada para que sejam adotadas as medidas de mitigação de riscos.  

Sistemas internos de controle: 

A AMG Brasil estabeleceu e atualizou seu sistema de gerenciamento de due diligence seguindo as 

orientações da OCDE e RMAP. Tais procedimentos estão incorporados ao Sistema de Gestão 

Integrada (SGI). 

De acordo com o risco e número de bandeiras vermelhas levantadas na origem e trânsito do minério 

de tântalo, são solicitados documentos aplicáveis, realizado o Counter Party da AMG, bem como visita 

às minas.  

As visitas são realizadas a cada 2 (dois) anos para fornecedores ativos, e em caso de novos 

fornecedores, a visita deverá ser realizada a partir do quarto lote adquirido em um prazo de 6 (seis) 

meses.  

A empresa comunica sua Política de Compra de Minérios para os seus fornecedores e pessoas 

envolvidas no processo de compras, além de disponibiliza-la publicamente no site.  

Manutenção dos registros: 

Uma vez por ano, o procedimento é reavaliado e os colaboradores envolvidos no processo de compras 

são treinados.  

Conforme Norma de qualidade, todos os documentos referentes às compras ficam arquivados por cinco 

anos. 

5. Identificação de riscos: 

Antes de iniciar novos negócios com um fornecedor, há uma verificação detalhada por parte do 

departamento de Suprimentos para confirmar se esse fornecedor está localizado e/ou o minério de 

tântalo irá transitar por uma área CAHRA.  
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Como critério para determinação de que uma área é considerada como de alto risco, é realizada uma 

verificação na lista de países elencados no “Dodd-Frank Act” e na “EU CAHRAs list”, em seguida, 

com base nos riscos listados no anexo II da OECD, são avaliados os indicadores públicos acerca da 

Instabilidade Política, Risco de Direitos Humanos e Risco de Conflito Armado.  

Após a determinação do risco da origem e trânsito, são avaliados o número de bandeiras para que seja 

determinado quais documentos serão solicitados, Counter Party da AMG e realização das visitas.  

De acordo com os documentos levantados e visitas realizadas em 2022, todos os fornecedores aos 

quais a AMG adquiriu material, estavam aptos a realizar o fornecimento e atenderam todos os 

requisitos solicitados. As visitas foram registradas por meio de relatório, onde foram elencadas 

oportunidades de melhorias, quando eram identificadas.  

 

6. Mitigação de Riscos 

Com base nos procedimentos internos da AMG Brasil, foi identificado que a empresa possui 

fornecedores em áreas consideradas CAHRA, dessa forma, foram estabelecidos parâmetros de 

exigência documental e visitas aos fornecedores, de acordo com o número de bandeiras vermelhas 

identificadas.  

Como medida de mitigação de riscos, a AMG estabeleceu que caso a empresa fornecedora não possua 

os documentos solicitados, ou os mesmos estejam vencidos, ou seja identificado algum desvio em 

relação ao determinado na Política de Compras de Minérios da AMG Brasil, a compra fica 

interrompida com o fornecedor até que a pendência seja regularizada.  

 

 

 

____________________________ 
Alexander Bruno de Paiva 

Procurement and Sales Manager  


