
 
 

LSM Brasil SA 
Rodovia BR 383 s/n km 94 – Colônia do Marçal - CEP: 36.302.812 
São João del Rei - MG – Brasil - Tel.: +55 32 3379 3500 

Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias de Suprimento 

Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco 

LSM Brasil Relatório de Due Diligence para Suprimentos de Matéria Prima no Ano de 2018 
(“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 LSM Brasil (AMG Brasil) é uma importante produtora mundial de ligas especiais de 

alumínio/tabletes e óxidos de tântalo e nióbio, fortalecendo sua vocação químico-metalúrgica. 

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. Portanto, o 

LSM Brasil é uma fundição livre de conflito, listada pela RMI sob CID001076. 

(http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conformant-smelter-refiner-lists). 

 

2. Resumo da avaliação da RMAP 

A LSM Brasil passou por uma avaliação da CFSP em 29 de março de 2016 e foi mais uma vez 

considerada em conformidade com todos os padrões e protocolos. A avaliação é válida por 3 ano. 

A avaliação foi realizada por uma empresa de auditoria de Sourcing Responsável, de acordo com 

o protocolo EICC / CFS / CFSP (agora o RMI-RMAP).  

 

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 LSM 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 LSM 

Brasil: https://mk0amgbrasilfp0r82te.kinstacdn.com/wp-

content/themes/amgwp/assets/images/ConflictMineralsPolicy_EN-US.pdf. 

 

4. Sistema de Gestão da Empresa 

Além das avaliações do RMAP, a LSM Brasil é auditada de acordo com ISO 9001. 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.  
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Com base na norma interna referente a definição de área de conflito de alto risco, o Analista de 

Suprimentos verifica as áreas afetadas e as possíveis bandeiras vermelhas conforme manual da 

OECD. 

O Gerente de Suprimentos Estratégicos e Vendas avalia e valida as informações iniciais e na sua 

ausência o Diretor Comercial executará essa tarefa. O Departamento de Suprimentos Estratégicos 

acompanha os processos de compra, para implementar o processo de due diligence. Uma vez por 

ano, o procedimento é reavaliado e os departamentos relevantes passam por um treinamento de 

sistema de gerenciamento de cadeia de suprimentos. 

 

5. Sistemas internos de controle 

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

departamento de suprimentos para confirmar se esse fornecedor em potencial atende a todos os 

requisitos legais e aos requisitos internos referentes a áreas livres de conflito. A empresa 

comunicou a política de cadeia de fornecimento atualizada para todos os fornecedores a montante, 

e visita todos os principais regularmente. 

 

6. Estratégia de mitigação de risco 

Como a LSM Brasil não possui suprimentos relacionados à CAHRA, o risco de tópico da 

estratégia de mitigação não é aplicável. 
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