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Mensagem do Diretor de Compras e Seguros
No Grupo Iberdrola, a função da Diretoria de Compras e Seguros é uma atividade estratégica por sua
contribuição para a competitividade e a eficiência
em termos de custos.
Em 2020, a sustentabilidade dos fornecedores foi
incluída como um dos objetivos estratégicos da
Iberdrola em termos de Grupo para o período 20202022, adquirindo o compromisso de chegar a 70 %
de fornecedores principais sustentáveis em 2022.
Embora a melhoria da sustentabilidade de nossos
fornecedores seja, desde há anos, um dos objetivos
anuais individuais para o pessoal de Compras, este
novo desafio significa uma maior exigência no momento de mensurar e melhorar o perfil de sustentabilidade de nossa cadeia de suprimentos.

Asís Canales,

Diretor de Compras e Seguros

A sustentabilidade é um valor essencial para a Iberdrola tanto pela exigência e avaliação realizada por
nossos Stakeholders - acionistas, instituições financeiras, clientes, etc. - (que ajuda a nos diferenciar
positivamente) quanto pelo próprio sentido de responsabilidade de empresa, de contribuir para à melhoria da sociedade na qual vivemos, que faz parte
do DNA da Iberdrola.

Na Diretoria de Compras, temos um departamento específico de Smart Supply Chain focado na
gestão dos riscos e na promoção das políticas de sustentabilidade em nossa cadeia de suprimentos.
Apoiando-nos na plataforma de gestão de fornecedores, medimos, avaliamos e incentivamos nossa
cadeia de suprimentos para conseguir os mais altos padrões de sustentabilidade.

2020-2022, anos-chave para a Sustentabilidade
da cadeia de suprimentos do Grupo Iberdrola
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A Diretoria de Compras e Seguros do Grupo tem como missão
executar de forma corporativa e centralizada a compra de
equipamentos e materiais (exceto energia e combustíveis),
assim como dos contratos de obras e serviços, e programas
de seguro (exceto seguros de vida e acidentes, saúde e
pensões) para todo o Grupo Iberdrola, cumprindo os objetivos
estratégicos estabelecidos pelo Conselho de Administração
em termos de eficiência de custos, alinhamento estratégico,
regulação interna do Grupo, sustentabilidade, ética e
cumprimento da legislação vigente.
Da mesma forma, a Unidade de Gerência de Riscos e Seguros
participa também, de forma corporativa e centralizada, da
gestão dos riscos operacionais do Grupo Iberdrola através da
colaboração com os Negócios e áreas corporativas. A Diretoria
de Compras e Seguros, com seu espírito de criação de valor
para seus diferentes Stakeholders, assume e promove em
sua gestão diária os valores e compromissos adquiridos pelo
Grupo em matéria de ética e responsabilidade social (RS)
expostos no Código de Ética
do Grupo e nas Políticas
de responsabilidade social
. Por essa razão, o processo
de compra possui mecanismos cuja tendência é assegurar
uma gestão transparente, íntegra e responsável na cadeia
de fornecimento. Este fato permitiu enfrentar o processo
de globalização e internacionalização com a confiança de
que os valores e compromissos éticos e responsáveis são
transmitidos aos fornecedores, independentemente de sua
localização geográfica ou área de atividade.

www.iberdrola.com

A Diretoria de
Compras e
Seguros assume
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os valores e
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A Diretoria de Compras mantém uma atitude proativa
para dar respostas às exigências tanto internas como
externas, e para adotar um compromisso firme em todos os
níveis, desenvolvendo novas capacidades e envolvendo o
fornecedor desde o primeiro contato com o Grupo. Portanto,
os fornecedores são considerados agentes estratégicos
dentro do Grupo Iberdrola e a função de compras dispõe dos
mecanismos necessários para garantir uma cadeia de valor
justa, transparente e ética.

Os fornecedores
são aliados
estratégicos
para o Grupo
Iberdrola.

Combate contra as
mudanças climáticas
e proteção da
biodiversidade
Segurança no trabalho
e desenvolvimento da
equipe humana

Promoção de
práticas socialmente
responsáveis
na cadeia de
suprimentos

Contribuição
para o bemestar de nossas
comunidades

Principais
prioridades
do plano de
desenvolvimento
sustentável da
Iberdrola

Boa governança,
transparência e
relações com os
Stakeholders

Crescimento
econômico
sustentável

Inovação,
digitalização e
qualidade

A promoção de práticas socialmente responsáveis na
cadeia de suprimentos é uma das 7 prioridades do Plano de
Desenvolvimento Sustentável 2020-2022 do Grupo: “Energia
para avançar”.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 20-22 “ENERGIA PARA
O Plano “Energia para avançar” demonstra o compromisso da Iberdrola com o combate contra as mudanças climáticas e com o
bem-estar da sociedade, desenvolvendo mais de 350 ações em termos ambientais, sociais e de governança, respondendo assim às
demandas de nossos Stakeholders e situando a Companhia nos padrões mais avançados em matéria de desenvolvimento sustentável.

Principais objetivos para 2022:
H2

Ambiental:
Lideramos a transição energética desde
há mais de 20 anos apostando na
inovação e na produção de energias
limpas

Energia verde: Aumentaremos o
consumo de energia verde com
3.300 MW adicionais
Digitalização: 16,7 milhões de
medidores inteligentes
instalados
Combate contra as mudanças
climáticas: Reduziremos emissões
até 100 g CO2/kWh
Água: Redução do consumo de
água, até <500 m3/GWh
P+D: Nossos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento
serão de 330 Mi €

Hidrogênio verde: Projetos de
hidrogênio verde para produzir
mais de 50 MW
Nossas redes: Chegar a 75 % de
redes digitalizadas de alta e
média tensão
Mobilidade sustentável:
Instalaremos mais de 150.000
pontos de recarga até 2025
Renováveis: Aceleraremos o
investimento em energias limpas,
incluindo mais de 12 GW
Biodiversidade: Reflorestaremos
com 2,5 milhões de árvores até
chegar a 8 milhões em 2025
Economia circular: 100 % de
nossos resíduos nos escritórios
serão reciclados ou reutilizados

Principais objetivos para 2022:
Treinamento: Ampliaremos o nº
de horas de
treinamento/trabalhador até 55

Social
Trabalhamos por um acesso universal à
energia, ajudando a melhorar a
qualidade de vida das pessoas, criando
empregos e auxiliando os mais
vulneráveis

Segurança: Alcançar 99 % de
contratações indefinidas

Conscientização: Reforço à
iniciativa Universo Mulher,
mantendo o apoio a 16
federações esportivas

Ação Social: Chegar a 1,3 milhão
de beneficiários através do
Programa Social das fundações

Indutor da criação de empregos:
mais de 400.000 postos de
trabalho diretos, indiretos e

Excelência: Programa
Universidades Iberdrola U,
com mais de 40 iniciativas

Formação e Educação: Mais
bolsas e ajudas, atingindo
33.000 beneficiários

Igualdade: Chegar a 25 % de
mulheres em posições diretivas e
manter a igualdade salarial

Acesso à energia: Chegar a 11,5
milhões de pessoas com o programa
“Eletricidade para todos”

Soluções inteligentes: Mais
serviços adaptados a nossos
clientes, chegando a 12 milhões

Principais objetivos para 2022:

Governança
Desenvolvemos práticas de governança
corporativa avançadas, apoiando o
mercado de financiamento sustentável e
as práticas responsáveis na cadeia de
suprimentos

www.iberdrola.com

Cibersegurança: Mais de
1.800 análises de
Cibersegurança/ano

Financiamento sustentável: Maximizar
o financiamento verde, atualmente
superior a 15 Bi €

Planos para 80 % dos
fornecedores com necessidades
de melhoria detectadas

Melhoria contínua dos sistemas de
compliance da empresa holding e
das subholding do Grupo

Conseguir que 70 % de nossos
fornecedores tenham políticas de
sustentabilidade

Implementar as melhores práticas
no Sistema de Governança e
Sustentabilidade

Eventos sustentáveis: Aumento da
certificação de eventos sustentáveis,
pelo menos 5 anuais

Novo sistema para 100 % das
compras centralizadas
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Missão
A Diretoria de Compras e Seguros do Grupo tem como
missão “estabelecer a estratégia, os procedimentos e realizar
a supervisão da compra de equipamentos e materiais (exceto
a de combustíveis), bem como dos contratos de obras e
serviços, e programas de seguro (exceto seguros de vida e
acidentes, saúde e pensões) para todo o Grupo Iberdrola,
cumprindo os objetivos estratégicos determinados pelo
Conselho de Administração, respeitando sempre o Sistema
de governança e sustentabilidade da Companhia”.
A missão da Diretoria de Compras define perfeitamente a
característica de centralização (que permite a obtenção de
sinergias e a aplicação das melhores práticas nas compras
de todo o Grupo) e os 4 valores fundamentais que devem ser
preservados:

SERVIÇO
Orientação ao cliente interno
Melhoria contínua Qualidade
e prazo

QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE
Busca da
excelência em
fornecedores

COMPRAS E GESTÃO
DE FORNECEDORES

EFICIÊNCIA

A Iberdrola
cumpre os
objetivos
estratégicos
estabelecidos
pelo Conselho de
Administração

Contribuição de valor
Poupanças e redução de
custos

COMPLIANCE
Ética, standards e controle
Relação com os fornecedores

www.iberdrola.com

Relatório de atividades de Compras e Gestão de Fornecedores e sua contribuição
para a sustentabilidade do Grupo

| As compras no Grupo Iberdrola

8

Organização da unidade de Compras
O Grupo Iberdrola segue um modelo comum de compras
Corporativo. A organização de Compras está composta por
mais de 265 profissionais, com uma forte implantação local
e uma gestão centralizada, aproveitando assim o talento e
proximidade com o funcionamento operacional das áreas de
negócio e do tecido empresarial dos países onde estamos
presentes.
Distribuição geográfica do pessoal de Compras

98

59
36

50
21

A equipe de Compras está organizada com um foco claro na
gestão das categorias de compras, onde uma especialização
por produto/serviço permite um maior conhecimento do produto
e do mercado, uma maior relação com os fornecedores para a
colaboração e inovação, proporcionando maiores eficiências
na compra, tanto internas quanto em poupanças obtidas.
Além disso, agrupamos nossas categorias de compra por
Negócio, para alinhar as atuações de Compras com as
estratégias e necessidades dos Negócios, contribuindo tanto
para seu crescimento quanto para sua eficiência. Em 2020,
agrupamos nossas categorias em quatro departamentos
principais, um para cada Negócio: Redes, Renováveis,
Negócio Liberalizado e Corporação.

www.iberdrola.com

A equipe de
Compras se
organiza com
uma abordagem
clara na gestão de
categorias
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Gestão de Compras

SERVICE

BUSSINESS
Renewables
Corporate
Network
Wholesale

EFFICIENCY

EXPERTISE

LOCAL
TEAMS
Spain
UK
USA
Brazil
Mexico
Others

CATEGORY
MANAGEMENT
Category A
Category B
Category C
Category D
Category ...

A Diretoria de Compras possui uma coordenação em
termos globais que permite a identificação de sinergias e o
alinhamento estratégico das decisões de compra.

Prioridades da Diretoria de Compras
As prioridades atuais da Diretoria de Compras são:
•

Competitividade: O crescimento do Negócio renovável, de redes e comercial está sujeito a uma crescente
concorrência. A Diretoria de Compras é um elemento
fundamental para selecionar os fornecedores idôneos
e para otimizar os custos. As direções de Compras dos
Negócios e países têm objetivos anuais de contribuição para o crescimento de seus respectivos Negócios.

•

Eficiência: As poupanças são um dos principais
valores fornecidos por uma organização de compras
centralizada. Mediante a otimização nos custos de
compra, consegue-se melhorar o Gasto Operacional
Líquido (GOL) e reduzir o custo dos investimentos.
As diretorias de Compras dos Negócios e países têm
objetivos anuais de poupança.

www.iberdrola.com
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•

Sustentabilidade: A sustentabilidade está no DNA da
Iberdrola e transferi-la à nossa cadeia de suprimentos é
uma das atividades essenciais como empresa indutora.
As diretorias de Compras dos Negócios e países têm
objetivos anuais de melhoria da sustentabilidade de
seus fornecedores.

•

Satisfação Cliente Interno: A Diretoria de Compras
negocia e otimiza contratações para os diferentes Negócios e áreas corporativas. Nesse sentido, mede-se
todos os anos a satisfação dos clientes internos. Dado
que uma das preocupações recorrentes dos mesmos
é o prazo do processo de compras, as diretorias de
Compras dos Negócios e países têm objetivos anuais
tanto de melhoria dos prazos quanto do índice de satisfação do cliente interno.

•

Transformação Digital: A Diretoria de Compras tem a
responsabilidade de aproveitar as ferramentas digitais
disponíveis para otimizar seus processos e contribuir
para o resto de objetivos. Nesse sentido, estabelecem-se objetivos relativos aos sistemas de compras
(IBuy, etc.), à automatização e robotização de processos e à otimização do uso dos dados com ferramentas
de business intelligence.

•

Governança e cumprimento: O processo de
Compras deve ser robusto e garantir o cumprimento
das diretrizes determinadas nas políticas corporativas
da Iberdrola. Os sistemas de apoio a Compras
permitem aumentar as garantias de que o processo
cumpre os procedimentos estabelecidos e identificar
desvios para tomar ações corretivas.

•

Desenvolvimento da cadeia de suprimentos: Para
aqueles equipamentos e serviços mais estratégicos,
em função da situação de mercado, é importante para
Compras realizar atuações proativas de busca de fornecedores que complementem os já existentes. Tal
fato é especialmente relevante em produtos mais inovadores para a Iberdrola, como é o caso do hidrogênio
verde, ou naqueles onde exista um desequilíbrio de
demanda e oferta.

Anualmente, se estipula o nível de exigência dos objetivos para
os responsáveis das diferentes organizações de Compras
relacionados com estas prioridades. Esses objetivos estão
vinculados à remuneração variável da equipe de Compras.

www.iberdrola.com
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Principais valores: volumes, países,
suprimentos, fornecedores
No exercício de 2020, o volume faturado das compras
realizadas pela Iberdrola na aquisição de equipamentos,
materiais e contratação de obras e serviços, bem como seu
detalhamento geográfico, está exposto no seguinte quadro:
Fornecimento geral de
equipamentos, materiais, obras e
serviços (bilhões de €)

2020(*)

2019

2018

Espanha

2,07

1,815

1,564

Reino Unido

1,484

2,014

1,775

Estados Unidos

2,790

2,583

1,945

Brasil

1,283

1,622

1,335

México

0,507

0,510

0,957

Outros

0,360

0,173

0,177

Total

8,494

8,716

7,753

+8.600

Licitações gerenciadas no exercício

+20.000

Fornecedores com algum pedido no exercício

(*) Volume faturado no exercício. Valor adjudicado em 2020: 14,0711 Bi €.

A evolução desses números em 2020 está afetada de forma
significativa pelos volumes faturados por fornecedores
relacionados com projetos de energia eólica offshore no Reino
Unido, eólica onshore nos Estados Unidos e solar fotovoltaica
na Espanha.
Esses elevados volumes de compras servem como motor
de crescimento nos países onde a Companhia realiza as
contratações, favorecendo o desenvolvimento empresarial,
industrial e social dos mesmos criando empregos nas
empresas prestadoras de serviços e em sua indústria auxiliar.
Estima-se que a atividade da Iberdrola emprega 400.000
profissionais nas empresas colaboradoras, além dos próprios
funcionários do Grupo.

Esses volumes de
compras servem
como motor de
crescimento nos
países onde a
Iberdrola realiza as
contratações

Os principais fornecedores do Grupo em 2020 foram, por
ordem alfabética:
•

Eiffage

•

Elecnor

•

Fcc Industrial e Infraestructuras

•

General Electric

•

Longi Solar Technology

•

Northline Utilities

www.iberdrola.com
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Oconnell Electric

•

Siemens Gamesa

•

Trina Solar

•

Vestas

12

Dos principais fornecedores, nenhum deles representa 5 %
do volume total faturado no ano.
Distribuição das compras por tipo de fornecimento
durante 2020:
Equipamentos e
materiais

32 %
68 %

A Iberdrola segue
uma estratégia de
desenvolvimento
de fornecedores
locais que
tem permitido
a criação de
empregos
indiretos

Obras e
serviços
Durante o exercício, não ocorreram alterações significativas
na cadeia de suprimentos da Companhia, embora seja
interessante indicar que a empresa australiana INFIGEN e a
francesa ALTO POWER foram integradas dentro do modelo
de Compras da Iberdrola.
A Iberdrola segue uma estratégia de desenvolvimento de
fornecedores locais para suas contratações estratégicas que
permitiu a criação de empregos indiretos e a manutenção de
um potente tecido industrial nas regiões geográficas onde
desempenha sua atividade.

www.iberdrola.com
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As compras de fornecedores locais1 no encerramento de
2020 representam 89 %, com o seguinte detalhamento:
% Compras de suprimento geral de fornecedores locais

2020

2019

2018

Espanha

82

79

85

Reino Unido

91

84

71

Estados Unidos da América

97

98

97

México

63

76

60

100

99

100

IEI

65

50

65

Grupo Iberdrola

89

89

85

Brasil
2

Além de gerar riqueza econômica e criar empregos diretos
e indiretos, a Iberdrola age, a partir de um ponto de vista
sustentável e responsável, como um indutor no mercado,
motivando o fornecedor para que melhore seu perfil ambiental,
ético e social por meio de ações que promovam a excelência
em sua gestão, além da qualidade técnica e, portanto,
contribui para que os fornecedores sejam mais competitivos.

Apoio a empreendedores ou empresas
recentemente criadas
A Iberdrola tem apoiado o surgimento e a consolidação de
novos projetos empresariais com um conjunto de iniciativas
relevantes, destacando as seguintes:

1
2

•

O volume de compras da Iberdrola, realizadas na Espanha durante 2020, de empresas com menos de 5
anos de existência foi de 91 milhões de euros, incrementando-se em 68 % com relação a 2019, o que significa um apoio claro ao empreendimento.

•

A Iberdrola desenvolveu seu modelo de gestão de riscos e sustentabilidade de sua cadeia de suprimentos
apoiando-se na plataforma desenvolvida pela start-up
espanhola GoSupply.

•

Através do PERSEO, o programa de start-ups da Iberdrola, investiu-se, desde a sua criação (2008), mais de
70 Mi € em start-ups do setor energético em termos
mundiais.

Durante 2020,
a Iberdrola
realizou compras
na Espanha
de empresas
com menos
de 5 anos de
antiguidade por
um valor de 91
milhões de euros

Em função do CIF ou Tax Id do fornecedor, considera-se local aquele que estiver registrado nos principais países onde a Iberdrola realiza operações.
Iberdrola Energia Internacional

www.iberdrola.com
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•

Durante 2020, foram realizados mais de 25 projetos-piloto com start-ups em áreas tecnológicas tais como
Inteligência Artificial, “Big Data”, IoT, robótica e baterias, e em áreas como manutenção e planejamento de
redes, mobilidade elétrica, eficiência energética, manutenção de instalações, etc.

•

Durante 2020, a Iberdrola lançou 7 desafios à comunidade de Start-ups em energia eólica onshore e offshore e geração fotovoltaica, em mobilidade elétrica ou na
construção e manutenção de redes elétricas.

•

Na página de Inovação, podem consultar os desafios
abertos em cada momento (https:// www.Iberdrola.
com/innovacion)

PROGRAMA INTERNACIONAL

START-UPS IBERDROLA - PERSEO
PRINCIPAIS NÚMEROS
+70 milhões de euros
investidos em 'start-ups' em
todo o mundo

+3.000 empresas
emergentes
em nosso ecossistema
(aumentando 300/ano)

40 milhões de euros
para criar e investir em
empresas que apoiem a
eletrificação e setores difíceis
de descarbonizar

8 start-ups em
nossa carteira

+25 testes reais/ano como
primeiro passo para
estabelecer uma partnership

www.iberdrola.com
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3. Políticas e
procedimentos
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Código de Ética
É um elemento-chave na integridade dos negócios da
Iberdrola. A visão e os valores que estão contidos no Código de
Ética
se traduzem em princípios de atuação que vinculam
o Grupo em sua forma de se relacionar com terceiros e
representa o compromisso com os mais altos padrões de ética
empresarial e transparência. Expõe princípios específicos
para fornecedores, de acordo com os princípios e valores do
Grupo, sendo anexado nos pedidos e contratos.

Política de Compras
A Política de Compras
aprovada pelo Conselho de
Administração estabelece o quadro global para o controle e
gestão dos riscos (mercado, crédito, negócio, regulatórios,
operacionais e de reputação, cibersegurança e penal)
oriundos das atividades de compras de equipamentos e
materiais, e da contratação de obras e serviços em todo o
Grupo Iberdrola, com uma ênfase especial no cumprimento
dos compromissos éticos dos profissionais do Grupo e de
seus fornecedores.
A Política de compras
princípios básicos:

Os princípios de
atuação expostos
no Código de
Ética representam
o compromisso
com os mais altos
padrões de ética
empresarial e
transparência

está alicerçada nos seguintes

Ética
Promover uma sólida cultura de riscos e o desenvolvimento
de uma cultura empresarial ética e de honestidade em toda a
organização, que sustentem o comportamento profissional e
eticamente responsável de todos os funcionários, aplicando
com rigor o Código de Ética .
Normas e controle
Estabelecer de forma coordenada os critérios e controles
relacionados com as atividades de compras e contratação
de equipamentos, materiais, obras e serviços em benefício
das Empresas integradas no Grupo, garantindo o respeito
pleno pela organização corporativa derivada do Sistema de
governança e sustentabilidade do Grupo.
Acréscimo de valor
Implementar os mecanismos necessários para que as
decisões de compra sejam tomadas em benefício da
Empresa e das empresas integradas no Grupo, garantindo
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um equilíbrio entre idoneidade técnica, qualidade e preço,
bem como a qualificação e qualidade do Fornecedor como
condição básica para acrescentar valor.
Relação com fornecedores
Estabelecer processos de seleção de fornecedores que se
adequem a critérios de objetividade, imparcialidade e igualdade
de oportunidades, garantindo sempre o profissionalismo dos
funcionários e a lealdade ao Grupo e aos seus acionistas,
independentemente dos interesses pessoais ou de terceiros.
Promover o cumprimento rigoroso por parte dos fornecedores
das condições contratuais e das normas aplicáveis, bem
como dos princípios de atuação expostos no Código de
Ética .
Promover uma política de relações com os fornecedores
baseada nos princípios da ética empresarial e da transparência,
visando a busca da melhoria contínua e o benefício mútuo, e
incentivando atividades de inovação e desenvolvimento.

Estabelecem-se
processos de
seleção de
fornecedores que
se adequam
a critérios de
objetividade,
imparcialidade
e igualdade de
oportunidades

Equipe
Potencializar a motivação e participação ativa dos funcionários, a formação necessária para o desempenho de suas funções e seu desenvolvimento profissional.
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Crescimento e desenvolvimento
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, o emprego produtivo e o trabalho decente para
todos os profissionais que façam parte da cadeia de valor
do Grupo, alinhado com o disposto no oitavo dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pela
Organização das Nações Unidas.
Avaliação de riscos dos fornecedores, expostos na
Política de compras:
A Política de Compras
fornecedores:
•

define os seguintes riscos nos

Risco de Crédito “Nas compras ou licitações
relevantes, será requerida uma avaliação do risco
de crédito do Fornecedor com o fim de solicitar as
garantias contratuais suficientes que garantam o
cumprimento de suas obrigações”.

•

Risco de Fraude “Dependendo da natureza e do
montante da compra objeto de licitação, deverá ser
realizada uma avaliação do risco de fraude do
Fornecedor, em função da qual será determinado o
nível de aprovação necessário para poder começar a
relação”.

•

Risco de Cibersegurança “Serão incluídos
processos para identificar e estabelecer requisitos de
cibersegurança que mitiguem os riscos associados
aos acessos dos Fornecedores e suas possíveis
subcontratadas à informação ou aos sistemas e
serviços de informação e comunicações do Grupo”.

•

Riscos de Sustentabilidade “[…] será promovida e
impulsionada a cadeia de suprimentos até conseguir
altos padrões de sustentabilidade em termos globais e,
nas três áreas do modelo fixado pela Empresa - meio
ambiental, social e governança -, deverá existir um
modelo de medição contínuo. Serão feitas uma análise
e uma avaliação do nível de sustentabilidade dos
Fornecedores adjudicatários. Será fomentada, entre
os Fornecedores, uma cultura de sustentabilidade
estabelecendo planos de melhoria quando não forem
atingidos os níveis de excelência.

•

Riscos relacionados com os recursos humanos
“[…] será solicitado ao Fornecedor que indique na
sua oferta os trabalhos que propõe subcontratar, bem

www.iberdrola.com
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como os nomes das possíveis subcontratadas, visando
a sua análise no contexto da proposta avaliada”.
•

Risco Tributário “Não poderão ser realizadas
contratações com qualquer fornecedor que não esteja
em dia de suas obrigações tributárias, fiscais o de
qualquer outra natureza, pelas quais o Grupo puder
incorrer em alguma responsabilidade subsidiária”.

Compromissos éticos dos fornecedores do grupo

A ética e a
transparência são
um dos pilares
essenciais do
Grupo Iberdrola

O Código de Ética , que faz parte do Sistema de governança e sustentabilidade, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 2002 e modificado pela última vez no dia 11 de
maio de 2021.
O Código de Ética do fornecedor
estabelece princípios de
atuação específicos para fornecedores, de acordo com os
princípios e valores do Grupo. Estes princípios estão anexados aos pedidos e contratos assinados pelo Grupo Iberdrola.
Canal de Ética do fornecedor
A ética e a transparência são um dos pilares essenciais
do Grupo Iberdrola. Promovemos ambos os valores no
relacionamento com nossos fornecedores e no relacionamento
que estes mantêm com seus parceiros comerciais.

Por isso, a Iberdrola possui canais éticos para os fornecedores.
Os canais garantem a confidencialidade de toda a informação
e pessoas mencionadas em ditas comunicações e permitem
a tramitação de denúncias anônimas. Através desses canais
é possível:
•

Comunicar condutas que possam implicar um
descumprimento por parte de algum profissional
do Grupo Iberdrola do Sistema de governança e
sustentabilidade ou algum ato contrário à legalidade,
ou a prática por um fornecedor, por uma de suas
subcontratadas ou por seus respectivos funcionários
de algum ato contrário à legalidade ou ao disposto
no Código de Ética
no âmbito de sua relação
comercial com as empresas do Grupo Iberdrola. Desde
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2018, esses canais contam com a opção de realizar
denúncias anônimas.
•

Realizar consultas ou sugestões relativas ao Código
de Ética .

Condições gerais de contratação
As condições de compra do Grupo Iberdrola são documentos
de caráter geral que regulam as relações entre as empresas
do Grupo Iberdrola e seus fornecedores, habitualmente incluídas como parte básica da documentação contratual.
Essas condições contêm cláusulas contratuais que obrigam as
partes a atuarem conforme os mais exigentes níveis de segurança, prevenção de riscos no trabalho e respeito pelo meio
ambiente e incluem cláusulas específicas de responsabilidade social corporativa do fornecedor baseadas na Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU, nos Convênios da
Organização Internacional do Trabalho e nos princípios do
Pacto Global (respeito e proteção dos direitos humanos, eliminar qualquer forma de trabalho forçado e obrigatório, evitar
qualquer forma de trabalho infantil, eliminar qualquer prática
de discriminação, trabalhar contra a corrupção, etc.).

As condições
de compra
da Iberdrola
incluem cláusulas
específicas de
responsabilidade
social corporativa
do fornecedor

Para a realização e/ou execução do fornecimento, o
fornecedor deverá adotar as medidas necessárias em sua
organização para:
(i)

Promover boas práticas para o apoio e respeito à
proteção dos direitos humanos.

(ii)

Evitar incorrer em cumplicidades, quaisquer que sejam suas modalidades, no abuso dos referidos direitos.

(iii)

Respeitar a liberdade de associação sindical e o
direito à negociação coletiva dos trabalhadores, com as
sujeições que a Lei do território do fornecedor exigir.

(iv)

Eliminar todas as formas ou modalidades de trabalho
forçado e obrigatório, entendido este como qualquer
trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob a
ameaça de uma pena qualquer e que não se obtém de
forma livre e voluntária do indivíduo.

(v)

Evitar qualquer forma de trabalho infantil na sua organização, respeitando as idades mínimas de contratação em conformidade com a legislação aplicável em
vigor e contar com mecanismos adequados e confiáveis para a verificação da idade dos seus empregados.
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Eliminar qualquer prática de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Nesse sentido, será considerada como discriminação toda distinção, exclusão
ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito anular ou alterar a igualdade
de oportunidades ou de trabalho em matéria de emprego ou ocupação.

(vii) Contar com uma abordagem preventiva perante assuntos ambientais com o fim de conseguir um desenvolvimento sustentável, limitando as atividades cujo
impacto no meio ambiente seja duvidoso.
No relativo ao combate contra a corrupção, o Fornecedor
declara, garante e se compromete a:
(viii) Cumprir agora e no futuro as leis anticorrupção aplicáveis. O Fornecedor está de acordo com o fato de
que, nem agora nem no futuro, nem direta nem indiretamente, oferecerá, prometerá, pagará, autorizará ou
realizará pagamentos de nenhum tipo para (1) influir
em qualquer ato ou decisão oficial, vinculada de qualquer forma com o Contrato ou com alguma atividade
relacionada, com alguma Parte Afetada, ou com o Estado, ou entidade governamental de qualquer tipo; (2)
garantir uma vantagem injusta em relação com o Contrato ou alguma atividade relacionada; ou (3) obter ou
reter negócios ou dirigi-los a alguma entidade ou pessoa, em relação com o Contrato ou alguma atividade
relacionada.
Para estes efeitos, “Parte Afetada” deverá se entendida como
qualquer funcionário, membro da direção, trabalhador ou representante de: (i) qualquer órgão de governo, departamento
ou agência federal, estatal, autonômica, provincial ou municipal de qualquer estado; (ii) qualquer organização internacional ou seus departamentos ou agências; ou (iii) qualquer
companhia ou outra entidade pertencente ou controlada pelo
Estado, incluindo empresas públicas ou outras do setor energético; bem como qualquer partido político ou candidato a
posto político.
(ix)

Manter agora e no futuro seus livros e demais documentação relativa ao Contrato ou qualquer atividade
relacionada, incluindo aquela relativa a pagamentos
realizados a terceiras partes, completa e verdadeira,
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de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos. O Fornecedor concorda que permitirá
que a Iberdrola, com petição prévia por parte desta e
com uma antecipação razoável, inspecione em qualquer momento seus livros e demais documentação.
Será considerada razoável a petição quando for feita
com quatorze (14) dias de calendário antes da data da
inspeção.
(x)

Não fez nem fará contribuições políticas, doações nem
qualquer outro tipo de pagamentos relacionados com
o Contrato ou com qualquer atividade relacionada,
nem os oferecerá ou prometerá sob petição de alguma Parte Afetada sem o consentimento prévio e por
escrito da Iberdrola.

(xi)

Se a Iberdrola, de forma razoável e de boa-fé, considerar que o Fornecedor descumpriu qualquer dos termos desta cláusula, este deverá cooperar de boa-fé
com a Iberdrola para confirmar se o descumprimento
aconteceu realmente.

O fornecedor
permitirá que
a Iberdrola
revise o grau de
cumprimento
durante a
vigência do
contrato

O fornecedor porá em conhecimento da Iberdrola qualquer
situação onde se verifique o descumprimento dos princípios
acima mencionados, bem como o plano para solucionar a situação apresentada. No caso de não serem adotados planos
corretivos, a Iberdrola se reserva o direito de cancelar o contrato.
Além disso, quando o fornecedor, para a realização e/ou execução do fornecimento encomendado pela Iberdrola, tenha
que realizar uma subcontratação, deverá estabelecer os princípios indicados entre as condições de contratação aplicáveis
à subcontratada ou revendedor.
O fornecedor permitirá sempre, durante a vigência do contrato,
que a Iberdrola revise o grau de cumprimento dos princípios
estabelecidos nestas cláusulas.
O texto completo das condições de compra pode ser
consultado em:
https://www.iberdrola.com/fornecedores/licitações/basescontratacion
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Procedimento de compras
O procedimento de compras desenvolve a Política de
Compras .
A gestão de compra de equipamentos, materiais, obras e/ou
serviços inclui a parte da cadeia de fornecimento compreendida desde que se planeja a compra até que se formalize a
relação contratual com o fornecedor.
A Organização de Compras é a responsável na Iberdrola pelo
desenvolvimento deste trabalho de gestão em benefício das
unidades ou empresas matrizes de negócio e empresas dependentes das mesmas mediante as seguintes fases:

O Departamento
de Compras é o
encarregado pelo
procedimento
de compras na
Iberdrola

COMPRAS

Solicitação

Licitação

Adjudicação

Pedido

Recepção

Fatura

Fluxo de procedimento de compras

Em 2020, a Diretoria de Compras renovou o certificado ISO
do sistema de gestão da qualidade segundo a norma UNEEN-ISO 9001:2015, abarcando atualmente as empresas
pertencentes ao Grupo Iberdrola na Espanha, Reino Unido,
México e Estados Unidos.
Tal fato significou uma conquista muito importante e um
reconhecimento aos esforços realizados para a integração
dos processos e seus padrões de qualidade e confirmou a
consolidação do modelo corporativo de compras.
Sistemas que apoiam a atividade da Diretoria de
Compras
2020 foi um ano-chave para a melhoria e a digitalização da
Diretoria de Compras da Iberdrola. No final de 2019 e em
linha com o plano de digitalização das Compras, foram
lançadas em paralelo duas plataformas que revolucionaram
os processos de compras e gestão de fornecedores.
•

IBuy: uma ferramenta colaborativa global que apoia
a gestão dos processos de compras, incluindo as
petições de oferta, as negociações com fornecedores,
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os contratos e as aprovações internas de todos estes
processos, tudo isso em um ambiente nativo digital e
com a robotização de determinados processos. O IBuy
integra a análise e a avaliação em tempo real do risco
de cada fornecedor.
•

GoSupply: a nova plataforma de Gestão de
Fornecedores através de uma ferramenta global
gerenciada pela start-up espanhola GoSupply. Este
sistema permite a classificação dos fornecedores atuais
e potenciais, assim como a avaliação e seguimento
de sua sustentabilidade de forma integrada com o
aplicativo IBuy.

O GoSupply está totalmente integrado com o IBuy e permite,
entre outras coisas, o monitoramento do cumprimento do
objetivo estratégico de sustentabilidade 2022 para nossa
cadeia de suprimentos.
O projeto IBuy-GoSupply foi reconhecido como um dos usos
mais inovadores da tecnologia SAP em projetos desenvolvidos
na Espanha e Portugal na edição 2020 pela incorporação,
entre outros motivos, de funcionalidades disruptivas como a
automatização de processos com robôs (RPA) que replicam as
ações humanas para diminuir a necessidade de intervenção
direta das pessoas, assim como a integração de sistemas
360º de avaliação de risco de fornecedores.
A entrada em funcionamento dessas novas plataformas
supôs a substituição dos anteriores sistemas de gestão de
licitações e de registro e classificação de fornecedores que
o Grupo Iberdrola tinha em diferentes âmbitos geográficos e
constituem um importante marco, pois permite uma gestão
uniforme, global, eficiente e totalmente integrada.
Avaliação e mitigação de riscos na cadeia de
suprimentos
A implantação dos novos sistemas de gestão de compras:
IBuy e de cadeia de suprimentos; GoSupply; permitiram
melhorar e sistematizar a gestão dos riscos vinculados à
cadeia de suprimentos.

O projeto IBuyGoSupply foi
reconhecido como
um dos usos
mais inovadores
da tecnologia
SAP em projetos
desenvolvidos
na Espanha e
Portugal

Foram incorporadas as tarefas obrigatórias de controle de
riscos dos fornecedores participantes (com uma abordagem
de proatividade e de eficácia) no sistema de compras.
Proatividade, ao exigir a análise desde as fases mais precoces
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das licitações, PT-BR
e eficazes, ao aproximar o dado ao comprador
Traducción
no próprio processo de compras.

O esquema que reflete a relação entre os sistemas é o
seguinte:

Dados mestres
do fornecedor
e KPIs

Seleção de
fornecedores

Relatório de
Risco do
Fornecedor

Negociação

Solicitação

Proposta de
Adjudicação

KPIs de Risco do
Fornecedor

A avaliação dos riscos se baseia em um modelo comum e
depende, em cada licitação, da natureza do que está sendo
comprado, do país e Negócio e do montante. Esta avaliação
é obrigatória em três pontos críticos do processo:
•

Neoenergia.com
Quando se lança
a licitação, na Internal
seleção
dos
Use
fornecedores que serão convidados a participarem
da mesma. Desta forma, o comprador se antecipa,
conhecendo o perfil de risco e se deve realizar já,
desde o começo, alguma ação para evitar ou mitigar
os riscos.

•

Antes da última negociação. Desta maneira, é possível
estabelecer mecanismos de mitigação dos riscos e
incorporá-los nas últimas ofertas dos fornecedores
para garantir as decisões de compra que forem as
mais convenientes para a Iberdrola e justas para os
fornecedores.

•

Antes da aprovação por parte dos órgãos de
governança. Esta última comprobação representa
uma última análise para verificar que a situação não
mudou antes de a submeter à aprovação.

A avaliação
dos riscos está
baseada em um
modelo comum
e depende, em
cada licitação, da
natureza do que
é comprado, do
país, do Negócio
e do montante

A avaliação dos riscos técnicos, operacionais e de
cibersegurança é feita em cada um dos processos de
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compras na avaliação técnica das ofertas e também está
contida no sistema IBuy, contando com cadeias de aprovação
especificas em função do montante, país e Negócio.
Fornecedores críticos
A política de Compras determina os seguintes 3 níveis de
criticidade de suprimentos como orientação, mas não como
uma limitação:

NÍVEL ALTO

A

NÍVEL MÉDIO

Suprimento crítico. São aqueles
suprimentos onde a substituição do
Fornecedor é muito difícil e, em todo o
caso, seria muito custosa e problemática.
Por exemplo: aprovisionamento cativo
(Fornecedor único), exigência legal,
suprimento essencial no setor nuclear,
incidência grave em processo produtivo
(equipamentos estratégicos), existência
de pagamentos antecipados e/ou avais
ou garantias com montante elevado e
entregues pelo Grupo, alto risco de
impacto de reputação, países
considerados de risco pelo seu baixo
desempenho em matéria de direitos
humanos ou corrupção. O custo de
não-execução do suprimento suporia
um montante muito elevado e/ou
penalizações relevantes.

B

Suprimentos onde a substituição é
possível com custo limitado. Não há
pagamentos adiantados relevantes.
Embora sejam poucos, existem no
mercado fornecedores alternativos,
processos de negócio terceirizados em
uma única empresa contratada, cuja
substituição não acarretaria atrasos
signiﬁcativos. Existem referências
históricas de trabalhos/suprimentos
similares sem incidências no
desempenho. Não requer alta
qualiﬁcação de mão de obra nem
complexidade técnica

Os fornecedores-chave da Iberdrola são aqueles que
desempenham um papel estratégico para o cumprimento
dos planos de negócio e os objetivos do Grupo e variam em
função dos planos de investimento do Grupo em cada ano.
Em linhas gerais, consideramos fornecedores críticos aqueles
fornecedores que, no valor acumulado no ano, recebam
pedidos por um importe igual ou superior a 400.000 euros.

Número de fornecedores

Fornecedores Críticos
Fornecedores não críticos

www.iberdrola.com

NÍVEL BAIXO

C

Suprimento não crítico.
Suprimentos onde a substituição
não é problemática e/ou que não
afetam processos essenciais. Por
exemplo: suﬁciente número de
Fornecedores alternativos,
possibilidade de substituição
rápida, sobrecusto marginal.

Os fornecedores
da Iberdrola
variam em função
dos planos de
investimento a
cada ano
% de faturação (em €)

2020

2019

2020

2019

1.511

1.534

93,94 %

93,86 %

18.370

20.375

6,06 %

6,14 %
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Para efeitos práticos, monitoram-se como fornecedores 360º
na plataforma GoSupply todos aqueles que participem em
concursos com um valor estimado igual ou superior a 400.000
euros.
Fornecedores tier-n
A profundidade da cadeia de suprimentos da Iberdrola é um
desafio no momento de estabelecer a análise e as condições
mais além dos fornecedores diretos (Tier-1 em terminologia
anglo-saxã). Atualmente, a responsabilidade do comportamento dos seguintes níveis da cadeia de suprimentos é
transferida aos fornecedores diretos mediante as condições
estabelecidas no Código de Ética
e nas condições gerais
de contratação.
Contudo, estão sendo analisadas alternativas para poder melhorar o conhecimento e o controle das subcontratadas e fornecedores de toda a cadeia. As novas tecnologias e a digitalização oferecem oportunidades de se aprofundar na cadeia
de suprimentos que estão sendo exploradas.
O valor da Organização de Compras – Cumprimento e mecanismos de controle

O valor da Organização de Compras – Cumprimento e mecanismos de controle
Controles internos

Controles externos

Regulamentação que estipula um quadro de atuação

Política e Procedimento
do Dep. Compras

Código Ético do Fornecedor

Condições Gerais de
contratação

Sistemas e monitoramento contínuo
Workflow Aprovações +
Funções de usuários +
Relatórios de
acompanhamento

Processo de
Compra certificado
ISO 9001:2015

Registro e
classificação de
fornecedores

Monitoramento contínuo
BD Fraude

Seguimento e
promoção
Sustentabilidade

Controle na tomada de decisões
Decisão: Assinatura
conjunta
Sistema de suporte de
compras único

Objetivos de transparência e sustentabilidade (ESG)
para Compras

Comitês Coordenação Compras e aprovação por parte dos
Órgão de Governança

Controles a posteriori:

www.iberdrola.com

Auditoria Interna

Canais de ética

Análise de risco de crédito e
fraude/corrupção

Cumprimento da Modern Slavery Act
(UK)

Guia deProtocolo
atuação para
de atuação
descumprimentos do Código de
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A Iberdrola concebeu seu processo de compras garantindo
as melhores práticas de governança corporativa, os princípios da ética empresarial e a transparência em todos os âmbitos de atuação da Companhia.
A Diretoria de Compras garante a igualdade de oportunidades, aplicando critérios de objetividade e imparcialidade nas
relações com os fornecedores, promovendo a publicidade e
concorrência dos processos de seleção, conforme critérios
de eficiência de gestão.
No interesse de uma maior transparência no processo, estabelece-se como competência exclusiva da organização de
Compras ou, se for o caso, do Gestor de Negócio para Compras, a petição e recepção de ofertas e a negociação econômica com os fornecedores.
Entre os objetivos anuais da equipe de Compras, está o de
finalizar uma determinada porcentagem de negociações mediante mecanismos de finalização competitivos e transparentes por meio de envelope lacrado e/ou realização de leilões
eletrônicos. Do mesmo modo, estabelecem-se indicadores
para seguir a porcentagem de compras realizadas a um fornecedor único, assim como o número de fornecedores que
foram convidados a participarem das licitações do Grupo e os
considerados tecnicamente válidos que participam da rodada
de negociação econômica. O número de fornecedores médio
convidado ao processo de oferta subiu 6,4 % em 2020 com
relação ao ano anterior e o número de fornecedores tecnicamente válidos, 7,7 %.
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A Iberdrola
garante as
melhores
práticas de
governança
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os princípios da
ética empresarial
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transparência em
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de atuação da
Companhia

O processo de compras é auditado periodicamente, tanto internamente pela unidade competente quanto por entidades
externas, não tendo sido detectadas não-conformidades no
exercício. Aquelas recomendações e oportunidades de melhoria que surgirem durante as revisões são analisadas e implementadas com o objetivo de manter um aperfeiçoamento
contínuo dos procedimentos relacionados.
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A eficiência na gestão dos fornecedores se tornou um elemento
de vital importância para poder realizar uma melhoria contínua
na cadeia de valor, além de gerar informação necessária para
a tomada de decisões na área de Compras.
A rápida e profunda transformação que a Iberdrola tem
feito nestes últimos anos multiplicou também a nossa
responsabilidade como companhia global com milhares de
fornecedores com pedidos durante o ano e localizados em
diferentes partes do mundo.
O modelo de gestão global de fornecedores é a base para
promover um tratamento corporativo integral e homogêneo da
gestão responsável dos fornecedores, independentemente
de sua localização geográfica, atividade econômica e do
âmbito territorial desde o qual são realizadas as compras,
respeitando os requerimentos locais que possam existir no
país de origem do fornecedor.
Um dos fatores essenciais que determinou a criação deste
modelo de gestão é a importância que se dá ao fato de facilitar
o processo de registro e classificação aos fornecedores que:
•

Aspiram trabalhar com a Iberdrola

•

Estão participando de uma licitação

•

Foram adjudicatários de algum contrato ou acordo-quadro para o fornecimento de equipamentos e materiais ou para a realização de obras e serviços

•

Têm um contrato vigente para a prestação de serviços
dentro e/ou fora de centros de trabalho da Iberdrola
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O modelo permite padronizar e agilizar a relação com os
fornecedores, registrá-los, classificá-los e compartilhar a
informação-chave e atualizada com o pessoal que participa
de um processo de compra. Indubitavelmente, isso repercute
numa diminuição do tempo, custo e esforço investidos nas
atividades comerciais, tanto para os fornecedores como para
a Iberdrola.
Cabe destacar que todo o custo do novo Sistema de Gestão
de Fornecedores é assumido pela Iberdrola; portanto, o
fornecedor não deverá pagar nenhuma assinatura anual.
E o acesso ao registro está aberto para qualquer empresa
interessada através do site corporativo, o que facilita a
incorporação de novos fornecedores à cadeia de suprimentos
do Grupo.
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Em função da criticidade do fornecedor, a Iberdrola exigirá
um determinado nível de cadastro e classificação na nova
plataforma:
•

Nível Elementary: Pedidos de novos fornecedores

•

Nível Basic: Fornecedores já ativos, não críticos,
fornecimento de produtos e/ou serviços não
estratégicos ou sem complexidade técnica e compras
cujos valores não sejam relevantes. Em função
da informação facilitada e dos critérios internos de
classificação, este fornecedor pode ser mantido neste
nível ou lhe ser solicitado que complete um nível
superior (Nível 360º)

•

Nível 360º: Fornecedores já ativos, fornecimento de
produtos e/ou serviços estratégicos e críticos, compras
cujos valores sejam relevantes, grande volume de
contratações. Compras sob acordo-quadro. Requer a
apresentação de informação atualizada de detalhes e
documentação relevante que se utiliza para a gestão
interna dos fornecedores, avaliação em termos de
sustentabilidade, monitoramento de riscos e medição
de indicadores associados.

Em dezembro de
2020, o sistema
GoSupply
tinha 18.800
fornecedores

Em dezembro de 2020, o sistema GoSupply tinha 18.800
fornecedores, dos quais 5.526 eram 360º, 11.699 Basic e
1.575 Elementary. No IBuy, 19.165 fornecedores tinham
sido sincronizados com nosso ERP, dos quais 9.006 haviam
completado o registro (o que significa a aceitação do Código
de Ética, das políticas ambientais e do tratamento de dados
de caráter pessoal).
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Fatores avaliados na classificação de
fornecedores
A Iberdrola busca suprimentos e fornecedores sustentáveis,
transparentes, justos e éticos. Por essa razão, avaliamos
os fornecedores durante o processo de compra para saber
o risco potencial. Verificamos que seu modus operandi está
alinhado com as políticas, princípios e responsabilidades do
Grupo.
Os fatores avaliados para a classificação de fornecedores
são:

www.iberdrola.com
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Na gestão de fornecedores e durante o processo de compras,
as medidas adotadas pela Companhia para proteger esses
direitos se sustentam tanto na Política de compras como no
Código de Ética e nas cláusulas específicas de responsabilidade social incluídas nas condições de contratação que
acompanham os pedidos emitidos.
Desta maneira, os fornecedores se comprometem com os
princípios da responsabilidade social e de respeito aos direitos humanos. Durante a vigência do contrato, o fornecedor
deve permitir que a Iberdrola revise o grau de cumprimento
dos princípios estabelecidos nos contratos e, caso se detectem descumprimentos e não se adotem planos corretivos, a
Companhia se reserva o direito de cancelá-los.
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Analisam-se periodicamente as compras realizadas em países considerados de risco por não terem ratificado os convênios da OIT sobre trabalho forçado, liberdade sindical,
negociação coletiva e trabalho infantil. Também se analisam
aqueles países onde, tendo ratificado ditos convênios, receberam observações que evidenciam pontos fracos na aplicação dos mesmos.
Na análise mais recente, no encerramento de 2020, obtiveram-se as seguintes porcentagens de compras realizadas de
fornecedores radicados em países de risco:
Países considerados de risco onde se realizaram compras3

% de compras sobre o total

Brasil

15,1

México

3,7

China

1,6

Nos países onde, de acordo com as fontes consultadas, poderia existir risco de violação de direitos humanos, realizaram-se aproximadamente 20,4 % das compras gerais, vs 23
% em 2019.
Durante o exercício de 2020, nenhum problema de direitos
humanos foi detectado em fornecedores, nem há constância
de práticas que pudessem violar o respeito aos direitos humanos na área de Compras do Grupo.

3

Os critérios usados para a identificação dos países de risco foram os mesmos
que os descritos na seção “Proteção dos direitos humanos” do capítulo “III.3.
Contribuição para o bem-estar de nossas comunidades” do Relatório de sustentabilidade correspondente ao exercício de 2020.
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Um percurso pelos direitos humanos e
sua empresa:
Os direitos humanos são relevantes para as empresas,
pois as operações realizadas por estas podem ter
consequências no conjunto dos direitos humanos de
todos os seus Stakeholders.
A Iberdrola preparou um módulo de conscientização online sobre direitos humanos, acessível para todos os
fornecedores.
Incentivamos os fornecedores a realizar um percurso
virtual de conscientização pelos direitos humanos
e a compartilhá-lo com seus funcionários e outros
Stakeholders.
A rota está disponível na seção Direitos humanos e
empresa do site corporativo.
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Alinhamento em Compras e na gestão de fornecedores
conforme critérios de direitos humanos:
Mecanismos Internos

Mecanismos Externos com Fornecedores

Política de
Compras

Promover o cumprimento rigoroso por parte
dos fornecedores das condições contratuais,
etc., prestando atenção especial aos
princípios expostos na Política de respeito
aos direitos humanos

Código de
Ética
(Conjunto de
cláusulas de
Fornecedores)

Práticas profissionais: respeitar a
proteção dos direitos humanos e
trabalhistas fundamentais, reconhecidos
internacionalmente, dentro do seu âmbito de
influência (trabalho forçado, infantil, etc.)

Registro e
Classificação
de
Fornecedores

Aceitação do Código de Ética

Condições de
Contratação
específicas

Cláusulas específicas de contratação
em relação à responsabilidade social
do fornecedor baseadas na Declaração
Universal dos DH da ONU, nos Convênios
da OIT e nos princípios do Pacto Global.

Sanction List
Screening

Bloqueio e plano de correção se algum
fornecedor tiver sido sancionado ou houver
indícios de vulneração de DH em suas
atividades

Campanhas
de Tração

Como empresa indutora, se realiza tração
nos fornecedores em áreas de interesse
comum como veículo para garantir um
comportamento confiável e responsável em
toda a cadeia de suprimento

Objetivos
anuais de
melhoria

Aspecto inovador: estabelecidos objetivos
anuais de melhoria para a equipe de
Compras vinculados à remuneração variável,
diretamente relacionados com a melhoria em
matéria de desenvolvimento sustentável de
fornecedores

Modern
Slavery Act
(Reino Unido)

Protocolos de classificação e auditoria
a fornecedores adaptados a cláusulas
contratuais em contratos significativos

Comitê e Plano de Desenvolvimento
Sustentável

A Diretoria de Compras é membro do Comitê
de Desenvolvimento Sustentável do Grupo:
linhas diretrizes, objetivos estabelecidos e
indicadores associados

Modelo de
Avaliação de
Sustentabilidade

Seção específica para avaliar o
desempenho do fornecedor em termos
de cumprimento e respeito aos Direitos
Humanos

Prêmio ao
Fornecedor
do Ano

Promovendo assim o compromisso e a
melhoria dos fornecedores e reconhecendo
publicamente aqueles que se destacam pelo
seu desempenho

Ponderação de sua situação em
sustentabilidade, estágios profissionais e
respeito aos direitos humanos

Transparência Indicador de Compras em países de
& Reporting
risco Infográfico Contribuição para a
sustentabilidade Relatório Anual de Compras
e Gestão de Fornecedores publicados no
site corporativo
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A Iberdrola tem a responsabilidade e a capacidade de motivar seus
fornecedores para que melhorem seus desempenhos ambientais,
éticos e sociais através de ações que promovam a excelência na
gestão da sustentabilidade.

Compromisso ao máximo nível com a
sustentabilidade de nossa cadeia de suprimentos
A Diretoria de Compras na Iberdrola teve como objetivo, vinculado
à remuneração variável da equipe, a melhoria da sustentabilidade
de seus fornecedores desde há mais de 15 anos. Em 2020, este
objetivo é transferido a nível de objetivo de sustentabilidade
da empresa e organizado em torno de três eixos fundamentais
da sustentabilidade, resumidos na sigla ASG (ESG): Ambiental
(Environmental), Social e Governança (Governance).
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O compromisso da Iberdrola com os critérios ASG e sua extensão
a seus fornecedores principais se concretiza no ambicioso objetivo
de conseguir que, em 2022, pelo menos 70 % dos fornecedores
principais do Grupo estejam sujeitos a políticas e padrões de
desenvolvimento sustentável. Este objetivo tem um um reflexo
direto ao se incluir este índice na avaliação do Bônus Estratégico
2020-2022, aprovado no ponto número dezesseis dos acordos
acordados na Assembleia Geral de Acionistas da Iberdrola, S.A.
de 2 de abril de 20204.
Em concreto, o plano de remuneração está ligado ao incremento
do número de fornecedores principais sujeitos a políticas e
padrões de desenvolvimento sustentáveis, tais como possuir uma
estratégia de direitos humanos, um código de conduta para seus
fornecedores, padrões de segurança e saúde (ODS número 3)
e uma estratégia global de sustentabilidade ambiental, incluindo
estratégias sobre a água (ODS número 6), energia (ODS número
7) e biodiversidade (ODS números 14 e 15).

O objetivo se apoia em um modelo específico de avaliação para
a cadeia de suprimentos e foi integrado nos novos sistemas
implantados pela Diretoria de Compras, tanto no sistema de
classificação de fornecedores quanto no próprio sistema de gestão
das compras, incorporando a sustentabilidade à tomada de decisões.
4

https://www.Iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga20_AcuerdosAprobados2020.pdf
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Modelo de avaliação em termos de
sustentabilidade
Em 2019, a Diretoria de Compras concebeu e lançou um
novo modelo de avaliação de fornecedores em matéria de
sustentabilidade adaptado à realidade internacional do Grupo
Iberdrola e organizado em torno de três eixos fundamentais
de sustentabilidade, resumidos na sigla ASG (ESG): Ambiental (Environmental), Social e Governança (Governance).
A avaliação do fornecedor é mais detalhada e exigente que
no anterior scoring ao incluir o desempenho do fornecedor
em atributos com grande percurso de tração: identificação
de objetivos vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), gestão dos riscos derivados das mudanças
climáticas, estratégia de economia circular, diligência devida
em matéria de direitos humanos, etc.
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O fornecedor deve proporcionar evidências e documentação
comprobatória de suas afirmações e desempenho. O modelo foi acordado com os Stakeholders internos: Diretorias de
Responsabilidade Social, Compliance, Sustentabilidade e
Meio Ambiente e, além disso, foi validado pela Forética, entidade externa especializada nessa matéria.
Nas três dimensões sobre as quais se realiza a análise,
avalia-se a seguinte informação:

E

S
ENVIROMENTAL
(40 %)

SOCIAL
(30 %)

• Políticas existentes
• Sistemas de Gestão
• Gases de Efeito Estufa
• Biodiversidade
• Mudanças Climáticas
• Gestão da Água

www.iberdrola.com

G
• Direitos Humanos
• Diversidade
• Sistemas de Gestão
• Contribuição para a sociedade
• Reporting e transparência

GOVERNANCE
(30 %)
• Políticas existentes
• ODS
• Ética e Compliance
• Sanções
• Stakeholders
• Cadeia de Suprimentos
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O modelo avalia 43 variáveis relacionadas com os critérios
ASG e é utilizado na plataforma do GoSupply (http://www.
mygosupply.com), sendo resumida esta avaliação nos KPIs
que fazem parte de cada fornecedor. No anexo 1 deste relatório,
inclui-se um dashboard do GoSupply para um fornecedor, no
qual se pode ver os indicadores de riscos e sustentabilidade.
Após a análise, os fornecedores se classificam em dois
níveis: adequado, se sua pontuação passa de 51 pontos dos
100 possíveis (e pelo menos 30 % dos pontos em cada um
dos eixos ASG), e inadequado, no resto de casos.
Em 2020, 12,376 bilhões de euros, 89,8 % do montante total
adjudicado, foi atribuído a fornecedores que tinham sido
avaliados com base nesse modelo ASG.
Com vistas a 2021, foram determinados objetivos de melhoria
em toda a equipe da Diretoria de Compras relacionados com
a porcentagem de fornecedores principais que alcancem
esses níveis de sustentabilidade. O objetivo para 2021 é de
65 % a nível da Diretoria, com uma implantação do objetivo
em termos de Negócios e países.
Para o seguimento desse objetivo, foi definido um relatório
semanal que permite o acompanhamento por Negócio, país
e categoria de compra, assim como a identificação dos fornecedores que requeiram um plano de melhoria. Em 2021, o objetivo é passar para uma ferramenta de Business Intelligence
com atualização diária.
Monitoramento Semanal do Objetivo Estratégico de
Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos
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No seguinte gráfico, mostra-se a evolução histórica do
indicador e a previsão em 2021 e 2022.
Porcentagem de Fornecedores Principais sujeitos a
políticas e padrões de desenvolvimento sustentável

70
65
*
48
2019

**
46,6
2020

2021

2022

*

Em 2019, dado baseado em grupos industriais, não 100 % comparável com
valores posteriores, pois não se implantou o modelo completo com a plataforma GoSupply até novembro de 2019.
** Dado baseado em extrapolar as respostas obtidas até o final de 2020, ano de
onboarding de fornecedores que está finalizando em 2021.

Os fornecedores que não atingirem os níveis requeridos receberão um plano de melhoria ESG personalizado, onde se
indica as áreas de melhoria.
Extrato de um plano de melhoria

(40 %)

(30 %)

(30 %)

www.iberdrola.com

0,0

62,5

17,3

AVALIAÇÃO
GLOBAL

23,9

Esta pontuação se situa abaixo da
pontuação que o Grupo Iberdrola
considera adequada para seus
fornecedores no médio prazo, razão
pela qual, para garantir que pode
continuar sendo nosso fornecedor,
sugerimos que analisem as áreas de
melhoria que identificamos e propor
ações que suponham melhorias no
seu perfil de sustentabilidade.
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Portanto, além de motivar o fornecedor para que melhore seu
perfil por meio de ações que promovam a excelência na gestão empresarial, também incentivamos (por meio de objetivos
quantificáveis) a Diretoria de Compras para escolher aquelas
empresas que, durante o processo, demonstrem um bom desempenho em termos de responsabilidade social ou adquiram um compromisso de melhoria.
Em 2020, foram enviadas propostas de planos de melhoria
a 172 fornecedores do Grupo e, dentre os contatados no
primeiro semestre, 61 % dos mesmos conseguiram melhorar
seu nível de sustentabilidade.
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Dos 38 planos de melhoria em
Sustentabilidade propostos no
primeiro semestre, 23 (61 %)
fornecedores já melhoraram seu nível
Nov

Dez

Promoção da diversidade na cadeia de
suprimento
O elevado volume de compras que a Iberdrola realiza a
cada exercício despertou a necessidade de transmitir seus
princípios e valores éticos para toda a cadeia de suprimento.
A Iberdrola realiza uma avaliação interna dos principais
fornecedores, seguindo critérios tanto econômicos e logísticos
quanto ambientais e sociais. Entre os aspectos avaliados
em matéria de igualdade e diversidade do novo modelo
implantado durante 2019, destacam-se:
•

Porcentagem de mulheres contratadas

•

A empresa tem uma política que promove a igualdade
e a diversidade
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•

A empresa promoveu e desenvolveu medidas orientadas
para facilitar a conciliação da vida pessoal e profissional
de seus trabalhadores além das medidas legais

•

Calcula o índice de diferença salarial entre homens e
mulheres

•

Promove ativamente a inclusão de pessoas com
deficiências
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Para reconhecer publicamente aqueles fornecedores que
apresentem um melhor desempenho nestes aspectos, o prêmio ao
fornecedor do ano inclui a categoria de Diversidade e Igualdade.

Emissões associadas à cadeia de fornecedores
No firme compromisso com o combate contra as mudanças
climáticas, a Iberdrola tenta estender seu esforço com o
cumprimento dos objetivos de redução de emissões entre
seus fornecedores. As emissões dos fornecedores são obtidas
através de uma campanha de conscientização ambiental
que se realiza periodicamente com o objetivo de incentivar a
redução de emissões de CO2eq na cadeia de suprimentos.
Com esta iniciativa se pretende que os fornecedores tenham
também eficiência na gestão, controle e redução das emissões
de gases de efeito estufa (GEE) e compreendam o impacto
das mudanças climáticas em seus negócios, gerenciando
adequadamente os riscos associados.
Das respostas obtidas nos questionários, são tomadas como
correspondentes à Iberdrola aquelas emissões proporcionais
ao volume de faturamento do fornecedor à Companhia com
respeito ao total.

A Iberdrola
pretende
estender seu
esforço com o
cumprimento
dos objetivos
de redução
de emissões
aos seus
fornecedores

Emissões Escopo 3 (t CO2eq)
Emissões associadas à cadeia de fornecedores5

5

*

2020

5.250.951*

2019

1.884.771*

2018

1.392.783*

Estimadas a partir da Campanha de conscientização e medição de gases de
efeito estufa em fornecedores que a Iberdrola realiza com os fornecedores do
Grupo. Cálculo feito tomando como base um fator de emissão global em kg
CO2e/€ faturado (os critérios de cálculo de 2018 e 2019 foram realizados com
base em um fator de emissão por país).
Em 2020, modificou-se a forma de cálculo. Até 2019, se utilizava um fator por
país para o cálculo das emissões, enquanto em 2020 foi usado um fator médio.
Assim sendo, os dados de 2019 e 2020 não são comparáveis.
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Além disso, aproveitando a realização da campanha, oferecese aos fornecedores a oportunidade para que divulguem
os projetos ambientais que estão desenvolvendo ou se
têm algum projeto ambiental que gostariam de realizar em
colaboração com a Iberdrola.
No referente à avaliação ambiental de fornecedores, as
compras realizadas aos fornecedores com um sistema de
gestão ambiental representaram cerca de 63,9 % do valor
emitido em pedidos (suprimentos gerais) vs 73 % em 2019.
Essa porcentagem sofreu um impacto pelo fato de ter sido
realizada a mudança de plataforma de gestão de fornecedores
durante 2020.
Na tabela seguinte, consta um resumo dos principais
mecanismos existentes para o alinhamento em Compras
e na Gestão de Fornecedores em relação ao ambiente e à
sustentabilidade:
Alinhamento em Compras e na gestão de fornecedores
com o respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade
Mecanismos Internos
Política de
Compras

Expõe princípios relativos em matéria de
meio ambiente exigíveis ao fornecedor e à
gestão responsável e sustentável na cadeia
de suprimento do Grupo Iberdrola

Registro e
Classificação
de
Fornecedores

O fato de dispor de certificação ambiental
pondera-se na avaliação global do
fornecedor

Processo de
Licitação

Objetivos
anuais de
melhoria
Sistema
Global
Ambiental

Deve-se aceitar a Política Ambiental da
Iberdrola
Na fase de ITEO (avaliação de ofertas) e
na PA (proposta de adjudicação), expõe-se
a avaliação ambiental do fornecedor para a
contratação que pretende ser realizada.
Aspecto inovador: estabelecidos objetivos
anuais de melhoria para a equipe de
Compras vinculados à remuneração variável,
diretamente relacionados com a melhoria em
sustentabilidade de fornecedores
A Diretoria de Compras faz parte do Comitê
do Sistema Global Ambiental da Iberdrola:
monitoramento, diretrizes ambientais,
objetivos estabelecidos e indicadores
associados Auditorias

Transparência Indicador de Compras em países de
& Reporting
risco Infográfico Contribuição para a
sustentabilidade
Relatório Anual de Compras e Gestão de
Fornecedores publicados no site corporativo
www.iberdrola.com

Mecanismos Externos com Fornecedores
Código de
Ética
(Conjunto de
cláusulas de
Fornecedores)
Condições de
Contratação
específicas

Inclui princípios em matéria ambiental

Campanhas
de Impulso

Como empresa indutora, promovemos de
forma proativa as certificações ambientais
dos fornecedores, apoiando-lhes na busca
da excelência e para gerar um efeito
multiplicador
Campanha periódica de medição de gases
de efeito estufa nos fornecedores

Medição da
Pegada de
Carbono
Modelo de
Avaliação da
Sustentabilidade

Prêmio ao
Fornecedor
do Ano

Deve ser aceito pelos fornecedores do
Grupo e está anexado aos pedidos e
contratos
Cláusulas ambientais que o fornecedor deve
cumprir durante a vigência do contrato

Inclui aspectos ambientais: biodiversidade,
economia circular, riscos, mudanças
climáticas, etc.
Avaliar os fornecedores, quantificando sua
posição relativa em função da gestão que
realizam
Promovendo assim o compromisso e a
melhoria dos fornecedores e reconhecendo
publicamente aqueles que se destacam pelo
seu desempenho ambiental
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8. Risco de crédito analisado
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Com o fim de prevenir as possíveis consequências negativas
para a Iberdrola do não-cumprimento por parte de seus fornecedores dos compromissos adquiridos, a Diretoria de Compras dispõe de um sistema de gestão do risco de crédito dos
principais fornecedores do Grupo.
Em aplicação de dito sistema, os principais fornecedores potenciais e atuais do Grupo são avaliados e qualificados em
função de sua solvência financeira, capacidade e exposição
da Iberdrola ao risco de descumprimento de contrato. Esta
classificação é levada em conta no momento de selecionar
os adjudicatários dos contratos, bem como na avaliação de
diferentes opções para proteger a posição do Grupo.
O montante estimado da contratação determina se a contratação deve ser analisada pela Diretoria de Riscos, tomando
como base o estabelecido na Política de Compras. Para aqueles fornecedores de risco de crédito alto, se estabelecem medidas de mitigação, incluindo garantias ou avais bancários.
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A Diretoria de
Compras possui
um sistema
de gestão do
risco de crédito
dos principais
fornecedores do
Grupo

Durante 2020, foi analisado de forma centralizada nos novos
sistemas de gestão mais de 73,4 % do montante total das
compras realizadas acima dos limites estabelecidos na política de compras.
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Na Iberdrola, existe um compromisso com os mais altos padrões de
ética empresarial, transparência e integridade nos negócios.
Como sinal desse compromisso, o Conselho de Administração
constituiu no final de 2012 a Unidade de Compliance, cujas funções
incluem a difusão do Código de Ética e o desenvolvimento de uma
cultura preventiva baseada no princípio de tolerância zero perante
atos ilícitos e situações de fraude.
Para o Grupo, é de vital importância estabelecer os programas e
mecanismos para lutar contra a corrupção e preveni-la em todas
suas manifestações, fomentando uma cultura de integridade entre
seus profissionais e terceiros com os quais se relaciona.
A Iberdrola exige que tanto os profissionais que a integram como
quaisquer terceiros que atuem em seu nome ou com os quais se
relaciona no exercício de suas atividades cumpram as normas mais
exigentes de integridade no desenvolvimento de suas atividades
comerciais e não se envolvam em situações de corrupção ou suborno
nem participem em nenhum tipo de condutas ou comportamentos
fraudulentos.
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A Iberdrola
fomenta uma
cultura de
integridade
entre seus
profissionais e
terceiros com
os quais se
relaciona

As seguintes medidas estão implementadas no procedimento e
no processo de compras da Iberdrola como mecanismos para a
prevenção do suborno e da corrupção:
•

O Código de Ética do Grupo Iberdrola que faz parte de todos
os contratos e pedidos.

•

Política contra a corrupção e a fraude, por meio da qual se
estabelece uma cultura preventiva baseada no princípio de
tolerância zero perante a realização de atos ilícitos e fraudes.

•

Screening de todos os fornecedores novos registrados e de
todos os fornecedores existentes no IBuy em comparação
com bases de dados de terceiros para detectar sanções,
adverse media (notícias negativas) e outros fatores de risco.

•

O processo de licitação assegurará, em geral, e em função
do número de fornecedores existentes e da natureza da
aquisição, a obtenção de um número mínimo de três ofertas
válidas em cada aquisição.

•

As propostas de adjudicação de pedidos são liberadas de
maneira conjunta, sendo certificadas por dois responsáveis
devidamente habilitados.

•

Existe uma separação entre as atividades de Compras
(Diretoria de Compras) e as do posterior aprovisionamento
(Unidades de Negócio) e do pagamento das faturas a
fornecedores (Diretoria de Administração e Controle).
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•

Rastreabilidade
pagamento-fatura-pedido-licitação
suportada integralmente em sistemas corporativos
com o apoio documental necessário.

•

O processo é auditado periodicamente, não existindo
até a data presente nenhuma não-conformidade ou
desvio.

•

Seção específica onde o fornecedor deve dar respostas
durante o processo de classificação:
-

A sua organização tem um Código de Ética ou de
Conduta próprios?

-

A organização tem uma política geral de compras
responsável?

-

A empresa tem uma Política de Responsabilidade
Social Corporativa?

-

A organização assinou o compromisso Pacto
Global das Nações Unidas? Este Pacto inclui um
princípio anticorrupção.
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No exercício
de 2020, não
se registraram
incidentes que
tenham motivado
o cancelamento
de pedidos ou
contratos com
fornecedores

Além disso, a última edição das cláusulas de contratação
inclui seções específicas sobre esta matéria.
Após a entrada em vigor da “Anti Bribery Act” no Reino
Unido, foram estabelecidas medidas no processo de licitação
para que, ao realizar uma nova relação ou renovação de
um contrato já existente com um fornecedor, seja feita uma
avaliação do risco de corrupção associado à contratação.
Por meio dos canais estabelecidos, no exercício de 2020
não foram registrados incidentes que tenham motivado o
cancelamento de pedidos ou contratos a fornecedores nem
ocorreram resoluções judiciais a este respeito.

Análise de compras em países com risco de
corrupção
Para realizar a análise do risco de corrupção nos
aprovisionamentos no ano 2020, a Companhia utilizou o
Índice de corrupção conforme a Transparência Internacional
2020 (TI CPI 2020) como fonte para classificar os países
segundo seu nível de risco.
De acordo com dito índice, os volumes de compras realizadas,
classificadas por níveis de risco de corrupção, estão expostos
no seguinte quadro:
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Risco de corrupção6

% de compras suprimentos gerais 2020
em países índice CPI 2020

% de compras suprimentos gerais 2019
em países índice CPI 2019

Baixo

78,9

76,3

Médio

0,4

0,3

Alto

20,7

23,4

Os países considerados de alto risco de corrupção pelo
mencionado TI CPI 2020 onde foram realizadas compras
de fornecedores localmente registrados são, principalmente,
Brasil e México. O volume de compras tem uma relação direta
com a presença e o esforço investidor que a Iberdrola realiza
nesses países.
Da mesma forma, a Iberdrola não realizou nenhuma
compra significativa de suprimentos gerais de fornecedores
localizados em paraísos fiscais.

Auditorias a fornecedores
No exercício, foram realizadas pelo menos 140 auditorias a
fornecedores. Os fornecedores com não-conformidades no
processo dispõem de um prazo determinado para resolver
as deficiências encontradas. O objetivo das auditorias é ter
a confiança de que o fornecedor cumpriu todos os requisitos
para poder minimizar o risco, conforme o caso, nas áreas
de recursos humanos, meio ambiente, qualidade, riscos no
trabalho e responsabilidade social corporativa.

A Iberdrola
não cancelou
nenhum contrato
ou pedido
por motivos
relacionados
com os direitos
humanos,
corrupção,
práticas
profissionais ou
ambientais

Adicionalmente, em 2020, foram realizadas mais de 78.000
inspeções periódicas in situ, onde se avalia, segundo o caso,
fornecedores sobre aspectos ambientais, de qualidade e de
prevenção de riscos no trabalho.
Durante 2020, a Companhia não recebeu, através dos canais
habilitados para este fim, denúncias externas com relação à
sua cadeia de suprimentos e nenhum contrato ou pedido foi
cancelado por motivos relacionados com os direitos humanos,
corrupção, práticas trabalhistas ou ambientais.

6

Risco baixo: índice país ≥ 60 / Risco médio: 59-50 / Risco alto: < 50 em uma
escala de 0 (percepção de altos níveis de corrupção) a 100 (percepção de
baixos níveis de corrupção).
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A Iberdrola desenvolve um modelo de negócio responsável
e sustentável, que situa os Stakeholders no centro de sua
estratégia. Por essa razão, o propósito da Companhia
é construir relações de confiança com os diferentes
Stakeholders, assim como se aprofundar em sua participação,
engajamento e sentimento de pertença à Iberdrola. Entre os
Stakeholders mais relevantes, estão nossos fornecedores,
com os quais nos relacionamos de forma contínua.
Stakeholders

Vias de diálogo e comunicação relevantes
• Portal do Fornecedor em www.Iberdrola.com/fornecedores
• Centro de Atenção ao Fornecedor
• Pesquisas de satisfação
• Prêmios ao fornecedor do ano

Fornecedores

• Plataforma de registro, avaliação e classificação de fornecedores
• Plataforma de gestão de licitações IBuy
• Campanhas de impulso com os fornecedores
• Participação em eventos
• Canais éticos de fornecedores

Está resumido no quadro anterior o modelo que a Iberdrola
foi desenvolvendo e melhorando para gerenciar a relação
com os fornecedores e o amplo catálogo de vias de diálogo
e comunicação que foram postos à disposição dos mesmos.

Questionário ao Fornecedor
Outra mostra do esforço da Iberdrola para saber o grau de
satisfação e as expectativas de seus Stakeholders, entre os
quais se encontram, em um lugar destacado, as empresas
fornecedoras, é o Questionário de Satisfação do Fornecedor,
que se realiza a cada dois anos e que proporciona à Diretoria
de Compras as expectativas e percepções dos fornecedores
em relação ao processo de compras e sobre a Companhia.

O propósito
da Iberdrola
é construir
relações de
confiança com
os diferentes
Stakeholders

Saber as opiniões dos fornecedores é uma peça essencial
para incluir novas ações de melhoria contínua no Plano de
Desenvolvimento Sustentável, no qual participa a Diretoria de
Compras e Seguros do Grupo Iberdrola.
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Em 2020, foi realizada a VII edição do Questionário de
Satisfação do Fornecedor e o resultado obtido chegou a 8,45
pontos (sobre 10), ultrapassando o das edições anteriores.

V Edição

2016

IV Edição

2014

III Edição

2012

8,06

8,01

7,74

VI Edição

VII Edição

2018

2020

8,18

8,45

Resultados dos questionários de satisfação do fornecedor

Nesta VII edição, também aumentou significativamente a participação dos fornecedores em todos os âmbitos geográficos,
ultrapassando as 2.000 respostas recebidas vs 1.200 na anterior edição (2018). Os maiores aumentos com respeito a
edições anteriores ocorreram no México, Brasil e USA.
Não existe um objetivo de resultado, pois realizar o questionário
para coletar a opinião dos fornecedores e que seja fonte de
melhorias é um objetivo em si mesmo. Porém, visamos ter
uma participação de cerca de 40 % (41,8 % em 2020, similar à
de 2018, que foi de 43,1 %) e manter um alto nível no número
de respostas (+69 % respostas coletadas vs 2018).
6.000

Empresas submetidas
ao questionário

4.893

5.000
4.000

Empresas submetidas
ao questionário

2.812

3.000

+69%

2.000
1.000

Participantes

43,1%

0

1.213

2.046

2018

2020

Respostas recebidas

www.iberdrola.com

Participantes

41,8%

Sem resposta

Relatório de atividades de Compras e Gestão de Fornecedores e sua contribuição
para a sustentabilidade do Grupo

| Diálogo com fornecedores

55

De forma generalizada, os fornecedores avaliaram muito
positivamente a ética e a reputação da Iberdrola, a marca e a
confiança que inspira e manifestaram que ser fornecedor do
Grupo contribui para manter empregos.
Por outro lado, os fornecedores também indicaram oportunidades de melhoria, como a de incrementar a retroalimentação sobre o resultado dos processos de licitação nos quais
participaram, assim como dar mais peso na avaliação final
das ofertas aos aspectos técnicos e de qualidade de suas
propostas.

Os fornecedores
avaliaram muito
positivamente
a ética e a
reputação da
Iberdrola

Além dos pontos de anos anteriores, incluiu-se um item para
analisar o alinhamento dos fornecedores com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as iniciativas que
estão desenvolvendo.
Na presente edição, também foram incluídas várias
perguntas para avaliar o impacto da crise da COVID-19 em
nossos fornecedores. Nossos fornecedores avaliaram muito
positivamente (7,91 de 10) as ações desenvolvidas pelo
Grupo Iberdrola como resposta à crise da COVID-19.
Em 2022, será realizada a VIII edição.

Tração em fornecedores
A diversidade do nosso coletivo de fornecedores atual e potencial, por razões de tamanho, setor, vinculação geográfica, etc., motivou a necessidade de definir atuações flexíveis
adaptadas ao mercado local ou global em cada situação.
Uma prática consolidada são as atividades de tração em
termos de qualidade, meio ambiente e prevenção de riscos
no trabalho com aqueles fornecedores relevantes que não
têm um sistema de gestão certificado por terceiros. Contatase individualmente com cada um deles, informando-lhes que
será avaliada positivamente sua certificação nestas áreas,
posto que entre os objetivos da Iberdrola consta que seus
fornecedores-chave disponham de sistemas de gestão
certificados, tal como foi feito pelas unidades corporativas e
áreas de negócios da Companhia, como veículo para garantir
um comportamento confiável e responsável em toda a cadeia
de fornecimento.
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Objetivos no período
•

A estipulação de objetivos é básica para a melhoria
dos processos e a busca da excelência na gestão.
A medição dos resultados obtidos com relação aos
objetivos se converte em fundamental no caminho
para a excelência.

•

O Sistema de Direção por Objetivos da Iberdrola está
concebido para reforçar a consecução dos objetivos
derivados das linhas estratégicas, contribuindo para a
criação de valor.

•

A Diretoria de Compras participa ativamente no Comitê de Desenvolvimento Sustentável, sendo um receptor especialmente consciente das demandas e interesses dos fornecedores como Stakeholder estratégico.
Por esta razão, e com o objetivo de conseguir a
melhoria contínua neste coletivo, foram definidos
objetivos anuais, vinculados à retribuição da Diretoria
de Compras e concentrados na melhoria do perfil
do fornecedor no âmbito da responsabilidade social
corporativa.

•

Portanto, além de motivar o fornecedor para que melhore seu perfil, por meio de ações que promovam a
excelência na gestão empresarial, como foi visto na
secção de Diálogo com fornecedores, também incentivamos, por meio de objetivos quantificáveis, a organização de Compras para escolher as empresas que,
durante o processo, demonstrem um bom desempenho nas áreas de interesse a desenvolver.

A estipulação de objetivos é básica para a melhoria
dos processos e a busca da excelência na gestão
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Nos Estados Unidos, a AVANGRID possui o “Supplier Diversity Program”, ou programa de diversidade em fornecedores, pelo qual nos comprometemos a incluir na rede de fornecedores e aumentar as compras de:
•

Empresas Propriedade de Minorias (MBE)

•

Empresas Propriedade de Mulheres (WBE)

•

Empresas Propriedade de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBTBE, por
suas siglas em inglês)

•

Empresas Propriedade de Veteranos (VET)

•

Empresas propriedade de veteranos com deficiências
ocasionadas durante o serviço (SDVET)

•

Empresas propriedade de pessoas marginalizadas
(SDB)

•

Empresa localizada em zona degradada (HUBZone)

•

Corporação Nativa do Alasca

•

Tribos indígenas
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Durante os
últimos anos,
a Diretoria de
Compras da
Iberdrola tem
trabalhado
na inclusão
de Centros
Especiais de
Emprego na rede
de fornecedores

Além de contar com um programa de desenvolvimento
comercial criado para ajudar pequenas empresas (SB ou
SBE: “small business” ou “small business enterprise”) que
estejam em desvantagem a poderem competir e terem acesso
ao mercado federal de aquisições.
O volume contratado durante 2020 com estes coletivos é de
cerca de 141 milhões de euros.
Durante os últimos anos, a Diretoria de Compras da Iberdrola
tem trabalhado na inclusão de Centros Especiais de Emprego
na rede de fornecedores habituais. Ao longo de 2020, o
volume contratado com Centros Especiais de Emprego na
Espanha (com o objetivo de ajudar e colaborar com o coletivo
de pessoas com deficiências) atingiu 2,4 milhões de euros.
Portanto, contar com uma base de fornecedores diversos
é um benefício tanto para os Negócios como para a nossa
Sociedade. Permite-nos obter os produtos e serviços que
necessitamos, enquanto as pequenas empresas e empresas
de grupos minoritários crescem e prosperam.
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A Iberdrola é uma companhia comprometida em alcançar os
ODS, que se esforça para divulgar e conscientizar seus fornecedores sobre a importância dos mesmos.
Um exemplo disso é a criação e lançamento durante 2019
do novo modelo de avaliação de fornecedores em matéria
de sustentabilidade que foi comentado na secção sobre
“Sustentabilidade na gestão de Compras e na relação com os
fornecedores” deste relatório.
A avaliação do fornecedor leva em conta o desempenho do
fornecedor em atributos com grande percurso de tração,
como é o caso da elaboração de um relatório anual de sustentabilidade, da inclusão em algum índice de sustentabilidade, da subscrição do Pacto Global das Nações Unidas, da
identificação de objetivos financeiros e não financeiros vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
da gestão dos riscos derivados das mudanças climáticas, da
estratégia de economia circular, da diligência devida de direitos humanos, etc.

Adicionalmente, no questionário de satisfação dos fornecedores, foi incluído um bloco sobre o engajamento nos diferentes
ODS. Em anos anteriores, esta informação tinha sido objeto
de um questionário independente.
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ODS
Principais

18%

4

4

5
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ODS contribuição direta

1

2

ODS contribuição indireta

3

5

1

3

2

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Respostas 2020

9,8%

8,1%

10,0%

3,4%

3,3%

5,5%

4,1%

3,1%

10,0%

5,4%

7,2%

10,5%

4,9%

4,6%

5,1%

2,0%

3,1%

Respostas 2018

9,5%

16,2%

7,6%

1,9%

4,8%

3,8%

2,9%

2,9%

11,4%

4,8%

5,7%

6,7%

1,0%

5,7%

13,3%

0,0%

1,9%

Das respostas recebidas, o ODS mais relevante para os
1.960 fornecedores do Grupo Iberdrola que responderam
este ponto foi o 8 “Trabalho decente e crescimento econômico” com 10,5 % das respostas. Em segundo lugar, aparece o
Objetivo 9: “Construir infraestruturas resilientes, promover a
industrialização sustentável e fomentar a inovação”, um dos
considerados pela Iberdrola como ODS de contribuição direta
e nos cinco primeiros postos; o ODS 7: “Assegurar o acesso
a uma energia acessível, segura, sustentável e moderna"; e
13: “Tomar medidas urgentes para combater as mudanças
climáticas e seus impactos” que são os dois ODS prioritários
da Iberdrola.
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Durante 2020, a Iberdrola investiu em PD+i um total de 293
milhões de euros, 4 % a mais do que em 2019. Os esforços
em PD+i do Grupo Iberdrola estão alinhados com os vetores
fundamentais da transformação do setor energético, da
descarbonização e da eletrificação da economia.
A Iberdrola dispõe do Programa de Inovação com
Fornecedores, que tem como objetivo promover e acelerar
o desenvolvimento de novos produtos e serviços que
satisfaçam as necessidades futuras da Companhia,
ajudando a responder aos desafios do setor.
O programa se concentra em três pilares:
•

Facilitar o acesso a mecanismos de financiamento
para os fornecedores

•

Promover a criação conjunta de empresas (spin-off
fornecedores) através do fundo Perseo

•

Compra inovadora
desenvolvidos

ACESSO AO FINANCIAMENTO

dos

produtos

ou

serviços

PROGRAMA SPIN-OFF

COMPRA INOVADORA
IBERDROLA

Na última década, a Iberdrola desenvolveu uma estratégia
inovadora tanto em termos de gestão como em tecnologia,
o que lhe possibilitou ser líder mundial e uma referência
na área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD+i),
graças a:
•

A implementação de um modelo comum para todas
as áreas

•

A colaboração com os fornecedores tecnológicos

•

A promoção da cultura da inovação

A firme aposta da Companhia em PD+i teve reflexos no
apoio a empreendedores e empresas de base tecnológica
através do programa de capital de risco Perseo.
No ponto Inovação do site corporativo, há mais informações
sobre os projetos de PD+i nos quais o Grupo Iberdrola
participa.
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Com os prêmios aos fornecedores, a Iberdrola quer incentivar,
promover e reconhecer a excelência, o desenvolvimento
sustentável, a qualidade, a internacionalização, a inovação, a
responsabilidade social corporativa, a criação de emprego e
a prevenção de riscos no trabalho.
Além disso, o Prêmio nasce como uma ferramenta e
mecanismo de agradecimento ao fornecedor por sua
contribuição para a consecução dos objetivos do Grupo.

Em 2021, serão
concedidos os
Prêmios Iberdrola
RETO (DESAFIO)

Em 2020 estava prevista a entrega dos Prêmios globais
aos fornecedores do Grupo “Unidos por nossos valores”;
porém, devido à excepcional situação mundial gerada pela
pandemia da COVID-19, decidiu-se celebrar uma cerimônia
extraordinária em 2021 onde foram concedidos os Prêmios
Iberdrola RETO (DESAFIO). Os focos desses prêmios
foram: Recuperação, Energias limpas, Transição energética
e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), assim
como o reconhecimento aos fornecedores que colaboraram
com a Iberdrola para estocar material de saúde que foi doado
pela empresa para apoiar nos momentos mais críticos da
pandemia. Os prêmios foram celebrados coincidindo com
a inauguração por parte de Suas Majestades os Reis da
Espanha do Campus de Formação da Iberdrola na localidade
de San Agustín del Guadalix (Madri).
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Esse tipo de ações que estão sendo desenvolvidas pela Diretoria de Compras de impulso social, ético, econômico e ambiental
aos fornecedores produziu uma aproximação progressiva de
fornecedores e suprimentos com relação aos parâmetros sustentáveis exigidos pela empresa, causando um efeito multiplicador em toda a cadeia de valor, dado que o que hoje se pede aos
fornecedores de primeiro nível será paulatinamente assumido
por toda a cadeia de fornecimento.
Ao agir como empresa indutora e ser um motor econômico,
devido ao alto potencial de compra anual e a:
•
•
•
•
•
•

Criar um modelo de negócio, íntegro, ético e transparente
que favorece o desenvolvimento destes valores e
compromissos no mercado onde opera
Favorecer a internacionalização
Injetar liquidez nos fornecedores
Propiciar emprego de alta qualificação
Potencializar investimento em P+D
Premiar a contribuição do fornecedor para a consecução
dos objetivos estratégicos da Companhia

Entre outros resultados, a Iberdrola contribuiu para que as empresas fornecedoras que inicialmente eram locais e não dispunham de sistemas de gestão ou estavam direcionadas a uma
única atividade, etc. tenham podido ter acesso a novos mercados e clientes, estejam imersas em projetos de P+D e tenham
conseguido ser mais competitivas ao desenvolver uma presença
internacional que lhes está permitindo, por si sós, ser inovadoras em setores tais como as energias renováveis, a manutenção
de unidades industriais, a construção de instalações de energia,
serviços globais, etc.
Além de uma riqueza eminentemente econômica, desde um
ponto de vista sustentável e responsável, a Iberdrola age como
um potente “trator” no mercado, motivando o fornecedor para
que melhore seu perfil ambiental, ético e social mediante ações
que promovam a excelência em sua gestão.
Os próprios fornecedores em suas respostas ao questionário de
satisfação 2020 destacaram, entre os aspectos mais positivos de
trabalhar com a Iberdrola, os seguintes (em ordem de avaliação):
•
•
•
•
•

Contribui para preservar postos de trabalho
Promove a melhoria contínua de meus processos
Fomenta o investimento em P+D
Ajuda a conseguir novos clientes
Impulsiona rumo à internacionalização
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Outro ano mais, a Iberdrola e sua estratégia de compromisso
com sua cadeia de fornecedores foram reconhecidas pelo
CDP Supply-Chain, que a selecionou como CDP Supplier
Engagement Leader, reconhecendo assim o compromisso
da Companhia com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável definidos pela ONU.
As empresas líderes como a Iberdrola se caracterizam pelo
trabalho realizado em conscientizar seus fornecedores sobre
a importância de reduzir seus impactos ou em modificar as
condições externas que lhes rodeiam, produzindo assim
produtos e serviços mais sustentáveis.
Estas empresas líderes desenvolvem iniciativas sociais
favoráveis à criação de um ambiente sustentável, além de
promover a colaboração com os fornecedores e cumprir
requisitos mínimos de compras.
A Iberdrola renovou sua participação no Dow Jones
Sustainability Index, sendo a única companhia elétrica
europeia selecionada nas 21 edições. Na secção de Supply
Chain Management, a Iberdrola obteve uma avaliação de 96
pontos, mantendo-se durante los últimos anos acima de 90
pontos, em postos muito próximos ao “best in class”.
Em 2020, conseguimos a máxima avaliação em todos as
secções, exceto em “Transparency & Reporting”, sendo esta
uma área de melhoria estabelecida para 2021.
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O departamento de Compras da Iberdrola tem um compromisso com a melhoria contínua e o reconhecimento externo.
Consideramos que o Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
é um dos melhores índices para mensurar nossa atividade.
O objetivo da Iberdrola é manter uma avaliação acima de 90
pontos em 2021, apesar das cada vez maiores exigências do
DJSI (Dow Jones Sustainability Index). Analisa-se a retroalimentação recebida todos os anos; também será estabelecido
um plano de ação caso não seja alcançado o objetivo fixado.
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Este ano é inevitável fazer uma menção às atuações
extraordinárias que a Iberdrola e seus fornecedores tiveram
que realizar para enfrentar a pandemia global provocada pelo
vírus da COVID-19.
Nesse sentido, após a declaração da pandemia, o Grupo
Iberdrola realizou um esforço por manter operacional a cadeia
de suprimentos durante a emergência de saúde, adiantando
a adjudicação de pedidos a mais de 10.000 fornecedores por
um valor de 7 bilhões de euros no primeiro semestre.
Os fornecedores avaliaram muito positivamente as ações
desenvolvidas pelo Grupo Iberdrola como resposta à crise
da COVID-19, conforme se depreende do Questionário de
Fornecedores 2020, onde a nota média dada à resposta de
Iberdrola na crise de saúde foi de 7,91 em 10. Além disso,
solicitou-se aos fornecedores da Iberdrola que respondessem
sobre o impacto que a pandemia estava tendo em sua atividade,
concretamente em áreas como: emprego, problemas na
cadeia de suprimentos, financiamento e impactos em seus
modelos de negócio.

Os fornecedores
avaliaram muito
positivamente
as ações
desenvolvidas
pelo Grupo
Iberdrola como
resposta à crise
da COVID-19

O fornecimento elétrico - componente primordial para manter
a atividade dos diferentes países onde operamos - foi mantido
graças ao esforço realizado por nossos fornecedores e pela
própria Diretoria de Compras durante os primeiros meses
da pandemia na gestão das antecipações relacionadas com
os pedidos, unido às reuniões prévias com as contratadas e
fornecedores para confirmar a manutenção da atividade.
A Iberdrola pôs sua capacidade de acesso global a suprimentos
a serviço da Administração do Governo da Espanha e do
resto dos países onde está presente com uma doação de
material de saúde por um valor de 22 milhões de euros.
Na gestão e transporte desses materiais (equipamentos
de respiração, máscaras, macacões de saúde e óculos
de proteção, etc.), alguns dos fornecedores colaboraram
de forma ativa (AMARA, ITURRI, DSV, ORMAZABAL e
WOTTOLINE). A Iberdrola prevê fazer um reconhecimento
a estes fornecedores na próxima edição do Prêmio Global
ao Fornecedor do Ano – Prêmio Iberdrola RETO (DESAFIO),
com o foco na Recuperação, Energias limpas, Transição
energética e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
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Desafios 2020 e seu estado de consecução:
Implantação de uma nova ferramenta de licitações
IBuy baseada no SAP-ARIBA na nuvem.
Definição, desenvolvimento e lançamento de um novo
modelo de avaliação de fornecedores em matéria de
sustentabilidade que substitui o anterior Scoring RSC.
Implantação de um novo Sistema de Gestão de Fornecedores através de uma nova plataforma global gerenciada pela empresa GoSupply.
Estender aos fornecedores o módulo de conscientização on-line personalizado para a Iberdrola sobre o
respeito aos direitos humanos, acessível para todos
os fornecedores.
Realização da 7ª edição do questionário de satisfação
dos fornecedores.

Objetivos a médio prazo
Na gestão de fornecedores e na atividade de compra, além de
manter de forma contínua as ações que foram apresentadas
ao longo deste relatório, as prioridades e os objetivos a serem
destacados a curto e médio prazo são:

OBJETIVOS

(Curto e médio prazo)

Aumentar o número de fornecedores principais sujeitos a políticas e padrões de
desenvolvimento sustentável
Elaboração de um novo protocolo de realização de auditorias sociais no primeiro nível de
contratação.
Maior integração com outros sistemas de medição de riscos de terceiras partes como os que
estão propondo as Diretorias de Risco e Compliance.
Analisar a possibilidade de certificar o processo de compras com a ISO 20400 de Compras
Sustentáveis.
Realizar a VIII edição do questionário de satisfação do fornecedor (ano 2022) e obter um
índice de satisfação superior a 8,00 pontos. No caso de obter uma avaliação inferior, deve-se
adotar as medidas oportunas para melhorar na seguinte edição.
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Desafios 2021
O modelo de compras da Iberdrola está submetido a uma
permanente revisão com base em melhorias contínuas incrementais para o adaptar às necessidades do serviço e à contínua procura de eficiências.
O mercado sugere modelos de gestão avançados, apoiados
em mudanças tecnológicas disruptivas, muitas delas já disponíveis atualmente. Adicionalmente, os negócios e áreas corporativas, como clientes internos, movem-se em ambientes
mais competitivos, mutantes, globais e eficientes, que requerem tempos de resposta mais rápidos, onde a tecnologia e a
inovação serão fundamentais para o sucesso.
Entre as atuações previstas para 2021, podemos destacar as
seguintes:
•

Continuar a transformação digital e a mudança de
modelo iniciada em 2019, analisando a possibilidade de
implantar RPAs nos processos e melhoria da Business
Intelligence mediante um maior aproveitamento dos
dados disponíveis

•

Entregar os Prêmios globais RETO (DESAFIO) aos
fornecedores da Iberdrola.

•

Melhorar a criação de planos de melhora ESG para
fornecedores, incluindo material de apoio que permita
aos colaboradores da Iberdrola implantar melhores
práticas em sustentabilidade. Almeja-se que, pelo
menos 80 % dos fornecedores que não atinjam os
requisitos estabelecidos, recebam uma proposta de
plano de melhoria.

•

Incluir outros riscos e valores de fornecedores ao GoSupply, como é o caso da cibersegurança e da medição de emissões.

O modelo de
compras da
Iberdrola está
sujeito a uma
permanente
revisão,
tomando
como base
as melhorias
contínuas

“Compras como promotor e
líder da mudança sustentável”
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Anexo 1: Informação detalhada
sobre as filiais listadas
Neoenergia e Avangrid
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Embora o indicado no relatório seja aplicável a todas as filiais
da Iberdrola que utilizam os mesmos sistemas de compras e
gestão de fornecedores, as duas filiais da Iberdrola listadas
em Bolsa (Avangrid e Neoenergia) aprovam suas próprias
políticas de compras, as quais são totalmente coerentes com
a do Grupo.
Nesse sentido e neste anexo, são fornecidas informações
detalhadas de alguma das cifras deste relatório para estas
duas filiais listadas do Grupo Iberdrola, das quais a Iberdrola
é acionista majoritário:
•

Neoenergia: Listada na Bolsa B3 de São Paulo

•

Avangrid: Listada na Bolsa de Nova York

Organização da unidade de Compras

A Avangrid e
a Neoenergia
aprovam
suas próprias
políticas de
compras, que
são totalmente
coerentes com
as do Grupo

As equipes de Compras da Neoenergia e da Avangrid seguem
os mesmos princípios estabelecidos para o Grupo Iberdrola:
foco na gestão por categorias de compras e agrupadas por
Negócios.
Pessoal em 31 dez. 2020
Neoenergia

59

Avangrid

36

Prioridades da Diretoria de Compras
As prioridades da Diretoria de Compras da Neoenergia e da
Avangrid coincidem com as do Grupo Iberdrola. São elas:
Competitividade, Eficiência, Sustentabilidade, Satisfação do
Cliente Interno, Transformação Digital, Governança e Cumprimento e Desenvolvimento da cadeia de suprimentos.

Principais conceitos: volumes, países,
suprimentos, fornecedores
No exercício de 2020, o volume faturado das compras realizadas pela Avangrid e a Neoenergia na aquisição de equipamentos, materiais e contratação de obras e serviços e seu
detalhamento geográfico está exposto no seguinte quadro:
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Fornecimento geral de equipamentos, materiais,
obras e serviços (bilhões de €)

2020(*)

2019

2018

Avangrid

2,790

2,583

1,945

Neoenergia

1,283

1,622

1,335

O número de licitações gerenciadas em 2020 e o número de
fornecedores com algum pedido no exercício está exposto no
seguinte quadro para a Avangrid e a Neoenergia:
Licitações gerenciadas no exercício

Fornecedores com algum pedido no exercício

Avangrid

1.600

4.840

Neoenergia

1.720

5.766

A distribuição das compras por tipo de suprimentos para a
Avangrid e a Neoenergia durante 2020 constam no seguinte
quadro:
Obras e Serviços

Equipamentos e
Materiais

Avangrid

64 %

36 %

Neoenergia

74 %

26 %

As compras locais realizadas pela Avangrid e a Neoenergia
durante 2020 estão no seguinte quadro:
% Compras de suprimento geral de fornecedores
locais

2020

2019

2018

Avangrid

97

98

97

Neoenergia

100

99

100

Sistemas que apoiam a atividade da
Diretoria Compras
Tanto a Avangrid quanto a Neoenergia apoiam sua atividade
de compras no IBuy e na atividade de gestão de fornecedores
no GoSupply.
A Neoenergia, adicionalmente e para o cumprimento de
requisitos locais, utiliza a ferramenta Websupply que controla
o cumprimento das obrigações administrativas por parte dos
fornecedores no Brasil.
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Fornecedores críticos
As políticas de Compras da Neoenergia e da Avangrid
também determinam níveis de criticidade de suprimentos em
função da dificuldade de substituição, da existência de fontes
de suprimentos alternativas e do volume de compras.
Em linhas gerais, tanto a Neoenergia quanto a Avangrid
consideram fornecedores críticos aqueles fornecedores que,
em termos de valor acumulado no ano, recebam pedidos por
um montante igual ou superior a 400.000 euros.
Número de fornecedores

% de faturamento (em €)

Fornecedores Fornecedores Fornecedores Fornecedores
críticos
não críticos
críticos
não críticos
Avangrid

491

4.349

94,79 %

5,21 %

Neoenergia

349

5.417

92,25 %

7,75 %

Direitos humanos e os fornecedores
Analisam-se periodicamente as compras realizadas em
países considerados de risco por não terem ratificado os
convênios da OIT sobre trabalho forçado, liberdade sindical,
negociação coletiva e trabalho infantil. Também se analisam
aqueles países onde, tendo ratificado ditos convênios,
receberam observações que evidenciam pontos fracos na
aplicação dos mesmos.

Tanto a
Neoenergia
como a Avangrid
consideram
fornecedores
críticos aqueles
que, em
termos de valor
acumulado no
ano, recebam
pedidos por um
montante igual
ou superior a
400.000 euros.

No encerramento de 2020, obtiveram-se as seguintes
porcentagens de compras realizadas de fornecedores
radicados em países de risco:
Países considerados de risco onde se
realizaram compras7

% de compras sobre o
total
Avangrid

Neoenergia

Brasil

-

99,6

México

-

-

China

-

-

7. Os critérios usados para a identificação dos países de risco foram os mesmos
que os descritos na seção “Proteção dos direitos humanos” do capítulo “III.3.
Contribuição para o bem-estar de nossas comunidades” do Relatório de sustentabilidade correspondente ao exercício de 2020.
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As compras da Neoenergia no Brasil são consideradas
totalmente coerentes com a atividade da mesma.
Sustentabilidade na gestão de compras e na relação com os
fornecedores
O modelo de avaliação em matéria de sustentabilidade
do Grupo Iberdrola também é aplicado na Avangrid e na
Neoenergia com os mesmos critérios.
As compras da Neoenergia no Brasil são consideradas
totalmente coerentes com a atividade da mesma.
Os seguintes gráficos refletem a situação no final de 2020
do objetivo de fornecedores principais sustentáveis e os
objetivos fixados para 2021 e 2022:
Avangrid

O modelo de
avaliação em
matéria de
sustentabilidade
do Grupo Iberdrola
também é aplicado
na Avangrid e na
Neoenergia

Neoenergia

50
50

29,1
29,1

**

32
32

60
60

36,6
36,6

**

*

Dado baseado em extrapolar as respostas obtidas até o final de 2020, ano de
onboarding de fornecedores que está finalizando em 2021.
** Dado aproximado. Pendente o dado definitivo

Análise de compras em países com risco de
corrupção
O Grupo Iberdrola utilizou o Índice de corrupção segundo a
Transparência Internacional 2020 (TI CPI 2020) como fonte
para classificar os países segundo seu nível de risco para as
compras de 2020.
De acordo com dito índice, os volumes de compras realizadas,
classificadas por níveis de risco de corrupção, estão expostos
no seguinte quadro:
Risco de corrupção % de compras suprimentos gerais 2020
em países índice CPI 2020
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% de compras suprimentos gerais 2020 em países índice CPI 2020

Risco de corrupção8

Avangrid

Neoenergia

Baixo

100,0

0,4

Médio

-

-

Alto

-

99,6

O volume de compras no Brasil tem uma relação direta com
a presença e o esforço investidor que a Neonergia realiza no
país.

Questionário ao Fornecedor
Em 2020, realizou-se a VII edição do Questionário de
Satisfação do Fornecedor e o resultado obtido melhora, tanto
na Avangrid quanto na Neoenergia, em comparação com o
anterior:
Avaliação média

Neoenergia

Avangrid

2018

8,63

2020

8,87

Δ

2,7 %

2018

7,42

2020

7,73

Δ

4,1 %

Não existe um objetivo de resultado: realizar o questionário
para coletar a opinião dos fornecedores e que este seja fonte
de melhorias é um objetivo em si mesmo. Visa-se obter uma
participação de cerca de 40 % (41,3 % na Neoenergia e 38,4
% na Avangrid) e manter um alto nível no número de respostas (+90 % respostas coletadas vs 2018 na Neoenergia e
+212 % na Avangrid). Mesmo que na Avangrid não se tenha
alcançado 40 % de participação, considera-se razoável dado
o grande incremento da base.

É um objetivo
em si mesmo
coletar a
opinião dos
fornecedores
e que esta
seja fonte de
melhorias

8. Risco baixo: índice país ≥ 60 / Risco médio: 59-50 / Risco alto: < 50 em uma
escala de 0 (percepção de altos níveis de corrupção) a 100 (percepção de
baixos níveis de corrupção).
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Fornecedores Convidados

Fornecedores com Resposta

Participação (%)

2018

685

251

36,6 %

2020

1155

477

41,3 %

Δ

+68,6 %

+90,0 %

+12,7 %

2018

316

120

38,0 %

2020

975

374

38,4 %

Δ

+208,5 %

+211,7 %

+1,0 %

Programa de diversidade em fornecedores
Nos Estados Unidos, a Avangrid possui o “Supplier Diversity
Program”, ou programa de diversidade em fornecedores, pelo
qual nos comprometemos a incluir na rede de fornecedores e
aumentar as compras de:
•

Empresas Propriedade de Minorias (MBE)

•

Empresas Propriedade de Mulheres (WBE)

•

Empresas Propriedade de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBTBE, por
suas siglas em inglês)

•

Empresas Propriedade de Veteranos (VET)

•

Empresas propriedade de veteranos com deficiências
ocasionadas durante o serviço (SDVET)

•

Empresas propriedade de pessoas marginalizadas
(SDB)

•

Empresa localizada em zona degradada (HUBZone)

•

Corporação Nativa do Alasca

•

Tribos indígenas

A Avangrid
possui um
programa de
desenvolvimento
comercial criado
para ajudar
as pequenas
empresas a
poderem competir
e terem acesso ao
mercado federal
de aquisições

O volume contratado de fornecedores considerados dentro
desses coletivos diversos é:
Avangrid

2019

2020

Volume contratado a coletivos diversos (milhões de euros)

93,0

141,1

Além disso, a Avangrid possui um programa de desenvolvimento comercial criado para ajudar pequenas empresas (SB
ou SBE: “small business” ou “small business enterprise”) que
estejam em desvantagem a poderem competir e terem acesso ao mercado federal de aquisições.
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Reconhecimentos
A Iberdrola participa do Dow Jones Sustainability Index. A
Avangrid também participa e a Neoenergia completa essa
avaliação a título voluntário. A avaliação obtida nos últimos
anos na secção de Supply Chain Management pode ser vista
no seguinte quadro:
DJSI: Supply Chain Management

2019

2020

Avangrid

89

87

Neoenergia

N/A

70

O departamento de Compras da Iberdrola tem um compromisso com a melhoria contínua e o reconhecimento externo.
Consideramos que o Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
é um dos melhores índices para mensurar nossa atividade.
O objetivo é manter uma avaliação superior a 85 pontos para
a Avangrid e de 70 para a Neoenergia em 2021, apesar das
cada vez maiores exigências do DJSI.
Analisa-se a retroalimentação recebida todos os anos; também será estabelecido um plano de ação caso não seja alcançado o objetivo fixado.

Consideramos que o Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) é um dos melhores índices para
mensurar nossa atividade
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Anexo 1: Exemplo de Scorecard de riscos do fornecedor no GoSupply:

A informação foi anonimizada para
cumprir o tratamento de dados de
caráter confidencial.

O Dashboard do GoSupply captura os KPIs de Risco de
Crédito, de Risco de Prevenção de Riscos no Trabalho e de
Sustentabilidade (ESG). Estes KPIs são transferidos ao IBuy,
onde o gestor de compras pode acessar esta informação durante o processo de licitação.
A plataforma permite o acesso a toda a informação e documentação de detalhamento. Do mesmo modo, contém notícias atualizadas sobre o fornecedor.
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