LafargeHolcim
padroniza processos de
avaliação de fornecedores
Com uma presença bem equilibrada em 90 países e foco em cimento,
agregados e concreto, a LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext
Paris: LHN) é líder mundial no setor de materiais de construção.
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Fundada em 2015
Sediada em Jona, na Suíça
Operações em 90 países
100 mil funcionários
Cliente Avetta ativo desde 2016
Mais de 2.500 fábricas
Mais de 2.300 fornecedores (Brasil)
Receita anual de US$ 29,5 bilhões

Vantagens

• Menor risco devido à pré-qualificação mais rápida e
consistente dos fornecedores
• Uso mais eficiente da equipe interna, que poderia se
concentrar em agregar valor para a empresa
(buscando terceirizados) em vez de perder tempo em
atividades operacionais (revisão de documentação)
• Capacidade de avaliar fornecedores com critérios
como políticas gerais de sustentabilidade e
alinhamento com as prioridades da LafargeHolcim

As soluções

• Implementar um processo para fornecedores
pré-qualificados

Os resultados

• Padronização da avaliação de fornecedores

Quando uma empresa do tamanho da LafargeHolcim assume
um sério compromisso com sustentabilidade, qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança das pessoas que trabalham em
suas fábricas e locais de trabalho em todo o mundo, há
implicações significativas para todos os processos. É preciso
aplicar políticas em toda a cadeia de suprimentos para
gerenciar a maneira como a LafargeHolcim compra bens e
serviços em todas as unidades. A empresa estabeleceu metas
ambiciosas para suas operações globais, incluindo:
• Seguir um princípio de “dano zero às pessoas” que prioriza a
saúde e a segurança e reduz os incidentes de perda de
tempo para funcionários, prestadores de serviços e partes
interessadas
• Desenvolver produtos inovadores e sustentáveis para ajudar
os clientes a melhorar a eficiência energética de seus
edifícios e aumentar a reciclagem de materiais
No Brasil, a LafargeHolcim emprega 2.400 funcionários e 2.300
prestadores de serviços em suas 80 fábricas em todo o país. O
número elevado de empregados contratados dificulta a
realização manual da pré-qualificação e de outros processos
de avaliação. “Antes [da fusão], fazíamos todo o processo de
avaliação de prestadores de serviços por meio de e-mails e
planilhas do Excel”, diz Cristiane Oliveira, especialista em
compras da LafargeHolcim no Brasil. Esta situação
inevitavelmente levava a um aumento do risco, incluindo a
falta de padronização na forma como os fornecedores eram
avaliados.
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