
Onde posso encontrar?

O SAQ digital é disponibilizado aos fornecedores

automotivos na plataforma Supplier Assurance,

(supplierassurance.com), elaborada pela NQC. A NQC foi

o fornecedor escolhido pela maioria* dos parceiros da

Drive Sustainability para elaborar um SAQ digital pelos

últimos 6 anos.

Como usar?

A plataforma digitaliza o processo inteiro, coletando e

validando evidências da sustentabilidade do fornecedor

como parte do processo. A plataforma e o centro de

suporte global multilíngue suportam vários idiomas.

Formatos SAQ

O fornecedor carrega a 

evidência que apoia sua 

resposta no SAQ

Validadores treinados 

verificam a qualidade e 

aplicabilidade da evidência

O SAQ gera uma classificação 

de sustentabilidade para cada 

fornecedor e alerta aos 

fornecedores sobre os riscos 

nas cadeias de fornecimento

Todos os fornecedores recebem 

um Plano de ações corretivas que 

contém as recomendações sobre 

como melhorar o desempenho 

Coleta de dados Validação dos dados Análise dos dados Melhoria do desempenho

Para informações sobre o uso do SAQ em sua cadeia de suprimento, contate a NQC em sales@nqc.com.

Os membros da Drive Sustainability estimulam seus parceiros comerciais a conduzirem avaliações de conformidade em suas próprias

bases de fornecedores para terem o princípio da sustentabilidade em cascata na cadeia de suprimento inteira.

Para conduzir essa avaliação usando critérios em comum, a Drive Sustainability desenvolveu o Questionário de Autoavaliação para

fornecedores automotivos em RSC/sustentabilidade (SAQ), elaborado para ser usado não apenas pelos parceiros OEM, mas por qualquer

fornecedor automotivo direto que deseje avaliar sua cadeia de suprimento.

Há duas formas de disponibilizar o SAQ para os fornecedores automotivos: digital (através de uma plataforma interativa) e física (através

de arquivo xls/pdf para baixar no site da Drive Sustainability). Observe que todos os parceiros OEM da Drive Sustainability coletam

os SAQs de forma digital de seus fornecedores.

SAQ DIGITAL

Etapas do processo 

• Engajamento estruturado — a plataforma permite convidar milhares

de fornecedores para preencher o SAQ, mesmo no caso de recursos

limitados para gerenciar um programa.

• Taxas de resposta melhores — a plataforma já concluiu mais

de 60.000 SAQs, sendo fácil para um fornecedor compartilhar os dados,

de modo a acessar rapidamente os SAQs existentes.

• Análise abrangente — a plataforma permite revisar as pontuações

de um fornecedor individual e criar perguntas sob medida e análises

relacionadas aos grupos/categorias de fornecedores.

• Monitoramento de desempenho — a Plataforma e o SAQ permitem

traçar a base do desempenho dos fornecedores e medir/rastrear

a melhora com o tempo.

• Modelo comercial inovador — A NQC oferece um modelo de custo

compartilhado para organizações compradoras que usam a Plataforma

Supplier Assurance.

Benefícios de usar a plataforma

SAQ FÍSICO

Onde posso encontrar?

O SAQ no formato pdf e xls pode ser encontrado no site da 

Drive Sustainability. O SAQ em xls está em inglês e o em pdf 

em 13 idiomas.

Como usar?

Baixe a cópia física do documento no site e distribua para seus

principais fornecedores preencherem. Não se esqueça de pedir

aos fornecedores os documentos de apoio para validar e verificar

as respostas.

Benefícios de usar um SAQ físico

• Pronta para uso — É fácil baixar a ferramenta no site da Drive

Sustainability em diferentes formatos, pode ser usada para as

empresas se familiarizarem com os critérios da Drive

Sustainability para a conduta empresarial responsável e medir

o desempenho em sustentabilidade dos principais fornecedores

• Gratuito — o SAQ está disponível publicamente, mas protegido

por direitos autorais e licenciado mediante a Creative Commons

AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (para

detalhes, vide FAQ).

*10 de 11 parceiros da Drive Sustainability usam o SAQ na plataforma NQC, um parceiro da Drive Sustainability usa o SAQ na plataforma da Achilles. Para detalhes consulte as FAQ. 
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https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/12/Ready-to-use-SAQ-for-SMEs.xlsm
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