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O que é TfS?
O TfS oferece o padrão global de facto de
desempenho ambiental, social e de governança
das cadeias de suprimentos de produtos químicos.
O TfS impulsiona e promove resiliência, eficiência
e sustentabilidade das cadeias de abastecimento
globais. Cadeias de suprimentos sustentáveis são
construídas com base em sólidas parcerias e
comprometimento dos participantes.

Uma iniciativa
emblemática e líder
global em avaliação
e auditoria de
desempenho de
sustentabilidade
das cadeias de
suprimentos em
empresas químicas
e seus fornecedores
por meio de uma
infraestrutura
compartilhada.

Um centro
global para
melhoria
contínua do
desempenho de
sustentabilidade
por meio da
colaboração
compradorfornecedor.

Uma iniciativa
dirigida por
membros e pela
plataforma global de
líderes e
profissionais da
indústria química,
que juntos moldam
seu futuro.

O poder do TfS
Um agente de mudanças em empresas químicas para a
melhoria dos processos e do desempenho de CSR de
uma empresa, identificação de áreas comuns de
importância, e compartilhamento de boas práticas.
Uma forte alavanca para fornecimento de soluções
aplicáveis globalmente com os principais parceiros
(EcoVadis, empresas de auditoria aprovadas pela TfS).

Nossas 34 empresas
associadas
representam:

€411

€267

bilhões

bilhões

(volume de
negócios global)

(gasto global)

TfS. Uma iniciativa
global
com 34 empresas
membros

Saiba mais:

tfs-initiative.com

O TfS oferece um forte e independente
procedimento de due diligence na cadeia de
abastecimento, e avalia os fornecedores em
relação aos princípios de RSC, incluindo questões
sociais, ambientais e práticas de governança.
Fornece a infraestrutura compartilhada
necessária para conduzir avaliações e auditorias,
resultando em segurança de abastecimento,
resiliência, e gestão pró-ativa de reputação e de
riscos regulatórios.

Estrutura e ferramentas
globais
Estrutura inovadora, aplicável globalmente e
harmonizada com ferramentas robustas. As
Avaliações e Auditorias medem o
desempenho de CSR/sustentabilidade de
empresas químicas e seus fornecedores.

Avaliações TfS
Auditorias TfS

CAP

Os CAPs (Planos de Ação Corretiva)
possibilitam melhorias concretas no
desempenho da sustentabilidade. Os principais
parceiros da TfS são: EcoVadis para Avaliações
TfS e auditores aprovados pela TfS da SGS,
Intertek, DQS e ERM para Auditorias TfS.

Programas de
capacidade global
Para melhoria contínua da sustentabilidade.
• Soluções de treinamento regionais sob
medida
• Com base em mineração e análise de
dados,
• Lida com as principais áreas problemáticas
com potencial substancial de melhoria

Uma iniciativa dirigida por
membros, que molda o
futuro da indústria química
Uma visão comum da indústria:
• Rede de líderes de negócios de
produtos químicos na Europa,
China, Japão, Cingapura, Índia,
EUA e Brasil
• Impulsionar o padrão global de
facto de desempenho ambiental,
social e de governança das cadeias
de abastecimento de produtos
químicos
• Forte crença no poder da
colaboração: juntos, fazem a real
diferença
• Organização dirigida por
membros: os membros contribuem
e impulsionam a iniciativa TfS
• Rede ponto a ponto:
Os diretores de compras e a
comunidade TfS compartilham as
boas práticas
• Moldam o futuro da indústria
química juntos

Cinco Fluxos de Trabalho globais
orientados para o tópico:
•
•
•
•

Governança e Parcerias
Avaliações TfS
Auditorias TfS
Comunicações e Treinamento de
Fornecedores
• GHG Emissões de Escopo 3

Equipes locais e regionais de TfS

