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Nossa abordagem à pré-qualificação
dos fornecedores
O setor de contratos e aquisições da Shell é responsável

A Shell estabeleceu um processo de pré-qualificação

por praticamente tudo o que a Shell compra, englobando

padrão e transparente que os fornecedores precisam

a totalidade de seu escopo de atividades nos setores

atender antes de participarem de concorrências,

Upstream, Downstream e Projetos & Tecnologias de

negociações ou fecharem um contrato com a Shell.

nossos negócios. Com a atuação ativa da Shell em mais

Baseado em critérios de risco objetivos, os fornecedores

de 70 países, isso significa que nossos especialistas em

podem também ser solicitados a proceder com uma

contratos e aquisições estão comprando de milhares de

avaliação de pré-qualificação detalhada em uma ou

fornecedores no mundo todo.

mais destas áreas:

Os Princípios do Fornecedor Shell descrevem os requisitos

■

básicos da Shell e oferecem uma estrutura simples para

■	Ética

que fornecedores e contratados sigam.

■

Saúde e Segurança
e Conformidade

Direitos trabalhistas

Alinhados a esses princípios, procuramos trabalhar
com contratados e fornecedores que contribuam para

Dependendo do tipo de contrato, avaliações financeiras

o desenvolvimento sustentável e sejam econômica,

e/ou técnicas também podem ser necessárias. Essas são

ambiental e socialmente responsáveis.

realizadas internamente pela Shell.
Os resultados das avaliações de pré-qualificação
realizadas proporcionam percepções valiosas sobre a
capacidade de o fornecedor administrar essas questões
e são utilizados por nossos especialistas de contratos e
aquisições para respaldar suas decisões de compras.

Pré-qualificação em SQS
O Sistema de Qualificação do Fornecedor (SQS) Shell

Demonstrar conformidade com os Princípios

foi efetivado em janeiro de 2012 para dar apoio a uma

do Fornecedor Shell

abordagem comum à pré-qualificação de fornecedores

Os resultados das suas avaliações de pré-qualificação

por todo o Grupo Shell. O SQS agiliza o processo de

concluídas permitirão a nossos especialistas de contratos

pré-qualificação por meio da reunião de dados padrão

e aquisições assegurar que a sua empresa atende

sobre o fornecedor e realização de avaliações detalhadas

aos requisitos básicos definidos nos Princípios do

de pré-qualificação alinhadas com os requisitos da Shell.

Fornecedor Shell.

O SQS é gerenciado, em nome da Shell, pela Achilles.

O registro no SQS permite:
Preencher o processo de pré-qualificação
requerido
Se a sua empresa está sendo considerada para um
possível contrato ou está em processo de renovação
de um contrato existente com a Shell, você será solicitado
a se registrar no SQS.

Identificar lacunas e melhorar o desempenho
de seus negócios
Se você for solicitado a apresentar uma avaliação mais
detalhada na área de saúde e segurança e/ou direitos
trabalhistas, a Achilles, como parceiro independente,
realizará as avaliações e providenciará a você
comentários detalhados sobre as políticas da sua empresa
nessas áreas. Esses comentários permitirão que você
identifique lacunas e faça melhorias no seu negócio.

Assim que a sua empresa providenciar os detalhes
requeridos no SQS, a Achilles concluirá as avaliações
de pré-qualificação necessárias e publicará os resultados
no SQS.
Os resultados das avaliações concluídas serão
disponibilizados ao especialista de contratos e aquisições
que o convidou a se registrar. Observe que o registro no
SQS não é garantia de negócios com a Shell.
Manter os seus resultados de pré-qualificação
válidos por 3 anos
Assim que o registro no SQS estiver concluído, os
detalhes da sua empresa e o resultado das avaliações
permanecerão válidos e visíveis para os especialistas
de contratos e aquisições da Shell por 3 anos.

A Shell valoriza o relacionamento
com os seus fornecedores, e manter
uma única fonte de informações
sobre fornecedores por toda a
nossa base de fornecimento dá
apoio a esse relacionamento.
O SQS proporciona percepções inteligentes
e importantes que são cruciais para a nossa base
de fornecimento e oferece uma abordagem
comum à pré-qualificação de fornecedores.
Jim Pearson | Gerente de sistemas e processos CP da Shell

Como se registrar
O registro no SQS é feito somente por meio de convite direto:

Processo de registro do fornecedor

Quando a sua empresa for solicitada a se pré-qualificar
como possível fornecedor de bens e/ou serviços específicos,
você receberá um convite por e-mail da Achilles solicitando
o seu registro no SQS.

O registro no SQS é um processo
de dois estágios.

Em 48 horas, após o recebimento do e-mail com o convite

Registro no SQS Preencha e envie o questionário do Estágio 1
para a Achilles para que os dados sejam validados.

Sim

Problemas de validação de dados
identificados

NÃO

Estágio 1: Você será solicitado a preencher um questionário
on-line inicial que engloba perguntas relacionadas aos
detalhes de registro da sua empresa, informações de contato

Em 48 horas, após o recebimento do e-mail
de notificação relacionando problemas
de validação dos dados

e o produto e/ou serviço cobertos pelo contrato potencial
com a Shell (como informado pelo especialista de contratos

Resolva possíveis problemas com os dados
e envie novamente o questionário do Estágio 1
para a Achilles.

e aquisições da Shell).
Não há custo para o registro no Estágio 1, que leva cerca de
20 minutos para ser preenchido. Se o perfil da sua empresa
for identificado como de baixo risco, não será necessária
nenhuma outra ação no SQS.
Estágio 2: Dependendo das informações fornecidas

Sim

Avaliações adicionais
de pré-qualificação requeridas –
siga para o Estágio 2

NÃO

durante o Estágio 1, você precisará fornecer informações
adicionais relacionadas às políticas da sua empresa nas
áreas de saúde e segurança, direitos trabalhistas e/ou
ética e conformidade. Nesse caso, você será solicitado a
proceder para o Estágio 2 do processo de registro, quando
precisará preencher questionários adicionais detalhados nas
áreas relevantes e enviar evidências para respaldar as suas
respostas. A Achilles fornecerá uma avaliação independente
dos questionários preenchidos. Esse serviço está sujeito a uma

Pague a taxa
de inscrição no Estágio 2
para a Achilles
Para obter acesso imediato
aos questionários de préqualificação do Estágio 2,
recomendamos o pagamento
on-line. O link ao questionário
será enviado somente depois
do recebimento do pagamento.

tarifa que você deve pagar diretamente à Achilles.
Quando as avaliações estiverem concluídas e validadas
pela Achilles, os resultados da sua pré-qualificação serão
publicados no SQS. O perfil da sua empresa, incluindo todas

Em 10 dias úteis*

as avaliações concluídas, é validado e fica visível para os
especialistas de aquisições da Shell por três anos. Após esse
período, os seus resultados de pré-qualificação irão expirar.
Se a sua empresa estiver renovando um contrato ou sendo
considerada para outro contrato com a Shell após esse
período, você poderá ser solicitado a registrar-se novamente.

Preencha e envie
os questionários do
Estágio 2 para a Achilles
para a validação dos
dados.

O questionário
do Estágio 1 é publicado
no SQS – não são
requeridas ações
adicionais.

Agora as suas
informações estão
disponíveis para os
compradores da Shell
As informações fornecidas
como parte do processo
de pré-qualificação agora
estarão disponíveis para
os compradores da Shell
para lhes dar suporte nas
decisões de compra.

Os questionários
do Estágio 2 são
publicados no SQS.

*O cronograma oferecido aqui é somente uma diretriz. Para obter
um cronograma exato, fale com o seu especialista de contratos
e aquisições da Shell.

Tarifas de inscrição

A inscrição no SQS é válida por três anos.
No Estágio 1, durante o registro, você será solicitado a
selecionar os produtos e/ou serviços que são relevantes para
o contrato potencial para o qual a sua empresa está sendo
considerada. A seleção correta dos códigos dos produtos
garante que as avaliações de pré-qualificação requeridas
sejam concluídas no SQS.
Os números dos códigos dos produtos incluídos no seu registro
do Estágio 1 determinarão o nível da tarifa de inscrição no
Estágio 2. É necessário pagamento para a validação e as
avaliações que a Achilles deve concluir.
A tarifa de inscrição deve ser paga antes de iniciar o Estágio
2 do processo de registro. O link ao questionário do Estágio 2
não será enviado até que o pagamento integral seja recebido
pela Achilles. A maneira mais rápida e fácil de pagar e dar

As tarifas de inscrição listadas abaixo se aplicam
a fornecedores registrando-se no Estágio 2.
Os pagamentos são aceitos em GBP, USD e EUR.*
Nível 1 (Códigos de produto de 1 a 5**)
£ 1.050; US$ 1.710; € 1.295
Nível 2 (Códigos de produto de 6 a 15**)
£ 1.225; US$ 1.995; € 1.510
Nível 3 (Códigos de produto de 16 a 25**)
£ 1.658, US$ 2.700, € 2.040
Nível 4 (Códigos de produto 26 e acima**)
£ 2.018, US$ 3.285, € 2.485
*Tarifas (e taxa de câmbio usada) estavam corretas no momento da
publicação e estão sujeitas a mudanças para refletir a flutuação cambial.
**Códigos de Produto descrevem uma categoria de produto ou serviço
fornecido por um fornecedor e permitem aos compradores pesquisar
fornecedores capazes de atender a seus requisitos de sourcing.

início ao Estágio 2 é usando o pagamento on-line por cartão
de crédito.

Sistema de Qualificação do
Fornecedor (SQS) para visibilidade
global dos fornecedores Shell.

O que você deve fazer
Se receber um convite por e-mail da Achilles,

Se a sua empresa precisar passar por avaliações mais

você precisará:

detalhadas na área de saúde e segurança, e/ou direitos

■	Registrar-se

no SQS usando o token de registro fornecido

no e-mail e preencher o questionário on-line do Estágio 1;
■	No

questionário do Estágio 1, selecionar os produtos

e/ou serviços relevantes para o contrato potencial

trabalhistas, e/ou ética e conformidade, você será solicitado
a seguir para o Estágio 2. Para concluir o Estágio 2,
você precisará:
■	Pagar

para o qual a sua empresa está sendo considerada.

através de transferência bancária, o processamento do

Observe que os códigos de produtos selecionados

pagamento levará cerca de cinco dias úteis; consulte

causarão impacto no perfil de risco da sua empresa no

a visão geral de registro no Estágio 2 disponível em

SQS e poderão acionar avaliações relevantes de pré-

www.shell.com/supplier/qualification para reunir

qualificação. Portanto, é importante que você selecione

as informações necessárias;

os códigos dos produtos, conforme informado pelo

■

a tarifa de inscrição do Estágio 2, se possível on-

line, por cartão de crédito. Se o pagamento for efetuado

especialista de contratos e aquisições da Shell;

■

Preencher os questionários on-line relevantes no Estágio 2;

Envie o questionário preenchido do Estágio 1;

■

Fornecer os documentos de apoio necessários;

■	Resolva

os problemas que foram identificados durante

o processo de verificação de dados e envie-os
novamente para a Achilles conforme necessário.

■	Enviar

os questionários preenchidos e os documentos

de apoio à Achilles;
■	Resolva

os problemas que foram identificados durante

Se você não precisar prosseguir para o Estágio 2,

o processo de verificação de dados e envie-os

nenhuma outra ação será requerida da sua empresa.

novamente para a Achilles conforme necessário.

Assegure-se de concluir as avaliações necessárias para a pré-qualificação no prazo
estipulado pelo especialista de contratos e aquisições da Shell para ser considerado
para a oportunidade.

Quem contatar
Para obter mais informações e ter uma noção geral do registro no Estágio 1 e no Estágio 2,
acesse www.shell.com/supplier/qualification
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Equipe de Assistência Técnica da Achilles.
e-mail: SQS@achilles.com
Tel: +421 (0)2 / 20 99 24 20

Europa e África

Tel: +852 3916 8201

Leste Asiático e Australásia

Tel: +91 (0)22 6128 7900

Ásia Central e Oriente Médio

Tel: +56 2 585 96 00

América do Sul

Tel: +1 281 809 4400

América do Norte e Caribe

