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Mercedes-Benz intensifica atividades na área das 
matérias-primas sustentáveis  
 

A Daimler, casa-mãe da Mercedes-Benz, aumenta a transparência na utilização de 

matérias-primas ao aderir à Iniciativa de Cobalto Responsável, à Iniciativa Mineral 

Responsável, à Iniciativa de Aço Responsável e à Iniciativa de Administração de 

Alumínio. 

 

Como parte da ofensiva para uma cadeia de fornecimento de matérias-primas 

sustentáveis, a Daimler AG une forças com associações, organizações e concorrentes em 

várias iniciativas. Os objetivos comuns são claros: padrões certificáveis, origens seguras 

e transparência na aquisição de matérias-primas de alto risco com uma consequente 

melhoria nas condições de trabalho e de vida das pessoas localmente. A Daimler AG está 

a expandir o seu amplo compromisso com iniciativas e a promover ativamente uma maior 

transparência nas cadeias globais de fornecimento de matérias-primas. A empresa está, 

deste modo, a dar mais um passo importante no sentido de moldar a mobilidade 

sustentável. 

 

Juntar outras iniciativas complementa as atividades já existentes da Daimler AG para a 

aquisição responsável de matérias-primas. O foco das iniciativas é a aquisição de cobalto, 

aço e alumínio. Um passo futuro no caminho para a aquisição sustentável de matérias-

primas será a completa transparência, por exemplo, da cadeia de fornecimento para a 

produção de células de bateria. As células de bateria contêm cobalto, bem como lítio, 

níquel, cobre e manganésio. 
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Participação em iniciativas reforça os efeitos 

O cobalto é um componente chave na produção de veículos elétricos. As empresas que 

trabalham com o cobalto como matéria-prima enfrentam o risco de não serem capazes de 

excluir completamente a violação dos direitos humanos durante a extração de cobalto. A 

Daimler AG aderiu à Iniciativa de Cobalto Responsável, onde trabalha em conjunto com 

outras empresas e ONGs, representantes dos governos e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para desenvolver medidas voltadas 

para o combate aos riscos sociais e ecológicos ao longo de toda a cadeia de fornecimento 

de cobalto. O objetivo é principalmente o de excluir o risco de trabalho infantil e 

aumentar a transparência. 

 

Para evitar a infiltração de material que possa contribuir para o conflito, a empresa 

também está ativamente envolvida na Iniciativa de Minerais Responsáveis. A RMI usa 

um esquema de validação independente e desenvolvido por autodesenvolvimento para 

refinarias e fundições, para demonstrar que estas entidades têm sistemas implantados 

para garantir o fornecimento responsável de minerais. Além disso, a Iniciativa de 

Minerais Responsáveis fornece às empresas uma variedade de ferramentas e fontes de 

informação para a aquisição responsável dos chamados minerais de conflito. Desta 

forma, a aquisição sustentável de minerais de conflito é promovida, e mais transparência 

é criada na cadeia de fornecimento. 

 

O alumínio está, atualmente, a desempenhar um papel cada vez mais importante como 

material de design para carros elétricos, pois é muito mais leve que o aço. A Daimler 

também se uniu à Aluminum Stewardship Initiative, uma organização sem fins lucrativos, 

para apoiar a implementação de um esquema de certificação independente para toda a 

cadeia de valor agregado de alumínio. O objetivo é intensificar o diálogo com todas as 

partes interessadas na cadeia de fornecimento de alumínio para alcançar melhorias 

continuamente mensuráveis nas áreas de assuntos sociais, meio ambiente e gestão 

empresarial responsável - desde a produção e uso de alumínio até à reciclagem. 

 

O aço é o material mais usado nos automóveis e também representa a maior indústria de 

matérias-primas do mundo. A produção de aço é altamente intensiva em energia e, 

portanto, é responsável por uma grande parte das emissões de CO² na fase de produção. 

A iniciativa Responsible Steel Initiative procura uma maior transparência na cadeia de 

aditivos, desde minas até produtos siderúrgicos, e desenvolve um esquema de 
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certificação que proporcionará novos níveis de garantia contra os padrões sociais e 

ambientais. Defende igualmente, o desenvolvimento e entendimento dos níveis de CO² 

na produção. 

 

A Daimler AG é parceira líder da iniciativa da indústria Drive Sustainability, um grupo de 

trabalho automóvel europeu coordenado pela rede corporativa CSR Europe, que promove 

medidas para melhorar a sustentabilidade nas cadeias de fornecimento. Como principal 

parceiro, a Daimler AG continuará a desempenhar um papel ativo no apoio ao 

levantamento de padrões de sustentabilidade na cadeia de fornecimento em todo o setor. 

Algumas das ferramentas importantes desenvolvidas são um questionário uniforme de 

sustentabilidade e formações e workshops oferecidos aos fornecedores com a finalidade 

de melhorar o seu desempenho em sustentabilidade. 

 

A Daimler é uma das primeiras signatárias do Pacto Global das Nações Unidas. Desde 

2000, a Daimler tem trabalhado para defender e promover ativamente os princípios do 

Pacto Global nas áreas de direitos humanos, padrões laborais, proteção ambiental e 

anticorrupção. Para promover a sustentabilidade na cadeia de fornecimento global, a 

Daimler AG está envolvida há vários anos em associações nacionais e internacionais do 

setor, como a Associação Alemã da Indústria Automóvel (VDA) e o American Automotive 

Industry Action Group (AIAG). 

 

 


