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Política de Compras 
Sustentáveis e Relacionamento 

com Fornecedor

A Metalfrio, em consonância com a 
sustentabilidade em seus negócios 
compromete-se a atuar com responsabilidade 
nos aspectos sociais, econômicos e ambientais 
abrangendo toda sua cadeia de fornecimento, 
colaboradores internos e terceiros.

Com a finalidade de orientar e de cooperar com 
nossos fornecedores no sentido de estabelecer 
parceria de sucesso e sustentável no longo 
prazo, estabelecemos que a companhia:

 Seleciona fornecedores através de um 
processo de avaliação com critérios 
exigentes sobre práticas sustentáveis no 
que tange ao meio ambiente, leis 
trabalhistas, ética e saúde e segurança do 
colaborador.

 Exija que o fornecedor cumpra 
integralmente as legislações nacionais e 
internacionais aplicáveis;

 Paute o relacionamento comercial no 
respeito e no diálogo com base na 
concorrência leal em relação à qualidade, 
preço, prazos acordados e serviços 
fornecidos de ambas as partes;

 Repudia vantagens ou benefícios que 
possam atuar em benefício próprio ou alheio 
do colaborador/fornecedor;

Policy of Sustainable 
Purchase and Supplier 

Relationship

Pursuant to sustainability in its business, 
Metalfrio is committed to acting responsibly in 
social, economic and environmental levels, 
covering its entire supply chain, internal 
employees and third parties.

For purposes of guidance and cooperation in 
relation to our suppliers to establish a successful 
and sustainable partnership in long term, we 
have established that the company:

 Recruit suppliers through an evaluation 
process with demanding criteria on 
sustainable practices with respect to the 
environment, labor laws, ethics and 
employee’s health and safety.

 Require the supplier to be in full compliance 
with the applicable national and international 
laws.

 Base the business relationship on respect 
and dialogue focused on fair competition in 
relation to quality, price, agreed terms and 
services provided by both parties.

 Repudiate advantages or benefits that may 
act in the employees or supplier’s own or 
someone else’s benefit.
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 Condena o trabalho infantil, condições 
degradantes ou análogas à escravidão e 
práticas discriminatórias em razão de 
crença religiosa, raça, cor, sexo política, 
orientação sexual, portadores de HIV, 
classe social e nacionalidade;

 Cessa o contrato de imediato caso sejam 
identificadas práticas abusivas de acordo 
com o item anterior;

 Dar preferência para fornecedores que 
realizam gestão ambiental a fim de reduzir 
a pressão sobre recursos naturais a partir 
da ecoeficiência, como recicláveis e 
reutilizáveis, embalagens retornáveis, 
biodegradáveis e baixa emissão de gases 
de efeito estufa, aliado a um rígido 
controle dos impactos ambientais de suas 
operações.

Maiores detalhes dos pilares acima podem 
ser encontrados no código de ética do 
fornecedor e nas condições gerais de 
fornecimento.

NOSSOS COMPROMISSOS

 Repudiate child labor, miserable or 
analogous conditions to slavery and 
discriminatory practices based on religious 
belief, race, skin color, sex, political belief, 
sexual orientation, HIV carriers, social 
conditions and nationality.

 Promptly terminate the agreement if 
abusive practices are identified according 
to the previous item.

 Gives preference to suppliers that carry 
out environmental management in order to 
reduce the pressure on natural resources 
based on eco-efficiency, such as 
recyclable and reusable returnable, 
biodegradable packing and low 
greenhouse gas emissions, together with a 
strict control of the environmental impacts 
of their operations.

Further details of the principles 
aforementioned can be found in the supplier’s 
code of ethics and in the general supply 
conditions.

OUR COMMITMENTS

Ter 20% da 
base de nossos 

fornecedores 
com 

certificados ISO 
14.001 até 

2025

Até 2025, ter 
70% de nossos 
fornecedores 

com iniciativas 
de economia 

circular

Ter 20% por ano 
de fornecedores 
treinados sobre 

assuntos ligados 
a sustentabilidade 

To have 20% of 
our suppliers 

with ISO 14.001 
certification by 

2025

To have 70% of 
our suppliers with 
circular economy 

initiatives 
by 2025

To have 20% per 
year of suppliers 

trained about 
sustainability 

matters

Revisado por: --- Próxima revisão: ---

Aprovado por: Fabio Lopes Quingostas
Celso Kengo Yamamoto

Aprovado em: 22/07/2022

Área Relacionada: --- Área Emissora: PROVIDENCIAR MATERIAIS

01 de Julho de 2022 - rev. 4

July 01st, 2022 - vers. 4

Ronaldo Pelaes

Impresso por: Fabio Lopes Quingostas em 04/11/2022 as 16:51 Página 2/2Cópia Controlada Número: 1


