
Política de Compras da Nova Era Silicon S.A. 

 

I) Definições 

Nesta política, o termo "recursos" refere se às matérias primas, 
máquinas, equipamentos, bens, utilidades, serviços e outros itens 
comprados. 

O termo "fornecedores" refere se às pessoas ou organizações que 
fornecem produtos e serviços. 

 

II) Política de Compras 

A Nova Era Silicon S/A adquire os recursos necessários com base no 
compromisso de respeito aos direitos humanos, observância às leis e 
regulamentos e proteção do meio ambiente para o desenvolvimento e 
operação de um sistema de suprimentos sustentável. Na busca destes 
princípios, a companhia solicita que os fornecedores atendam às 
Diretrizes de Conduta de Negócios a seguir. Agradecemos a 
cooperação dos nossos fornecedores pela concordância, aceite e 
implementação destas diretrizes. 

 

III) Diretrizes de Condução de Negócios 

III-1) Respeito aos Direitos Humanos 

Reconhecemos a diversidade de valores individuais e nos 
empenhamos no respeito e suporte dos direitos humanos 
individuais nos termos das leis internacionais. 

Rejeitamos o trabalho infantil, o trabalho forçado e o tráfico 
de pessoas. Não concordamos com tratamentos desumanos. 

Não compramos minerais de conflito. 

Nos esforçamos para prevenir acidentes de trabalho e 
incidentes relacionados, e buscamos criar um ambiente de 
trabalho seguro e saudável. 

III-2) Conformidade Legal 



Nos empenhamos para nos mantermos em conformidade com 
as leis, regulamentos e convenções sociais aplicáveis nos 
países e regiões onde operamos. Não participamos de subornos 
de qualquer natureza e nos esforçamos para prevenir corrupção. 

Nos empenhamos para que haja uma competição livre e justa 
e valorizamos o fornecimento estável de produtos e serviços 
de alta qualidade. 

III-3) Proteção do Meio Ambiente 

Nos esforçamos para a redução de nossa emissão de CO2 e 
implementamos outras medidas para prevenir a mudança 
climática. 

Trabalhamos para prevenir a poluição do ar, mar, água e solo. 

Objetivamos a reciclagem de recursos e a conservação de 
energia para o uso sustentável de recursos limitados da Terra. 

 

IV) Publicidade / Validade 

A validade desta Política de Compras se faz pela sua publicação na 
Intranet para o público interno e no Website corporativo para o público 
externo. 

Data da emissão inicial: 02 de março de 2020. 


