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Introdução
A Tuper S.A. está comprometida com a sustentabilidade das operações que 
conduz. Para tanto, trabalha com seus fornecedores a fim de:

 • Operar uma cadeia confiável de suprimentos, que ofereça 
 supor te às suas políticas de responsabilidade corporativa,

 • Desenvolver soluções de suprimentos compatíveis com as    
  necessidades e expectativas de seus clientes, dos órgãos de     
 regulamentação e dos stakeholders, e

 • Criar valor a longo prazo e reduzir riscos para o seu negócio, seus   
 fornecedores e stakeholders.

Esses objetivos serão alcançados através da definição de padrões de 
fornecimento responsável, da colaboração, da inovação e da integração das 
práticas de fornecimento responsável decorrentes a todos os seus processos 
e negócios.

Objetivo
Esta Política de Fornecimento Responsável comunica a forma como a Tuper 
S/A se relaciona com seus fornecedores e os convoca a seguirem padrões 
reconhecidos de saúde e segurança, direitos humanos, ética e meio ambiente. 
O conceito aplicado aqui é o de que fornecedores trabalhem em conjunto com 
a Tuper S/A a fim de promover a sustentabilidade das operações, identificando 
e desenvolvendo ainda melhorias constantes no desempenho do 
Fornecimento Responsável.

Aplicação
Esta Política de Fornecimento Responsável se aplica a todos os fornecedores e 
subfornecedores, contratados e subcontratados da Tuper S.A. e de suas 
respectivas afiliadas, bem como a todos os produtos e serviços adquiridos pela 
empresa. Assim, a Tuper S/A encoraja vigorosamente seus fornecedores a 
disseminarem e promoverem as diretrizes desta Política em seus próprios 
ambientes de negócio e garante que reconhecerá apropriadamente os que 
dessa forma o fizerem.
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Nosso compromisso com os fornecedores
A fim de cumprir esta Política,  a Tuper irá:

• Colaborar: trabalhar com os fornecedores para aprimorar seus padrões 
sociais (inclusive saúde e segurança e direitos humanos), éticos e ambientais. 
Esse processo poderá incluir avaliações conjuntas, tais como visitas a 
unidades industriais, para avaliar a adesão dos fornecedores à Política.

• Apoiar: auxiliar os fornecedores a identificar atividades que estejam aquém 
dos requisitos exigidos pela Política e trabalhar para aprimorar essas 
condições em tempo adequado.

• Priorizar: concentrar atenção nas partes da cadeia de suprimentos nas 
quais o risco de não se atingir os requisitos estipulados pelo Código seja maior 
e nas quais se possa obter o máximo de melhorias.

• Respeitar: conduzir nossos negócios com os fornecedores de forma justa, 
objetiva, transparente e profissional. Isso inclui tratar os funcionários de 
nossos fornecedores que estejam trabalhando em nossas instalações com as 
mesmas práticas locais de trabalho aplicadas aos nossos próprios 
empregados.

• Promover: atuar como defensora de práticas de fornecimento responsável 
na cadeia de fornecimento relativa ao nosso setor de atuação.

• Comunicar e treinar: assegurar que todos os nossos empregados estejam 
cientes acerca da Política e que os responsáveis por realizar compras recebam 
treinamento adequado.

• Aprimorar: analisar regularmente nosso programa e práticas para assegurar 
que eles contribuam para com nossa visão de fornecimento responsável.

O que esperamos de nossos fornecedores
Fornecedores são fortemente encorajados a colaborar com a Tuper na 
identificação de novas oportunidades de aprimoramento de práticas 
comerciais nas áreas de saúde e segurança, direitos humanos, ética e meio 
ambiente em toda a cadeia de fornecimento.
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Saúde e segurança:
A Tuper exige de todos os seus fornecedores que implantem processos 
capazes de eliminar a ocorrência de acidentes de trabalho que atinjam  
colaboradores ou membros da comunidade e também que atuem de 
acordo com as seguintes práticas: 
• Realizar continuamente treinamento para que os  empregados 
conheçam  as rotinas de proteção à saúde e à segurança e se 
responsabilizem por elas;
• Dedicar todos os esforços para proporcionar um ambiente de trabalho 
saudável e seguro, conduzindo todas as inspeções regulares para eliminar 
quaisquer condições ou comportamentos perigosos desde as suas 
causas, e desenvolver programas destinados à segurança e ao bem-estar 
dos funcionários. 

Direitos Humanos:
A Tuper exige de seus fornecedores que desenvolvam e implementem 
políticas e procedimentos de  preservação dos Direitos Humanos, 
tais como :

• Assegurar um ambiente de trabalho que valorize a diversidade e 
preserve  o direito de cada  colaborador em receber um tratamento justo 
e igualitário, sem preconceitos e discriminações. Este tratamento justo 
deve ser aplicado a  todas as fases do vínculo empregatício;
• Promover o trabalho regular perante a lei, e combater constantemente 
o trabalho irregular, não permitindo a utilização de trabalho involuntário, 
trabalho forçado, traficado, escravo e infantil;
• Disponibilizar canais formais para receber e analisar sugestões ou  
críticas com o objetivo de melhoria dos processos; 
• Promover a igualdade de oportunidades para todos os colaboradores 
em  todas as práticas, políticas e procedimentos; 
• Garantir condições dignas de trabalho aos colaboradores e parceiros, 
inclusive no que diz respeito a salários, benefícios e jornada de trabalho, 
com base na legislação vigente.
• Garantir o direito à liberdade de associação, assegurando aos 
colaboradores  o direito de escolha em unir-se ou constituir sindicatos por 
própria escolha e realizar negociações coletivas. O empregador deve 
adotar uma atitude aberta frente à atividade dos sindicatos, sem 
discriminação aos trabalhadores neles atuantes.
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O fornecedor deve sempre cumprir com as mais rigorosas exigências, sejam 
elas determinadas pela legislação aplicável, pela Política de Direitos Humanos 
ou por este Código. Onde a legislação local proibir o fornecedor de cumprir 
determinados aspectos do Código ou da Política de Direitos Humanos, ele 
deverá cumprir a legislação local buscando, ao mesmo tempo, respeitar os 
direitos humanos.

Ética:
A Tuper exige de seus fornecedores que conduzam negociações comerciais 
justas, éticas e transparentes, em estrito alinhamento com todos os 
preceitos defendidos pelo Código de Ética e Conduta Tuper, de cujo conteúdo 
se destacam aqui algumas políticas fundamentais:

• Política Anticorrupção
• Proteção da privacidade dos dados 
(Lei Geral de Proteção de Dados pessoais)
• Promoção de concorrência justa

A Tuper está comprometida a utilizar matérias-primas de origem lícita e 
sustentável e não adquirirá materiais oriundos de área de conflito, o que 
contribuiria para o financiamento de conflitos armados e permitiria o abuso 
de direitos humanos. A Tuper mantém procedimentos de auditoria para 
assegurar a conformidade com este compromisso e exige que seus 
fornecedores relevantes a apoiem neste esforço.

Peças Falsificadas
A Tuper mantém um processo de homologação e avaliação periódica dos 
seus  fornecedores, descrito através de suas normas, de tal modo a garantir a 
eficácia do fornecimento. Neste escopo, inclui-se também a avaliação do uso 
de peças falsificadas ao longo da cadeia de fornecimento, sendo que tal 
condição não é tolerável.

É responsabilidade do fornecedor garantir que nenhuma peça falsificada seja 
aplicada nos produtos fornecidos à Tuper, estando sujeito às penalidades 
previstas na lei em caso de descumprimento. A área de recebimento da Tuper 
constantemente realiza inspeção a fim de verificar a conformidade dos 
produtos recebidos, bem como garantir que apenas peças originais fornecidas 
sejam incorporadas ao seu processo produtivo, podendo sem aviso prévio 
devolver os produtos em desacordo com esta prática.
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Gestão ambiental:
A Tuper tem o compromisso de tornar seus produtos mais sustentável. 
Buscamos trabalhar com fornecedores comprometidos com os mesmos 
objetivos e que sigam as melhores práticas de gestão ambiental, incluindo 
eficiência energética e de recursos, gestão da biodiversidade, redução de 
resíduos e reciclagem.

A Tuper exige que seus fornecedores mantenham políticas, processos e 
procedimentos eficazes para administrar seus impactos ambientais e para 
operar suas atividades de forma que os padrões da Política Ambiental da 
Tuper sejam atendidos.

Documentação e monitoramento
Mediante solicitação, nossos fornecedores devem:

• Preencher um questionário de autoavaliação baseado nesta Política.
• Fornecer à Tuper ou aos seus representantes cópias de todas as 
informações pertinentes e relevantes, além de cooperar e empregar 
esforços razoáveis para assegurar que seus subcontratados façam o 
mesmo.
• Demonstrar os esforços empenhados para atender às exigências da 
Política.
• A Política é parte integrante do procedimento de gestão do 
relacionamento e avaliação de fornecedores da Tuper. A Tuper adotará uma 
abordagem baseada em riscos para avaliar a conformidade dos 
fornecedores para com as exigências desta Política. O monitoramento 
poderá ser feito por meio de autoavaliações, visitas a unidades industriais e 
acompanhamento dos planos de recuperação.
• A Tuper trabalhará com seus fornecedores para tratar eventuais 
deficiências identificadas. A Tuper se reserva no direito de romper relações 
com fornecedores que não cumpram os requisitos desta Política ou não 
possam fornecer, ou se comprometer em adotar, um plano de melhorias.

Revisão
A Tuper revisará periodicamente esta Política e a implementação do 
Programa de Fornecimento Responsável para garantir sua 
adequação e sua eficácia
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