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POLÍTICA DE COMPRA RESPONSÁVEL COSMOTEC   
COSMOTEC RESPONSIBLE PROCUREMENT POLICY 

 
A Cosmotec preza por uma atuação ética e 
socialmente responsável. Dada a natureza 
do nosso negócio, acreditamos que a gestão 
da cadeia de fornecedores é uma etapa 
essencial no desenvolvimento sustentável 
das nossas atividades e que fortalece não só 
o relacionamento entre a Cosmotec e sua 
rede de parceiros, como também sela o 
compromisso de qualidade e confiabilidade 
com os nossos clientes e a sociedade. 
A Cosmotec seleciona criteriosamente seus 
parceiros de negócio e espera que cada um 
assuma o cumprimento dos requisitos a 
seguir: 
1. Apoiar e respeitar a proteção dos direitos 

humanos e assegurar-se de sua não 
participação na violação desses direitos; 

2. Coibir o trabalho forçado e o trabalho 
infantil; 

3. Assegurar que tanto a remuneração 
quanto a jornada de trabalho dos seus 
colaboradores estejam de acordo com os 
padrões estabelecidos por país ou 
categoria; 

4. Não praticar ou apoiar qualquer tipo de 
discriminação, seja por raça, religião, 
cor, sexo, classe social, deficiência física 
ou mental, opção sexual, filiação política 
ou associação a sindicatos; 

5. Proporcionar um ambiente de trabalho 
seguro e saudável aos seus 
colaboradores; 

6. Coibir a punição e coerção corporais na 
relação com seus colaboradores; 

7. Respeitar as leis ambientais vigentes no 
seu país, procurando desenvolver 
iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental; 

8. Fornecer produtos e serviços com 
qualidade e segurança; 

9. Garantir a segurança da informação em 
todos os seus processos; 

10. Garantir transações justas, respeitando 
todas as leis, regras e regulações, e 
prevenindo todo tipo de corrupção, 
incluindo extorsão e suborno; 

Cosmotec values an ethical and socially 
responsible operation. Given the nature of 
our business, we believe that supply chain 
management is an essential step in the 
sustainable development of our activities 
and strengthens not only the relationship 
between Cosmotec and its partner 
network, but also the commitment to 
quality and reliability with our customers 
and society. 
Cosmotec carefully selects its business 
partners and expects each one to commit 
with the following requirements: 
1. Supporting and respecting the 

protection of human rights and 
ensuring non-participation in the 
violation of these rights; 

2. Curb forced labor and child labor; 
3. Ensure that both the wages and the 

working hours of employees are in 
accordance with the standards 
established by country or category; 

4. Do not practice or support any type of 
discrimination, whether by race, 
religion, color, gender, social class, 
physical or mental disability, sexual 
orientation, political or union affiliation; 

5. Provide a safe and healthy work 
environment for your employees; 

6. Curb corporal punishment or coercion 
in the relationship with employees; 

7. Respect environmental laws in force in 
each country, seeking to develop 
initiatives to promote greater 
environmental responsibility; 

8. Provide products and services with 
quality and safety; 

9. Ensure information security in all 
processes; 

10. Ensure fair transactions, respecting all 
laws, rules and regulations, and 
preventing any type of corruption, 
including extortion and bribery; 

 
 
 
 


