Políticas de Compras e Ações Sustentáveis
Versão 1.0
Data da última revisão: 01/10/2020

Política de Compras e Ações Sustentáveis
A Sustentabilidade é um tema Mundial e faz parte do planejamento diário e estratégico das organizações,
sendo considerada ponto fundamental nas aquisições e cadeias de suprimentos e compras nas empresas
com a adoção de conceito de Compra Sustentável.
A Política de Compras e Ações Sustentáveis da BrProp tem como objetivo promover a adoção de critérios de
sustentabilidade social e ambiental, associados aos critérios econômico-financeiros, no processo de
aquisição de produtos e contratação de serviços por parte da BrProp assim como desenvolver iniciativas
internas que promovam a sustentabilidade em suas operações.
Com essa política, além de valorizar o planejamento e a eficiência na utilização de recursos, a empresa
melhora a eficiência dos contratos otimizando benefícios ambientais, econômicos e sociais, tanto local
quanto globalmente. Em se tratando das ações internas, a BrProp é capaz de tangilibilizar esforços para
reduzir o impacto ambiental de suas atividades, assim como engajar seus colaborares e incentivar clientes e
fornecedores a adotarem iniciativas da mesma natureza.
Nossa política segue os seguintes princípios:
o Eficiência na utilização de recursos, reduzindo-os, reutilizando-os e reciclando-os e, desse
modo, minimizando a necessidade de aquisição de bens e de contratação de serviços.
o Economicidade dos recursos naturais com a minimização na geração de resíduos, redução da
emissão de poluentes internamente e na cadeia de fornecimento.
o Adoção de tecnologias limpas na etapa de produção interna e por nossos fornecedores.
o Desenvolvimento e revisão de processos produtivos para eficiência das compras e
contratações, garantindo eficácia em todas etapas sustentáveis que consideram critérios
ambientais, econômicos e sociais, em todos os estágios do processo
o Conscientização dos colaboradores e parceiros de negócio quanto a utilização de recursos
naturais como água e energia.
o Selecionar fornecedores através de um processo de avaliação com critérios sobre práticas
sustentáveis no que tange ao meio ambiente, leis trabalhistas, ética e saúde e segurança.
o Exigir dos fornecedores o cumprimento integral das as legislações nacionais e internacionais
aplicáveis ao meio ambiente e sustentabilidade.
o 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.
o Fomento da melhoria contínua, inovação e partilha de boas práticas em matéria de eficiência,
qualidade dos bens ou serviços e proposta de novas soluções/oportunidades de mercado.
o Garantia da origem dos produtos e utilização de produtos de baixa toxicidade.
As ações derivadas dos princípios de compra sustentável da BrProp e seus resultados, podem ser
encontrados no Relatório de Sustentabilidade da BrProp, disponível em nosso website no endereço
www.brprop.com.br/compliance/relinicsustentaveis.pdf , divulgado anualmente.

