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Solicitação de cooperação de fornecedores frente à Política de
Aquisição de Bens e Serviços do Banco Mizuho do Brasil S.A.
Banco Mizuho do Brasil S.A. (“BMB”)
Sua cooperação no fornecimento de bens e serviços, tais como suprimentos de escritório, sistemas
de Tecnologia da Informação e terceirização, dá suporte às operações comerciais do BMB.
No BMB, estamos promovendo compras responsáveis e otimizadas, melhorando o valor corporativo
e visando alcançar uma sociedade sustentável, em linha com nossa Política de Aquisição de Bens e
Serviços, conforme detalhado abaixo.

Política de Aquisição de Bens e Serviços
Decisões justas e imparciais sobre os fornecedores


BMB toma decisões justas e imparciais sobre os fornecedores, considerando fatores como a
qualidade, a disponibilidade da utilização dos serviços, o preço, a confiabilidade, o cumprimento
das leis e regulamentos, estruturas de gestão da informação, respeito aos direitos humanos e
iniciativas amigáveis ao meio ambiente.

Cumprimento das leis, regulamentos e das normas sociais



BMB cumpre integralmente todas as leis, regras e regulamentos; sempre aderentes às normas
sociais; e exercendo forte autodisciplina em nossas operações de compras.
Com os fornecedores, BMB mantém relações saudáveis e transparentes. Para garantir isso, o
BMB não aceita presentes ou entretenimento dos fornecedores quando estes forem contra as
normas sociais.

Respeito pelos direitos humanos e ao meio ambiente



Nas operações de compras, BMB emprega todos os esforços possíveis para respeitar os direitos
humanos e reduzir o risco ecológico.
BMB também incentiva seus fornecedores a respeitar os direitos humanos e a levar em
consideração com o meio ambiente nas suas operações comerciais.

Em todas as operações de compra, BMB espera que seus fornecedores entendam e cooperem com
os requisitos indicados abaixo, bem como entendam a Política de Direitos Humanos e a Política
Ambiental do BMB. Isso permite que tanto o BMB quanto seus fornecedores contribuam
positivamente para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e alcancem o crescimento
mútuo como parceiros de negócios.

Requisitos Aplicáveis aos Fornecedores
Cumprimento das leis, regulamentos e das normas sociais


Cumprir integralmente todas as leis, regras e regulamentos, aderir às normas sociais e conduzir
as atividades corporativas de maneira justa e de boa fé.

Gerenciamento de informações


Gerenciar as informações coletadas através de operações comerciais com o devido cuidado, em
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais e com quaisquer leis
relacionadas.

Respeito aos direitos humanos


Estar ciente do meios pelos quais as operações comerciais têm o potencial de impactar os
direitos humanos e envidas os esforços para respeitar os direitos humanos ao realizar atividades
corporativas, a saber:
- Respeitar os direitos humanos fundamentais dos trabalhadores;
- Fornecer aos funcionários um ambiente de trabalho seguro e confortável;
- Não discriminar e não utilizar o trabalho infantil ou o trabalho forçado;
- Respeitar o direito à livre associação e à não associação e o direito à negociação
coletiva, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;
- Promover a diversidade e a inclusão, a fim de assegurar a participação e o
desenvolvimento de diversos talentos; e
- Trabalhar proativamente para eliminar todo tipo de discriminação e o assédio.

Consideração pelo meio ambiente


Trabalhar para reduzir o impacto ambiental das operações comerciais por meio do uso de
energia e recursos sustentáveis, prevenção à poluição, compras ecológicas e outras medidas, a
saber:
Economia na utilização dos recursos e da energia;
Empreender esforços para utilizar fontes de energia com baixa emissão de carbono, ou
com nenhuma emissão de carbono, e reduzir as emissões de gases de efeito estufa;
Utilizar eficazmente os recursos reduzindo os resíduos e praticando a reutilização e a
reciclagem;
Limitar a utilização e emissão de substâncias nocivas para o meio ambiente e/ou os
seres humanos;
Utilizar recursos naturais, como as florestas, sem os esgotar; e
Não utilizar matérias-primas ou outros materiais que prejudiquem a biodiversidade ou
os ecossistema.
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