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Cebrace Suprimentos 

Interagindo com fornecedores para apoiar nossos negócios e cumprir nossos objetivos de 
rentabilidade, inovação e sustentabilidade. 
 
Na Cebrace, a área de Suprimentos interage com fornecedores de todo o mundo para apoiar 
os negócios e cumprir os objetivos de rentabilidade, inovação e sustentabilidade da empresa. 
A área de Suprimentos também espera estabelecer relações comerciais com fornecedores que 
se concentram em: 

• Colaborar com a Cebrace para criar vantagens competitivas e aprimorar o desempenho 
dos produtos 

• Estabelecer relações de negócios confiáveis e consistentes 
• Ter a capacidade de fornecer soluções de bens e serviços necessários para nossas 

operações em âmbito local e regional 
• Apoiar a Cebrace em seus esforços de sustentabilidade e manter práticas comerciais 

responsáveis e éticas 

Na Cebrace, somos guiados por nossos valores corporativos e nosso código de conduta. Todos 
os funcionários da Cebrace são considerados responsáveis por seguir esses princípios, e é esta 
mesma conduta que esperamos de nossos fornecedores. 
 
Integrar a sustentabilidade – incluindo meio ambiente, saúde e segurança – à nossa estratégia 
nos ajuda a criar uma ideia coesa a partir de nosso desempenho social e financeiro. 
Atendemos a todas as nossas obrigações legais, sempre respeitando os procedimentos da 
organização e a cultura das comunidades que negociamos. Na área de Suprimentos, 
pretendemos aplicar estes valores e expectativas à nossa base de abastecimento, de modo 
que os fatores econômicos não sejam a única base para nossas decisões. Pretendemos 
estabelecer relações com nossos fornecedores que: 

• Gerem vantagens competitivas e aprimorem o desempenho dos produtos 
• Estimulem um sentimento mútuo de confiança e respeito 
• Tenham a capacidade de induzir soluções inovadoras 
• Apoiem a Cebrace em seus esforços de sustentabilidade e ajudem a empresa a manter 

práticas comerciais éticas. 

Na área de Suprimentos, otimizamos a nossa base de fornecedores identificando aqueles com 
capacidades locais, regionais e globais. Isso garante que sejamos continuamente capazes de 
manter o fluxo de nossas operações. 

Quanto se trata de fornecedores de materiais diretos e suprimentos essenciais, podem existir 
requisitos adicionais a serem cumpridos. Alguns exemplos destes requisitos adicionais são: 

• Processos de qualificação de fornecedor e produto 
• Requisitos de gerenciamento de desempenho 
• Inovações que agregam valor à cadeia de fornecimento, incluindo novas ideias, 

conceitos, processos, produtos, etc. 



 
• Estratégias de gestão de negócios alinhadas, que promovam uma visão de longo prazo e 

a melhoria contínua 
• Metas alinhadas de sustentabilidade comercial 
• Certificação do fornecedor – acompanhar regulamentações ambientais e outras políticas 

que influenciam nossos negócios 

O que você pode esperar da Cebrace 

Ao cumprir as exigências regulamentares da Cebrace, os fornecedores podem esperar: 

• Tratamento justo e igualitário 
• Relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos 
• Oportunidade de participar em futuros Pedidos de Orçamentos e/ou Propostas 
• Possibilidade de ser considerado como possível fornecedor para necessidades futuras e 

inovação 
• Obediência rigorosa aos acordos celebrados 

Para a Cebrace, a aliança com os fornecedores não é uma mera relação de compra e venda, e 
sim um vínculo consolidado por interesses comuns e laços reais de boa convivência. Isso se dá 
a partir da confiança e da participação dos fornecedores no processo de produção, nos 
projetos estratégicos e na solução de problemas da rotina das operações. 

 


