A CEITEC S.A., que desempenha papel estratégico no desenvolvimento da indústria de
microeletrônica brasileira, reconhece sua responsabilidade social e ambiental global e espera
que seus fornecedores apoiem ativamente os esforços contínuos para gerenciar e demonstrar
a conformidade de seus produtos com regulamentos como RoHS e Conflict Minerals.

Políticas Ambientais


Plano de Logística Sustentável (PLS)

A CEITEC está ciente de que os recursos não renováveis são extremamente importantes para a
manutenção do meio ambiente e sustentabilidade da empresa de semicondutores. Por isso
utiliza em seus processos água e energia em quantidade considerável. Sendo assim, declara
que está comprometida em estabelecer e realizar práticas de sustentabilidade e racionalização
do uso destes recursos, por meio de Planos de Gestão elaborados conforme a Instrução
Normativa 10, os quais foram criados pelo Artigo 16 do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de
2012. Esses planos têm demostrando significativa redução do uso desses recursos, bem como
significativo reuso de águas e efluentes.


RoHs

A CEITEC entende os riscos ambientais ligados ao uso de certas substâncias perigosas contidas
em equipamentos elétricos e eletrônicos e está em conformidade com os requisitos da
Diretiva EU RoHS 2002/95/EC e 2011/65/EU sobre a restrição do uso de chumbo, mercúrio,
cádmio, cromo hexavalente, polibromato bifenil e éter difenil polibromato (PBDE) e as
substâncias enumeradas no RoHs 2 em seus produtos.
Para isso a CEITEC aplica em sua cadeia produtiva e solicita também o enquadramento e
declaração de seus fornecedores.

Políticas Sociais


Minerais de conflito

A CEITEC está ciente da lei de ‘Conflict Minerals’ dos Estados Unidos e das recomendações da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e está comprometida
em colaborar com nossos fornecedores e parceiros para cumprir a política contra a compra de
qualquer mineral como ouro, tântalo, estanho e tungstênio que tenha origem na República
Democrática do Congo e países adjacentes. O objetivo das regras dos “minerais de conflito” é
desestimular o uso de minerais extraídos em condições de conflito armado e abuso dos
direitos humanos e que possam financiar o violento conflito na África Central.
Portanto a CEITEC trabalha para rastrear sua cadeia de suprimentos, mantendo-a transparente
e livre de minerais de conflito, solicitando relatórios anuais de seus fornecedores.
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