POLÍTICA ANTI-CORRUPÇÃO E ANTI-SUBORNO
METROPOLITAN TRANSPORTS S.A.

Em conformidade com a Lei Brasileira de Combate à Corrupção nr. 12.846, sancionada pela Presidência da
República do Brasil em 1º de agosto de 2013, bem como pela cartilha FIDI ABC, Metropolitan Transports S.A.,
sita em São Paulo, Brazil, compromete-se a lutar em prol da ética e contra a corrupção e suborno.
Para alcançar nossos objetivos, estendemos esta política e procedimentos a todos nossos funcionários,
clientes, contas corporativas, agentes internacionais e fornecedores de serviços, os quais a devem a cumprir
rigorosamente e na íntegra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nunca se envolva em qualquer tipo de suborno, diretamente ou por terceiros;
Nunca ofereça, faça ou autorize qualquer pagamento impróprio (em dinheiro ou de outra forma);
Nunca tente induzir qualquer indivíduo a agir ilegalmente ou indevidamente;
Nunca ofereça ou aceite dinheiro ou item de valor como presente, propina ou comissão, se
correlacionados à aquisição de negócios ou à adjudicação de um contrato;
Nunca ofereça ou dê presentes a qualquer funcionário ou representante público ou governamental,
se houver alguma expectativa ou implicação de um favor em retorno;
Nunca aceite qualquer presente de parceiros de negócios, se houver a mínima sugestão de que espera
um favor em retorno;
Nunca deixe de observar e denunciar qualquer indicação de pagamentos indevidos às autoridades
competentes;
Nunca induza ou auxilie alguém a agir em desacordo com a legislação ou regulamento aplicável.

POLITICA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
METROPOLITAN TRANSPORTS S.A.

A METROPOLITAN TRANSPORTS S.A. e suas subsidiárias localizadas no Brasil, empresa especializada em
mobilidade internacional, mudanças e armazenamento, apresenta esta política como uma declaração e
tentativa de engajamento em prol da proteção ambiental. Nossa politica estende-se a todos os nossos
funcionários, clientes, contas corporativas, agentes internacionais e fornecedores de serviços.
Comprometemo-nos em preservar o meio ambiente, desenvolvendo ações que contribuam para a proteção
de nossa ecologia e melhora da qualidade de vida para a nossa sociedade, no presente e no futuro. Atuamos
em cumprimento à legislação local.
A Metropolitan implementou medidas e controles para prevenção e mitigação dos impactos ambientais,
especialmente no que diz respeito à disposição de resíduos gerados por nossa indústria, bem como resíduos
orgânicos e sólidos em geral. Esperamos o mesmo compromisso dos nossos parceiros de negócios.
A melhoria dos procedimentos para reduzir o consumo de recursos naturais, como energia, árvores e água,
bem como a redução da geração de emissões de gases é um objetivo mútuo.
Portanto, devemos incluir nas seçoes de treinamento e desenvolvimento temas que enfatizem a importância
da preservaçao e proteção ambiental, visando alcançar um nível adequado de conscientização sobre a
importância do respeito ao meio ambiente em toda e qualquer atividade da vida diária.
Também buscamos continuamente o engajamento de nossos funcionários, parceiros de negócios e
fornecedores à nossa Política Ambiental.

POLÍTICA DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS
METROPOLITAN TRANSPORTS S.A.

A METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., e suas subsidiárias localizadas no Brasil, compromete-se em manter a
Proteção e Privacidade de Dados de nossos clientes, funcionários, corporações, agentes mundiais,
fornecedores e autoridades.
Esta política comunica as medidas que a nossa empresa possui para coleta, retenção, proteção, uso,
divulgação e disposição de dados pessoais e de empresas, garantindo a segurança e confidencialidade das
informações. É estendido a todos os nossos funcionários, clientes, contas corporativas, agentes internacionais
e fornecedores de serviços.
Confidencialidade
Toda e qualquer informação ou conhecimento que não seja de ordem pública, classificado ou não como
confidencial, jamais poderá ser revelado a terceiros.
Por informações confidenciais, queremos dizer qualquer informação não pública que possa ser útil para nossa
concorrência ou pode causar qualquer tipo de dano ao Grupo Metropolitan ou ao nosso cliente se divulgado.
Devemos proteger o sigilo e a segurança de todas as informações confidenciais, garantindo práticas de
proteção apropriadas. Além disso, devemos tomar cuidado ao discutir ou fazer negócios em locais públicos;
respeitar os requisitos de segurança ao usar telefones móveis, internet, viva-voz ou qualquer outro meio de
comunicação não protegido.
Segurança
Manter os mais altos níveis de segurança física e lógica, controlando o acessos não-autorizados, integridade
física do executante, dentre outros.

Proteção e Privacidade de Dados
Coletar, usar, conservar e divulgar somente os documentos e dados pessoais e comerciais estritamente
necessários, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, sempre observando a estrita necessidade e
confidencialidade.
Nunca usar ou divulgar informações pessoais ou documentação sem o consentimento prévio, para qualquer
proposito além do serviço subcontratado.
Informações e documentações eletrônicas ou físicas devem ser armazenadas em ambiente seguro e restrito,
onde somente pessoas autorizadas possam acessá-los.

