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Acreditamos na real aplicação do princípio de desenvolvimento sus-
tentável. Buscamos harmonizar o desenvolvimento das atividades pro-
dutivas atuais, com o legítimo direito das futuras gerações de satis-
fazer suas próprias necessidades.
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Acreditamos na dimensão ética que o cuidado com o meio ambiente 
apresenta. O cumprimento estrito do marco regulatório ambiental 
vigente é nossa obrigação, assim como o permanente monitoramento 
das tendências regulatórias e de boas práticas.
 
Promovemos a incorporação das variáveis de sustentabilidade 
ambiental como parte integrante da tomada de decisões em nossas 
operações florestais e industriais. Temos a responsabilidade de identi-
ficar e gerenciar os impactos positivos e negativos que nossas ativida-
des, produtos e serviços possam ter nas comunidades vizinhas e nos 
ecossistemas, suas funções e sua biodiversidade.

Estamos comprometidos em desenvolver as atividades com altos 
níveis de excelência, incorporando em todo novo projeto ou novo negó-
cio, as considerações ambientais desde o início.

Trabalhamos para desenvolver e manter relações de confiança, infor-
mando aos grupos de interesse locais, através dos canais definidos, as 
situações de risco ou a ocorrência de incidentes operacionais com con-
sequência ambiental que possam afetá-los. Investigamos minuciosa-
mente as causas e implementamos medidas que evite sua futura oco-
rrência.

Nos preocupamos em sensibilizar e entregar o treinamento necessário 
para que as diretrizes, normas e as boas práticas ambientais sejam 
assumidas de maneira real e responsável por cada um dos trabalhado-
res da empresa, contratados e empresas de prestação de serviços em 
cada uma de nossas operações.

Medimos a eficácia das ações e dos recursos comprometidos, aplican-
do um sistema de auditorias ambientais, tanto internas como externas, 
em toda a organização.

Como parte desta política ambiental, nos comprometemos também 
em:

A. Desenvolver soluções para reduzir a geração de resíduos e, por sua 
vez, promover o reaproveitamento e a reciclagem de produtos, mate-
riais e subprodutos, buscando as melhores alternativas de uso e pro-
movendo a economia circular.

B. Fomentar a eficiência no uso de água, energia, matérias-primas e de 
recursos naturais em nossas operações. 

C. Aplicar o princípio da precaução quando surgirem situações de risco 
para o meio ambiente ou para as pessoas, e dispor de planos de emer-
gência naqueles processos onde possam existir riscos significativos.

D. Contribuir para a elaboração de políticas públicas cabíveis e neces-
sárias, que tenham como objetivo a coexistência de longo prazo entre 
a necessária atividade produtiva e a proteção do meio ambiente.

E. Promover a investigação e o desenvolvimento de tecnologias que 
contribuam para a sustentabilidade ambiental, aplicáveis em todos os 
negócios e subsidiárias da Companhia.

A Empresas CMPC é uma companhia multinacional, com mais de 100 anos de 
história, que busca satisfazer as necessidades mais genuínas das pessoas, 
produzindo e comercializando produtos provenientes de plantações certifica-
das sob um manejo florestal sustentável, tais como madeiras, celulose, pro-
dutos de embalagem, papeis, produtos tissue e de cuidado pessoal.

Desenvolvemos nossa estratégia de negócios orientada aos resultados sus-
tentáveis, buscando o cuidado com o meio ambiente, o melhor desempenho 
econômico e procurando, ao mesmo tempo, criar valor compartilhado com 
nossos grupos de interesse. O anterior implica o sucesso de operações impe-
cáveis baseadas em uma cultura preventiva de longo prazo, que busca mini-
mizar e controlar os impactos ambientais de nossas atividades, produtos e 
serviços, e o cumprimento de nossas metas de sustentabilidade ambiental, 
além do cumprimento legal e normativo.

A presente Política Ambiental se aplica em todas as unidades de negócios, 
subsidiárias e países onde a CMPC opera. Mesmo assim, promovemos o seu 
cumprimento entre todos aqueles com os quais interagimos, especialmente 
contratados, fornecedores, empresas de serviços, sócios comerciais e clientes.

Ao anterior, nas Empresas CMPC:
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