
 
 

 
 

Política de Gestão Integrada:  

A CMPC Brasil declara seu compromisso em produzir e comercializar celulose, papel e energia elétrica de forma 

sustentável, com o objetivo de satisfazer os requisitos exigidos por nossos clientes e o mercado. Buscamos 

sempre, por meio da melhoria contínua, criar soluções inovadoras, garantindo a alta qualidade dos nossos 

produtos; conviver com os nossos colaboradores e as comunidades vizinhas, através de iniciativas voltadas à 

segurança, saúde, educação, geração de renda e qualidade de vida; e conservar os recursos naturais, 

praticando a gestão ambiental e energética adequada de todos os nossos processos produtivos.  

 

Esta política envolve toda a unidade de Guaíba e demais operações no Rio Grande do Sul, e busca melhorar 

constantemente nosso desempenho nos sistemas de gestão em que estamos certificados, tendo como 

referência os seguintes princípios e compromissos: 

 Realizar todas as nossas atividades em pleno cumprimento com os requisitos legais aplicáveis às 

normas corporativas vigentes e outros requisitos. 

 

 Gerir os riscos de processo da operação industrial e florestal para garantir a integridade das pessoas, 

comunidades e equipamentos; através do controle e capacitação das equipes para uma operação 

segura. 

 

 Proteger o meio ambiente, utilizando os recursos naturais de forma sustentável e buscando operações 

com impactos ambientais minimizados por meio de ações constantes de prevenção e controle. 

 

 Desenvolver e manter um Sistema de Gestão Integrado, que promova a busca da melhoria contínua 

de nossos processos e a implementação das melhores práticas alinhadas às estratégias da empresa. 

 

 Estabelecer e manter objetivos e metas de gestão de segurança de processos, meio ambiente, 

qualidade e energia desafiantes e compatíveis com os objetivos estratégicos da organização, 

assegurando a disponibilidade de informações e de recursos necessários para alcançá-los. 

 

 Promover a excelência operacional por meio do uso correto dos recursos disponíveis e da avaliação e 

melhoria dos processos. 

 

 Considerar o desempenho energético na aquisição de produtos e serviços, bem como no projeto de 

instalações, equipamentos e sistemas que utilizam energia. 

 

 Desenvolver competências e habilidades de nossos colaboradores, por meio de capacitações e 

treinamentos, promovendo a segurança dos processos, o respeito ao meio ambiente, a excelência na 

qualidade de nossos produtos e o uso eficiente dos recursos através de sustentabilidade e melhoria 

do desempenho energético.  

 

 Desenvolver e aplicar tecnologias que garantam inovação e competitividade. 
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Guaíba, 11 de dezembro de 2019. 

 


