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Como um dos principais produtores de  celulose solúvel especial proveniente da madeira de 
eucalipto, o grupo Bracell está comprometido com o desenvolvimento sustentável em todas as 
operações.  
 
Nossa Política de Sustentabilidade é guiada pela Estrutura de Sustentabilidade em Florestas, 
Fibras, Celulose e Papel do grupo Royal Golden Eagle (RGE) 1 e baseada na filosofia de que 
tudo o que fazemos deve ser bom para a comunidade, bom para o país, bom para o clima e 
bom para os clientes. Só então será bom para a empresa. 
 
Da mesma forma, as empresas do grupo Bracell sediadas no Brasil - Copener Florestal e Bahia 
Specialty Cellulose - focam na criação de valor compartilhado de longo prazo para seus 
públicos de interesse, como clientes, funcionários e comunidades locais, por meio do 
crescimento econômico, inovação, produção eficiente com excelente qualidade e atendimento 
às demandas dos clientes. Buscamos sempre ser produtores responsáveis, proteger o meio 
ambiente, respeitar os direitos humanos e desenvolver as comunidades onde operamos. 
 
1. CUMPRIMENTO DE LEIS E REGULAMENTOS 

 
Todas as   atividades da Bracell são realizadas em conformidade com a  legislação local e 
nacional no Brasil. Especificamente, o grupo: 

 Adere a todas as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades florestais, industriais 
e comerciais; 

 Requer que os prestadores de serviço e empresas contratadas atuem em 
conformidade com as leis em todas as atividades; 

 Em casos de questões administrativas ou jurídicas, toma medidas para encontrar 
soluções viáveis dentro dos parâmetros da lei e do prazo exigido; 

 Documenta e paga todos os encargos aplicáveis e legalmente exigidos - tais 
como salários, impostos, taxas e outros custos - para desenvolver as suas atividades. 

 
2. PRÁTICAS RESPONSÁVEIS DE TRABALHO 

 
As empresas do grupo Bracell estão empenhadas em respeitar e apoiar a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e em proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e 
produtivo para todos os colaboradores. Especificamente, o grupo: 
 

 Respeita a diversidade de trabalhadores, incluindo raça, religião e gênero e não tolera 
qualquer tipo de discriminação ou abuso neste sentido; 

 Respeita a liberdade de associação em todas as unidades de negócio; 
 Cumpre com todos os requisitos para a contratação de colaboradores, incluindo o 

recrutamento prioritário de trabalhadores locais qualificados; 
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 Adere à Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e 
direitos fundamentais no trabalho; 

 Oferece a todos os colaboradores um local de trabalho seguro, limpo e devidamente 
equipado; 

 Investe em treinamentos comportamentais e de segurança ocupacional; 
 Não tolera trabalho infantil ou escravo; 
 Trabalha para aumentar a conscientização dos colaboradores sobre a sustentabilidade 

do negócio. 
 

3. DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS 
 

A Bracell desenvolve suas atividades com respeito às comunidades locais e contribui para o 
seu desenvolvimento social. Especificamente, o grupo: 
 

 Procura conhecer o contexto local e engajar o público antes de iniciar qualquer 
projeto, a fim de alcançar resultados mais participativos e eficazes; 

 Desenha e implanta projetos comunitários em um processo de tomada de decisão 
compartilhada com as partes interessadas; 

 Apoia o desenvolvimento social e econômico das comunidades da região onde atua 
por meio do fortalecimento de arranjos produtivos locais; 

 Acredita e investe na educação como importante ferramenta para melhorar a 
qualidade de vida e a preservação ambiental nas comunidades; 

 Estabelece parcerias sempre que possível para otimizar os resultados de projetos 
sociais; 

 Prefere investir em projetos estruturantes, ao invés de ações filantrópicas, para 
possibilitar benefícios mais consistentes e duradouros à população local; 

 Busca contribuir com o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
estabelecidos a partir do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas (ONU); 

 Monitora indicadores sociais relacionados aos seus projetos; 
 Prioriza as comunidades tradicionais, respeitando seus direitos e incentivando ações 

para preservar sua cultura e gerar renda; 
 Prioriza as comunidades que vivem no entorno de suas áreas de atuação. 

 
4. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 
A Bracell realiza suas operações com respeito ao meio ambiente e protege áreas relevantes 
para manter a biodiversidade. Especificamente, o grupo: 
 

 Compromete-se a utilizar em seus processos produtivos apenas madeira de eucalipto 
proveniente de atividades de reflorestamento; 

 Mantém mais de 60.000 hectares de florestas preservadas, tais como reservas legais, 
áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente e vegetação nativa; 

 Identifica de forma participativa e protege Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) 
devido à diversidade de espécies, ecossistemas e habitats naturais, necessidades das 
comunidades locais ou valores culturais. 

 Compromete-se a proteger os recursos naturais nas áreas florestais que estão sob sua 
propriedade; 

 Mantém mecanismos para identificar espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em 
perigo e seus habitats em plantações e reservas florestais de sua propriedade; 

 Protege suas plantações e reservas florestais da extração ilegal de madeira e outros 
produtos, ocupação por terceiros, caça, pesca e outras atividades não autorizadas, 
assim como incêndios florestais; 



 

 

 Monitora quaisquer infrações e informa às autoridades competentes; 
 Compromete-se com o desmatamento zero e uma política contra queimadas; 
 Gerencia os recursos hídricos disponíveis de forma responsável e em cumprimento à 

legislação; 
 Realiza a gestão adequada dos resíduos sólidos e efluentes provenientes de suas 

atividades florestais e industriais; 
 Está comprometido com a redução contínua de dióxido de carbono e outros gases de 

efeito estufa em suas operações; 
 Realiza constantes melhorias na eficiência energética e material, incluindo o aumento 

da utilização de energia proveniente de fontes renováveis; 
 Aprimora o sequestro de carbono a partir da conservação e restauração de 

ecossistemas; 
 Realiza constantes melhorias em práticas sustentáveis de plantio; 
 Monitora as emissões de carbono e relata sua pegada de carbono no Relatório Anual 

de Sustentabilidade; 
 Aplica os 3 Rs - Reduzir, Reutilizar, Reciclar - sempre que possível. 

 
5. TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 
A Bracell está empenhada em agir como um produtor responsável e membro da sociedade em 
que atua. Especificamente, o grupo: 

 Mantém um canal aberto e gratuito para receber, registrar e dar tratamento às 
demandas e reclamações de todas as partes interessadas; 

 Mantém um diálogo constante com as partes interessadas, especialmente as 
comunidades, para informá-las e consultá-las sobre as atividades da empresa que 
possam afetá-las; 

 Não tolera o uso de violência ou qualquer forma de intimidação ou coerção; 
 Publica um Relatório de Sustentabilidade anual, seguindo as diretrizes da Global 

Reporting Initiative (GRI), para documentar o desempenho do grupo de forma clara e 
transparente; 

 Publica o resumo de seu plano de manejo florestal anualmente e atualiza esse plano a 
cada dois anos; 

 Mantém canais de comunicação interna para transmitir informações aos seus 
colaboradores, assim como também utiliza-se de veículos de comunicação externa 
para manter as comunidades, autoridades, ONGs, fornecedores, parceiros e outros 
públicos bem informados sobre suas atividades e projetos desenvolvidos; 

 Participa de associações, comitês e instituições para o fortalecimento do setor; 
 Mantém um Comitê de Gestão de Crise, preparado para atuar de forma pró-ativa e 

transparente em situações de risco para a empresa e seus colaboradores. 
 
6.  IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE IMPACTOS 

 
A Bracell busca aumentar os efeitos positivos de suas operações e atividades, e ao mesmo 
tempo mitigar ou minimizar qualquer impacto negativo. Especificamente, o grupo: 
 

 Mantém um levantamento atualizado dos aspectos e impactos socioambientais, 
envolvendo todas as áreas operacionais para identificar, prevenir e corrigir quaisquer 
problemas; 

 Identifica e avalia impactos socioambientais antes do início das operações; 
 Avalia os produtos comercializados quanto aos riscos relacionados à segurança, saúde 

e meio ambiente; 



 

 

 Realiza monitoramento de impactos freqüentemente para medir a evolução do 
processo e avaliar a necessidade de ações estratégicas. 
 

7. MELHORIA CONTÍNUA E FOCO NO CLIENTE 
 
Seguindo os valores fundamentais do grupo RGE, a Bracell busca entender seus clientes a fim 
de entregar produtos com maior qualidade e valor agregado, e realizar investimentos na 
Melhoria Contínua dos seus processos.  Neste sentido, o grupo: 
 

 Se preocupa com o bom alinhamento interno e com o engajamento constante dos 
seus clientes para atender suas necessidades; 

 Personaliza seus serviços e produtos para oferecer soluções vantajosas aos clientes; 
 Garante a competitividade do negócio mantendo como pilares a qualidade, a 

produtividade e os custos operacionais; 
 Busca acompanhar as tendências e evoluções do mercado; 
 Investe continuamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação para tornar seus 

produtos mais atrativos e competitivos;  
 Realiza programas de incentivo à educação e treinamentos técnicos que possam 

contribuir com o desenvolvimento de suas equipes; 
 Estabelece metas rigorosas de resultados para que seus colaboradores estejam em 

permanente busca por melhores práticas e resultados operacionais. 
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