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POLÍTICA DE GESTÃO DA VERACEL 
 

 
A Veracel Celulose S.A., empresa produtora de celulose branqueada de eucalipto, situada na Costa do 
Descobrimento do Estado da Bahia, tem na sustentabilidade das operações o fundamento de suas ações. 
Os compromissos que norteiam suas atividades são:  
 
1 – Promover ações que tornem as operações competitivas, por meio de:  

• Excelência operacional 
• Busca por baixos custos 
• Atendimento constante aos requisitos especificados para os produtos e serviços 
• Manutenção e aprimoramento da satisfação dos clientes 

 
2 – Promover ações para a melhoria contínua do desempenho do sistema integrado de gestão e de 
incentivo à participação dos colaboradores na adoção das melhores práticas para prevenção, extinção ou 
redução de:  

• Geração de resíduos e efluentes líquidos e atmosféricos 

• Riscos relativos à segurança, à saúde, ao meio ambiente e ao bem-estar individual e social, 
considerando todas as partes interessadas e/ou associadas às atividades da Veracel 

 
3 – Cumprir a legislação aplicável às atividades executadas pela Veracel, incluindo os regulamentos, códigos 
de boas práticas, normas e certificações das quais a Veracel se torne signatária.  
 
4 – Incorporar, implementar e manter em suas atividades de manejo florestal e cadeia de custódia os 
princípios e critérios do Conselho de Manejo Florestal (FSC) e do Programa Nacional de Certificação 
Florestal (Cerflor).  
 
5 – Promover ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável dos municípios nos quais a 
Veracel tenha atividades.  
 
6 – Manter um processo de comunicação permanente e transparente com clientes, fornecedores, 
empresas parceiras, colaboradores, sociedade e poder público.  
 
7 – Capacitar seus colaboradores e incentivar a habilitação dos fornecedores, para que desempenhem suas 
atividades de maneira profissional e responsável em face das questões ambientais, de qualidade, saúde, 
segurança e relações de trabalho. 
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