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 Sylvamo do Brasil Ltda 

– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO – 

 
A Sylvamo, considerando a natureza, escala e impacto de suas atividades no território 

brasileiro em manejo florestal e desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de polpa 

branqueada e papel para imprimir, escrever e copiar atuando no mercado global, se 

compromete com os seguintes princípios: 

 

1 – Atuar de forma ética, responsável e sustentável, aberta ao diálogo e em conformidade 

com as leis, normas e compromissos assumidos, em consonância com seu código de 

conduta; 

 

 2 – Agregar valor econômico, social e ambiental, compartilhando seus altos padrões de 

conduta ética, atendendo às necessidades e expectativas dos clientes, acionistas, 

profissionais, fornecedores, comunidades e demais partes interessadas, de forma 

alinhada com as suas diretrizes estratégicas; 

 

3 – Buscar a excelência operacional dos processos, da qualidade dos produtos e serviços, 

dos impactos ambientais, sociais, da saúde e segurança; 

 

4 – Manter e promover a inovação e a melhoria contínua, dos sistemas de gestão ambiental, 

de saúde e segurança do trabalho, dos processos, produtos, serviços e soluções, 

gerando resultados por meio do engajamento, desenvolvimento, capacitação, 

valorização, consulta e participação das pessoas; 

 

5 – Proteger os ecossistemas, atuando proativamente na preservação e na conservação 

da biodiversidade, dos recursos hídricos, atmosféricos e do solo; 

 

6 – Prevenir e reduzir os riscos do negócio, da poluição, ao meio ambiente e à saúde e 

segurança dos profissionais, que são valores fundamentais e ter nas práticas 

sustentáveis a base de seu negócio; 

 

7 – Oferecer oportunidades de desenvolvimento educacional e socioambiental para a 

comunidade visando o crescimento sustentável; 

 

8 – Permitir a liberdade de associação e negociação coletiva para todos seus profissionais, 

não estar associado com trabalho infantil, trabalho forçado e a discriminação no 

emprego. 


