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1. Objetivo
Formalizar as diretrizes de sustentabilidade estabelecidas pela Klabin nas suas operações.

2. Abrangência
Klabin S.A. e subsidiárias.

3. Definição
A Política de Sustentabilidade é o documento que define diretrizes para a gestão do tema
baseado na Visão de Sustentabilidade Klabin e é peça fundamental da Estratégia de
Sustentabilidade da companhia, como sugere o ciclo PDCA abaixo:
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4. Responsabilidades
Cabe a todos os colaboradores da companhia praticar e difundir os conceitos e critérios
estabelecidos a seguir.
5. Diretrizes
5.1

Buscar a qualidade competitiva, visando a melhoria sustentada dos seus resultados,
pesquisando, desenvolvendo e aperfeiçoando continuamente os processos, produtos
e serviços, existentes e novos, para atender às expectativas dos clientes,
colaboradores, acionistas, comunidade e fornecedores e demais públicos de
relacionamento.
5.2 Promover a colaboração com clientes, fornecedores, academia e outras partes
interessadas na busca por inovação para os produtos e processos, e por melhorias
para a cadeia de valor.
5.3 Garantir a valorização da base florestal a partir de sua transformação em produtos
sustentáveis e competitivos.
5.4 Assegurar o suprimento de madeira plantada para as suas unidades industriais, de
forma sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais associados, nas operações
próprias e em fomentados.
5.5 Praticar e promover a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia produtiva.
5.6 Evitar e prevenir a poluição por meio da redução dos impactos ambientais
relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas,
considerando constantemente esses elementos na manutenção e melhoria de
processos produtivos, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, em
operações florestais e logísticas, e no monitoramento de fornecedores críticos em
função de aspectos econômicos e socioambientais.
5.7 Buscar aplicar as mais eficientes e atuais tecnologias e soluções de engenharia na
implantação de novos projetos e empreendimentos, zelando pela proteção da saúde
humana, dos recursos naturais e do meio ambiente.
5.8 Promover o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores e a busca da
melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança.
5.9 Promover uma cultura de disseminação da ética e desenvolver as melhores práticas
de governança corporativa.
5.10 Observar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU) e orientar suas ações e investimentos para o fortalecimento
dessa agenda, agindo de modo propositivo em favor do desenvolvimento
socioambiental positivo dos locais onde atua.
5.11 Praticar a responsabilidade social com foco nas comunidades onde atua de acordo
com a plataforma de investimento social privado, com base nas linhas de atuação:
desenvolvimento local e educação.
5.12 Atender à legislação e às normas aplicáveis ao produto, meio ambiente, saúde e
segurança.
5. 13 Assegurar que as operações da companhia busquem constantemente a redução das
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
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