
A ARAUCO é uma empresa florestal global organizada em quatro unidades de negócios: Florestal, 
Celulose, Serrarias e Painéis.

Considerando que a proteção ao meio ambiente, a qualidade de seus produtos e a segurança 
e saúde ocupacional de seus funcionários próprios e de empresas contratadas são condições 
necessárias para o desenvolvimento sustentável de suas atividades, produtos e serviços, a 

1. Cumprir com a legislação e outros compromissos assumidos em relação ao meio ambiente, 
qualidade, segurança e saúde ocupacional em suas atividades, produtos e serviços, incluindo 
os princípios e critérios da certificação de manejo florestal e de cadeia de custódia do
FSC® (FSC-C010928).

2. Cumprir com os requerimentos de nossos clientes buscando desenvolver relações de longo 
prazo.

3. Estabelecer e avaliar objetivos e metas com a finalidade de reduzir em forma contínua e 
progressiva os riscos em segurança e saúde ocupacional. Da mesma forma, diminuir contínua 
e progressivamente, mediante o uso das mais adequadas tecnologias disponíveis , os 
aspectos significativos ao meio ambiente relacionados a sua atividade, produtos e serviços.

4. Prevenir incidentes, doenças ocupacionais e a contaminação ambiental em suas atividades, 
produtos e serviços.

5. Assegurar que todos os funcionários próprios e de empresas contratadas recebam a 
capacitação adequada para cumprir com suas obrigações e proporcionar-lhes os recursos 
para que realizem um trabalho seguro e responsável em relação à qualidade, meio ambiente, 
segurança e saúde ocupacional.

6. Difundir estes conceitos e compromissos entre seus funcionários, empresas contratadas, 
fornecedores relevantes e outras partes interessadas.

Todos os funcionários da ARAUCO e empresas contratadas são responsáveis por cumprir e fazer 
cumprir esta política de meio ambiente, qualidade, segurança e saúde ocupacional, incorporando-a 
ao seu comportamento profissional e em suas decisões diárias, mantendo um claro compromisso 
com a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços.

Política de Meio Ambiente, Qualidade, 
Segurança e Saúde Ocupacional

28/03/2013 - Rev.01


