CARTA DE PRINCÍPIOS
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), entidade que representa institucionalmente as
principais empresas do setor de árvores plantadas, criada em abril de 2014, se estrutura a partir
de sólidos princípios e atributos perante seus parceiros, colaboradores, fornecedores, clientes,
consumidores, representantes do poder público, imprensa e demais organizações da sociedade
civil. O setor de árvores plantadas constitui-se de uma agroindústria moderna, competitiva,
visionária, inovadora e, também, comprometida com ética, excelência em governança e
responsabilidade socioambiental.
Com o objetivo de promover uma reflexão sobre as ações e práticas que legitimam esses
atributos, a Indústria Brasileira de Árvores apresenta sua Carta de Princípios, baseada no
histórico de melhores práticas que devem ser seguidas pela entidade e suas empresas
associadas. Além da qualidade no fornecimento de produtos e serviços, o setor assume aqui o
compromisso com a sustentabilidade, posicionando o Brasil na liderança de uma economia
responsável e sustentável.

Ética e Governança



Compromisso com a ética em toda a cadeia produtiva, traduzido em:


produção de celulose, papel, painéis de madeira, pisos laminados, chapas, carvão

vegetal e outros múltiplos produtos, utilizando exclusivamente madeira proveniente de
árvores plantadas, manejadas de forma sustentável e com aplicação de tecnologia que
garanta o mínimo impacto ambiental, e se comprometendo com a manutenção dos
recursos naturais para as futuras gerações;


contínuo

desenvolvimento

de

parcerias

estratégicas

e

duradouras

com

fornecedores, de forma a consolidar e incrementar a competitividade e a geração de
valor para as partes envolvidas;


acompanhamento da cadeia de custódia, visando à rastreabilidade dos produtos e

à garantia de atendimento à legislação e aos princípios de responsabilidade
socioambiental;


tratamento igualitário de associados, buscando benefícios coletivos e integridade

das informações, com regras claras de governança;



respeito à concorrência livre e justa, à legislação aplicável, à colaboração com as

autoridades competentes no combate a cartéis e na promoção de políticas antidumping,
à proibição de subsídios cruzados ou disfarçados ou a práticas de discriminação
competitiva entre empresas e nacionalidades;


apoio às iniciativas de combate a todo tipo de corrupção em qualquer esfera de

poder, na entidade e no âmbito das empresas (corrupção corporativa);


condução das atividades com integridade, combatendo todo tipo de corrupção por

parte de qualquer pessoa ou entidade pública ou privada.



Responsabilidade Social e Transparência

Identificar, considerar e responder às demandas das partes interessadas por meio do diálogo
responsável, procurando agregar valor à sociedade em seus relacionamentos. Para isso, a Ibá e
suas empresas associadas assumem o compromisso de:


promover a divulgação regular e transparente de informações que permitam o

acompanhamento dos aspectos relevantes do setor nos campos econômico, social e
ambiental;


estabelecer e manter relacionamentos construtivos com os públicos de interesse,

embasados na transparência e na confiança;


valorizar e capacitar os colaboradores, zelando por sua integridade física e

qualidade de vida, e promovendo sua qualificação profissional;


promover diálogo responsável e permanente com governos, produtores rurais,

colaboradores, fornecedores, clientes, academia e representantes da sociedade civil
organizada;


incentivar a atuação da sociedade civil nos espaços de decisão, por meios

institucionalizados ou não e por mecanismos de democracia direta ou participativa;


ser reconhecida como parceira crível nos fóruns, associações setoriais, governos e

tomadores de decisão com os quais se relaciona.


incentivar o engajamento e a promoção do desenvolvimento econômico,

ambiental, social e cultural das comunidades, por meio de interações participativas e
sistemáticas.



Valorização da diversidade e combate à discriminação

Interagir com a sociedade brasileira na busca da inclusão social e do equilíbrio das diferenças
culturais e sociais. Para isso, a Ibá e suas associadas assumem o compromisso de:


incentivar a promoção da diversidade cultural, social e étnica como um

diferencial positivo da entidade e das empresas;


utilizar o diálogo como meio legítimo de realização da negociação, superação de

divergências e resolução de conflitos;


incentivar esforços contra qualquer forma de discriminação;



repudiar em toda a cadeia produtiva a utilização de mão de obra infantil, trabalho

forçado, escravo e/ou compulsório, e atuar de forma efetiva para prevenir o assédio
moral e sexual.

Uso do solo



Empreender ações buscando a sustentabilidade do manejo florestal nas áreas sob influência
das empresas. Para isso, a Ibá e suas associadas propõem-se a:


adotar medidas que conciliem os interesses conservacionistas com o uso das

florestas e dos solos florestais;


investir, em conjunto com universidades e institutos de pesquisa, em inovação e

pesquisas relacionadas à silvicultura e à melhoria contínua de suas operações;


minimizar os impactos socioambientais das operações, por meio de ações

contínuas de prevenção e controle, pesquisas e inovação tecnológica;


incentivar o emprego dos múltiplos usos dos recursos florestais, visando à

utilização otimizada dos produtos e serviços da floresta que beneficiem as comunidades
locais;


articular com as entidades representativas da agricultura, da pecuária e da

mineração o apoio a politicas públicas que considerem a gestão integrada da paisagem e
possam contribuir para atender à crescente demanda por combustíveis, alimento, fibras e
energia;


buscar eficiência no uso do solo e contribuir para o desenvolvimento territorial

sustentável, com reconhecimento dos títulos de propriedade com segurança e precisão
geográfica.



Meio Ambiente

Assegurar o desenvolvimento econômico e social, em harmonia com a preservação ambiental,
por meio de processos inovadores e pioneiros de gestão das operações florestais e industriais.
Para isso, a Ibá e suas associadas assumem o compromisso de:


incentivar as certificações de manejo florestal de forma a assegurar a origem dos

produtos e a utilização das melhores práticas de manejo e produção;


incentivar o uso dos recursos naturais de maneira responsável e de forma a

proteger

a

biodiversidade

e

o

patrimônio

genético,

promovendo

o

equilíbrio

socioambiental;


contribuir para a conservação ambiental, incentivando a utilização de técnicas de

proteção florestal, recuperação de áreas degradadas, conservação e monitoramento da
biodiversidade e da qualidade do solo, da água e do ar;


colaborar para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, incentivando o uso

de fontes renováveis de energia e a promoção do potencial do setor como redutor dos
gases causadores do aquecimento global, devido ao processo fotossintético das árvores
plantadas;


colaborar para reduzir a geração de resíduos e para ampliar a reutilização e

reciclagem dos mesmos, por meio da contínua adoção do “estado da arte” em gestão de
resíduos;


incentivar programas de educação ambiental com o objetivo de disseminar as

melhores práticas de conservação e contribuir para desenvolver a consciência ambiental
de colaboradores, parceiros e comunidades;


promover o conhecimento do uso da madeira e dos produtos oriundos da indústria

de árvores plantadas, fomentando escolhas mais sustentáveis como alternativa para a
redução da pegada ecológica;

Normas e Legislação



Com o objetivo de exercer suas atividades de acordo com a legislação vigente no Brasil e nos
demais países onde as empresas atuam, a Ibá e suas associadas se comprometem a:


respeitar as leis e normas estabelecidas em nível municipal, estadual e federal;



promover a aderência às normas e aos padrões internacionalmente aceitos,

aplicáveis a empresas, produtos, meio ambiente, responsabilidade social, saúde,
segurança e respeito às comunidades;



defender a segurança jurídica da atividade rural e industrial, buscando, quando

necessário, os mecanismos legais competentes perante os tribunais competentes em foro
estadual, federal ou internacional.

Brasília, 12 de Março de 2014

