Política de Fornecimento de Produtos
Florestais
Aplica-se a
Esta política se aplica a fornecedores diretos (nível um) e indiretos (a montante) na cadeia de
fornecimento da 3M que fornecem celulose, papel, madeira maciça e embalagens à base de papel e
fibras celulósicas, como aquelas usadas para fazer viscose, colofônias e resinas.1
Desde 2015, a Política de Fornecimento de Celulose e Papel da 3M se aplica a todos os fornecedores 3M de celulose, papel,
viscose e embalagens à base de papel. Em 2022, essa política foi ampliada para o escopo atual e renomeada como Política
de Fornecimento de Produtos Florestais. Esta política substituirá doravante a Política de Fornecimento de Celulose e Papel .

Introdução
Na 3M, há muito reconhecemos nossa responsabilidade de conservar os recursos naturais e apoiar
um meio ambiente sustentável. Estamos comprometidos em usar nossa inovação, paixão e
experiência para melhorar todas as formas de vida. Este compromisso faz parte da nossa visão de
futuro e central para nossos valores. Também estamos comprometidos em trabalhar com clientes,
fornecedores e outros parceiros de negócios que compartilham esses valores fundamentais. Nosso
Código de Conduta e Politica Ambiental de longa data servem como base para nossos compromissos
de fornecimento ambientalmente responsável e definir a expectativa para os fornecedores para
garantir que eles forneçam produtos e serviços de acordo com o Código de Responsabilidade do
Fornecedor da 3M. Esta política aborda especificamente o compromisso da 3M com o fornecimento
responsável de produtos florestais.
A 3M está comprometida com a gestão florestal sustentável e a conservação dos recursos naturais. A
3M reconhece sua responsabilidade de adquirir produtos florestais de fornecedores que
compartilham esses objetivos e estão comprometidos em fornecer produtos de florestas gerenciadas
de forma sustentável.
As Nações Unidas descrevem a gestão florestal sustentável como “[um] conceito dinâmico e em
evolução [que] visa manter e melhorar os valores econômicos, sociais e ambientais de todos os tipos
de florestas, para o benefício das gerações presentes e futuras”. Esta descrição se alinha com a visão
de sustentabilidade da 3M, e reconhece a necessidade de avaliar, ajustar e avançar continuamente as
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Este escopo de produtos será referido ao longo do documento como “produtos florestais”

práticas e programas globais de apoio à silvicultura sustentável. Nós da 3M acreditamos que uma
variedade de sistemas e ferramentas robustos, flexíveis e em evolução usados por pessoas e
organizações em toda a cadeia de valor florestal são a melhor maneira de alcançar a gestão florestal
sustentável. Comprometemo-nos a avaliar continuamente novos conhecimentos e informações para
avançar em nossa própria política, padrões e requisitos e ajudar outros na cadeia de fornecimento a
fazer o mesmo.
Nossa expectativa é que nossos fornecedores e suas cadeias de fornecimento façam progressos
razoáveis, mas oportunos, na construção da capacidade, dos sistemas e das ferramentas necessárias
para estar em conformidade com esta Política. Por meio desta Política, o objetivo da 3M é fazer nossa
parte para continuar a mover a cadeia global de fornecimento de produtos florestais em direção à
sustentabilidade, trabalhando em colaboração com nossos fornecedores e, quando necessário,
optando por não trabalhar com um fornecedor que não esteja disposto ou possa atender às
expectativas da Política.

Requisitos
I.

A 3M espera que todos os produtos florestais de seus fornecedores contenham materiais que
são legalmente colhidos, adquiridos, transportados e exportados de seu país de origem. A 3M
também espera que seus fornecedores de produtos florestais trabalhem para garantir e
verificar se a fibra de madeira virgem e fibra vegetal fornecida à 3M é:
 Rastreável através da cadeia de fornecimento até a origem florestal.
 Colhido de uma maneira que mantenha e/ou melhore os Altos Valores de Conservação
(HCVs), incluindo, entre outros, ecossistemas de turfeiras, Paisagens Florestais Intactas
(IFLs) e florestas antigas.
 Livre de desmatamento, ou seja, não de áreas onde florestas naturais estão sendo
convertidas em terras para outros fins ou plantações após 5 de março de 2015. A
Abordagem de Alto Estoque de Carbono (HCSA) deve ser usada quando aplicável.
 Obtidos de uma maneira que respeite os direitos dos povos indígenas e comunidades locais
à propriedade e controle de suas terras tituladas ou consuetudinárias e recursos, incluindo
o direito de dar ou recusar seu Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) para
empreendimentos propostos que afetam suas terras.
 Obtido de uma maneira que respeite os direitos e a segurança dos trabalhadores, incluindo
nenhum trabalho forçado ou infantil, nenhuma discriminação no emprego e a liberdade de
associação (de acordo com o Código de Responsabilidade do Fornecedor 3M).

Conforme apropriado, e proporcional à posição da 3M como empresa a jusante na cadeia de
fornecimento, a 3M pode fornecer assistência a fornecedores e/ou fontes de colheita em regiões de
alto risco para avaliar ou desenvolver sua capacidade para atender a esses critérios.
II.

Todos os fornecedores de produtos florestais feitos de fibra de madeira ou fibra vegetal
devem:
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Implementar políticas e programas consistentes com a 3M Código de Responsabilidade do
Fornecedor sobre Trabalho/Direitos Humanos, Segurança e Saúde, Meio Ambiente, Ética e
Sistemas de Gestão.
Manter e fornecer à 3M, mediante solicitação, informações exigidas pelas leis legais de
colheita, incluindo gênero, espécie e país de colheita.
Manter e fornecer à 3M, mediante solicitação, informações sobre a rastreabilidade total da
cadeia de fornecimento de fibra virgem até a origem da colheita, incluindo identificação
da(s) fábrica(s) e certificações de terceiros de materiais e operações em sua cadeia de
fornecimento.
Se os fornecedores não tiverem as informações solicitadas pela 3M, espera-se que os
fornecedores trabalhem prontamente com seus fornecedores para obter essas informações
e fornecê-las à 3M.

III.

A fim de promover práticas de abastecimento responsável, espera-se que todos os
fornecedores de produtos florestais façam progressos razoáveis, porém oportunos, no
desenvolvimento e implementação:
 Políticas e sistemas de gestão de due diligence para o abastecimento de produtos florestais
e desenvolver métodos para solicitar que seus fornecedores façam o mesmo.
 Um sistema verificável e documentado para estabelecer a rastreabilidade da cadeia de
fornecimento de fibra virgem até a fonte florestal, incluindo a identificação de cada agente
na cadeia de fornecimento, incluindo todas as fábricas.
 Treinamento/comunicações contínuos sobre os conceitos desta Política e tópicos
relacionados a seus funcionários e fornecedores relevantes, conforme apropriado.
 Um mecanismo de reclamação transparente, responsivo e eficaz para resolver todas as
reclamações e conflitos e remediar violações de políticas sem medo de retaliação.

IV.

Reconhecendo que fatores como integridade, qualidade, serviço e preço competitivo são
relevantes na decisão de compra de produtos cobertos por esta Política, a 3M também
considerará informações de fornecedores sobre as seguintes práticas de gestão sustentável e
usará essas informações como fator de preferência na seleção e retenção:
 Praticar a gestão florestal responsável, incluindo gestão baseada em ecossistemas
cientificamente credível, planejamento florestal abrangente, minimização dos impactos da
construção de estradas e extração de madeira, proteção de recursos hídricos e áreas de
bacias hidrográficas, proteção da saúde do solo, apoio às comunidades locais e uso
responsável de produtos químicos.
 Avaliar as práticas de gestão na fonte florestal e/ou no nível da fábrica, a fim de verificar se
os produtos florestais fornecidos estão de acordo com as expectativas da Política.
 Apoiar ativamente os pequenos produtores entre suas fontes de colheita, incluindo o
trabalho para melhorar os meios de subsistência e/ou ajudá-los a cumprir tal política.
 Fornecer oportunidades de construção de conhecimento para fornecedores e contratados
relevantes para promover o fornecimento responsável e práticas florestais sustentáveis.
 Minimizar os impactos da fábrica na saúde humana e no meio ambiente, incluindo, entre
outros, o uso de energia, emissões atmosféricas, descargas de água e processos de
branqueamento.
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V.

Conforme apropriado, participar de associações ou grupos multissetoriais focados em
melhorar as práticas florestais e o conhecimento de silvicultura sustentável.
Participar ou financiar programas paisagísticos e iniciativas de conservação florestal,
incluindo o apoio à agrossilvicultura aprimorada, reflorestamento ou restauração de
ecossistemas naturais.
Garantir que os resíduos sejam prevenidos, reutilizados, reciclados, recuperados e/ou
eliminados de forma ambientalmente sustentável.

Além disso, a 3M incentiva seus fornecedores a trazer para a 3M ideias de iniciativas
colaborativas para avançar nas metas de sustentabilidade e gestão florestal sustentável,
como:
 Otimização da mescla de fibra reciclada e virgem nos materiais fornecidos à 3M, a fim de
maximizar os atributos de sustentabilidade, mantendo ou aprimorando o desempenho do
produto.
 Possibilitar a pronta reciclabilidade de produtos e embalagens 3M em papel.
 Desenvolver produtos e embalagens para materiais fornecidos e produtos 3M que usam
insumos de fibra de forma eficiente, inclusive por meio de redesenho, reutilização e escolha
de materiais.
 Usar fibras vegetais não madeireiras ou subprodutos florestais/agrícolas, levando em
consideração os atributos de sustentabilidade e impactos das alternativas em relação às
fibras tradicionais de florestas gerenciadas de forma responsável.
 Usar alternativas ou opções recicladas para caixas e paletes de madeira usados para envio
e embalagem.

Implementação da Política
Usando uma abordagem em fases, a 3M verificará a conformidade do fornecedor com esta Política
e trabalhará para melhorar continuamente o fornecimento responsável de produtos florestais em
suas cadeias de fornecimento, tomando as seguintes ações:
 Implementar um programa de due diligence para demonstrar a conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis relacionados à colheita e os compromissos desta Política.
 Avaliar potenciais novos fornecedores durante o processo de qualificação de fornecedores para
a capacidade de conformidade com esta Política.
 Buscar compromissos contratuais ou outros relacionados à Política com fornecedores.
 Usar um protocolo priorizado e baseado em risco para:
o revisar periodicamente a conformidade do fornecedor com os requisitos desta Política.
o obter informações de fornecedores verificando a rastreabilidade em toda a cadeia de
fornecimento até a fonte florestal para produtos fornecidos à 3M, incluindo materiais
fornecidos por seus fornecedores.
 Aumentar a conscientização do fornecedor sobre essas expectativas da Política por meio de
medidas como comunicações no site voltadas para o fornecedor e educação ou treinamento do
fornecedor.
 Monitorar e resolver reclamações, conflitos e queixas por meio de um mecanismo de
reclamação transparente, ágil e eficaz .
4



Usar o processo de ação corretiva e preventiva estabelecido pela 3M conforme necessário com
fornecedores que não estão atendendo, ou trabalhando para atender, o requisito desta política.

A 3M também buscará colaborar com outras empresas e organizações, conforme apropriado e
relevante para a cadeia de fornecimento da 3M, para avançar nas seguintes ações:
 Monitorar o desmatamento em áreas de maior risco, incluindo o uso de informações
geográficas e/ou monitoramento por satélite em áreas onde o desmatamento ou a degradação
florestal possam estar ocorrendo.
 Participar de programas credíveis no nível da paisagem, onde existirem.
Verificar elementos desta política por meio de organizações secundárias ou terceirizadas por vários
meios, como avaliações de campo, monitoramento por satélite, reclamações, etc.
Revisão da Política, Transparência e Relatórios
A 3M se compromete com atualizações regulares da Política, transparência e relatórios públicos de
seu progresso na implementação desta Política:
 Revisar esta Política pelo menos a cada três anos à luz da evolução científica e das
considerações sociais associadas à silvicultura sustentável e ao abastecimento responsável de
produtos florestais.
 Atualizar seus fornecedores sobre as mudanças nesta Política e sobre os principais
desenvolvimentos em relação às expectativas da 3M para práticas de abastecimento
responsável em suas cadeias de fornecimento de produtos florestais.
 Definir os principais objetivos e metas de desempenho em relação a esta Política.
 Convidar e revisar as contribuições das partes interessadas sobre o fornecimento responsável
de produtos florestais e nosso progresso sob esta Política.
 Relatar regularmente seu progresso na implementação desta Política no site de
sustentabilidade da 3M.
Informações relacionadas
Orientação de Conformidade da Política de Fornecimento de Produtos Florestais

Originalmente emitido: maio 2015

Última revisão: julho 2022
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