
 
 

Política Ambiental da Universal Corporation 

A Universal tem uma responsabilidade fundamental para com suas partes interessadas de atingir altos 
padrões de desempenho ambiental para apoiar operações sustentáveis. Compreender nossos riscos e 
oportunidades ambientais globais é crucial para manter os compromissos com as comunidades nas 
quais atuamos. A Universal reconhece três riscos ambientais primários em nossa pegada global: uso da 
água, geração de resíduos e emissão de gases do efeito estufa. Identificamos esses riscos ambientais 
primários realizando uma análise das partes interessadas para compreender nossos impactos 
ambientais críticos.  

Para manter nossos compromissos comerciais e com as partes interessadas, a Universal cumprirá com 
todas as leis e regulamentos ambientais nos locais em que atuamos. A conformidade ambiental é uma 
parte essencial de ser e permanecer um cidadão corporativo responsável. Várias leis e regulamentos 
ambientais foram promulgados em todo o mundo com relação à proteção do meio ambiente, 
reduzindo, eliminando ou restringindo a descarga ou liberação de contaminantes ou poluentes no ar, 
água e solo, e para lidar com os impactos da mudança climática. A política da Universal é a de aderir a 
todas as leis e regulamentos ambientais vigentes. 

A Universal continuará a monitorar e administrar seus impactos ambientais identificados de forma 
sustentável e responsável. Continuaremos a gerenciar a água de forma sustentável e responsável. 
Continuaremos a reduzir o desperdício e reutilizar ou reciclar quando operacionalmente viável. 
Continuaremos a melhorar a eficiência e trabalharemos para utilizar combustíveis renováveis em nossas 
operações e cadeia de suprimentos. Por fim, também iremos promover o florestamento e o uso de madeira 
de fonte sustentável em nossas operações e em nossa cadeia de suprimentos. Estas ações serão parte de 
nossos esforços para enfrentar as mudanças climáticas e gerenciar nossos riscos de mudanças climáticas. 

Para continuar a atingir um alto padrão de desempenho ambiental, a Universal irá engajar várias partes 
interessadas e revisar continuamente nossas operações. Continuaremos a avaliar nossos impactos e a 
implementar as melhores práticas de gestão nos locais em que atuamos. Também iremos conscientizar 
os funcionários com relação a esses impactos ambientais e implementaremos a presente política com 
nossos fornecedores. 

Devido aos nossos diferentes ambientes operacionais, nossas equipes locais devem desenvolver políticas e 
programas adequados ao ambiente operacional local, mobilizar recursos organizacionais e instruir nossa 
força de trabalho para aderir às leis vigentes, ao Código de Conduta da Universal e a outras políticas de 
conformidade, e a presente Política Ambiental. A presente política será revisada regularmente pelo Comitê 
de Nomeação e Governança Corporativa da Universal Corporation e alterada conforme necessário. 


