POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

A Suzano Papel e Celulose S.A. entende que os fornecedores são parceiros fundamentais para a
sustentabilidade dos negócios e mobiliza esforços para manter um relacionamento de confiança e
respeito mútuo, com valorização do diálogo, da ética e transparência, incentivando ainda um
ambiente de mutuo aprendizado com estímulo a criação de soluções inovadoras e resultados
sustentáveis.
Pautado em processos criteriosos de seleção e certificação, privilegiamos a contratação de
fornecedores aderentes às nossas políticas de saúde e segurança ocupacional, regularidade
trabalhista, práticas socioambientais e respeito aos direitos humanos, assim como àqueles que
apoiam, incentivam e comprometem-se a adotar práticas para o combate à corrupção.
Adotamos processos robustos de gestão de fornecedores, abrangendo a regularidade cadastral,
qualificação econômica e financeira, segurança jurídica, regularidade trabalhista, avaliação de
desempenho e monitoramento de riscos, visando a garantia dos resultados, estratégias e
planejamentos da Suzano.
Explicitamos de forma clara e objetiva nossas intenções e objetivos através de processos de
concorrência, acordos e contratos comerciais, de modo que seja perfeitamente possível a avaliação
dos riscos inerentes ao negócio por parte dos fornecedores na sua tomada de decisão.
Participamos e incentivamos o desenvolvimento das regiões onde operamos, através de fóruns e
eventos comerciais e geração de oportunidades e também com iniciativas focadas em apoio,
orientação e capacitação de parceiros locais, visando proporcionar uma visão e estímulo a
sustentabilidade aos negócios e a aderência aos requisitos de fornecimento globalmente praticados.
Também, com foco no desenvolvimento regional, assumimos o compromisso com a contratação de
parceiros locais definidos como sendo hipossuficientes, ou seja, micro e pequenas empresas, dos
segmentos de indústria, comércio e serviços, com escopos de fornecimento aderentes às
necessidades de contratações da Suzano, com baixa adaptabilidade a variações financeiras, e que
estão territorialmente localizadas no raio de até 100km em relação aos municípios onde estão
instaladas as fábricas ou operações florestais da Suzano.
Esta política expressa a visão Suzano no que tange ao relacionamento com fornecedores, mas,
também, como fator importante, ressaltamos a busca constante por melhoria dos nossos processos e
incorporação de iniciativas sustentáveis que possam ser reconhecidas pelas comunidades onde
estamos inseridos.

