
 

 

 

Caros(as) clientes, 

 

Cientes da importância do nosso papel no fornecimento de itens essenciais para a sociedade 

nesse momento crítico, seguimos operando para garantir o fornecimento de matérias prima e 

produtos aos mercados nacional e internacional. 

 

Desde as primeiras notícias sobre a pandemia do COVID-19, a Suzano atuou prontamente com 

implementação de medidas preventivas e orientações visando zelar pela saúde e segurança de 

seus colaboradores, prestadores de serviços e sociedade, seguindo rigorosamente as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades locais de saúde. 

Entre as muitas ações em andamento, destacamos: 

 

o Cancelamento de viagens, eventos, visitas às suas unidades e reuniões presenciais, assim 

como a recomendação de evitar aglomerações e aeroporto 

o Orientação de home office a 100% dos colaboradores que atuam em nossas localidades 

que não necessitam estar presencialmente para a continuidade de nossas operações 

o Redução do número de pessoas em todas as nossas operações e restrição de acesso de 

pessoas não fundamentais para as operações 

o Ampliação da frequência de limpeza e higienização de áreas comuns  

o Afastamento de todos os colaboradores enquadrados nos grupos de risco 

o Implementação de distanciamento mínimo entre colaboradores nas operações, inclusive 

com sinalização nos espaços, mantendo 2 metros de distância 

o Ônibus fretados circulando com menos de 50% de capacidade de ocupação 

o Distribuição de refeições individuais e espaçamento maior entre mesas e cadeiras nos 

restaurantes das unidades 

o Promoção e aplicação constante de medidas preventivas de higiene e disponibilização de 

álcool gel 70% em todas as nossas instalações 

o Uso obrigatório de máscaras em todas as áreas, adicionalmente aos EPIs regularmente 

utilizados 

o Implantação de sensores de temperatura nas portarias de todas as unidades, com 

protocolo de encaminhamento ao ambulatório médico para colaboradores que 

apresentam temperatura corporal anormal 

o Protocolo de comunicação de casos suspeitos, com tratamento imediato e adequado pela 

área médica da Suzano 

o Compartilhamento frequente de informações essenciais 

 

As medidas listadas acima, além de proteger nossos colaboradores e prestadores de serviços 

que atuam em nossas instalações, contribuem também para a mitigação de um possível risco 

de contaminação dos nossos produtos e/ou embalagens. 



Embora, segundo a OMS(1), ser baixa a probabilidade de uma pessoa infectada contaminar 

produtos comerciais e a transmissão da infecção se dar via embalagem, um estudo publicado 

no The New England Journal of Medicine(2) em 17 de março de 2020 testou a estabilidade do 

SARS-CoV-2 em condições controladas e apontou que não existiam vírus SARS-CoV-2 viáveis 

em papelão após 24hs e em plástico após 72hs.  

 

Assim, a indicação é que todas as pessoas que manipulem qualquer tipo de embalagem devem 

seguir rigorosamente as recomendações de saúde feitas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pelas autoridades locais de saúde. 

 

A Suzano tem acompanhado várias agências e instituições e mantém atualização constante das 

práticas recomendadas em suas operações, destacando alguns documentos e fontes de 

informações que trazem recomendações atualizadas gerais e relacionadas aos nossos 

negócios, como o disponibilizado pela American Forest and Paper Association (AF&PA)(3), 

National Council for Air and Stream Improvement (NCASI)(4), Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)(5), U.S. Food and Drug Administration(6,7), OMS(8), Ministério da Saúde(9), entre 

outras.  

 

Por fim, reforçamos que nosso foco é manter nossos colaboradores, suas famílias, parceiros, 

clientes e toda a sociedade o mais seguro possível, ao mesmo tempo em que seguimos 

operando para continuar fornecendo materiais essenciais para nossos clientes em todo o 

mundo, muitos dos quais atendem às indústrias médica, de higiene e de alimentos. 

 

Atenciosamente,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
(2) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973 
(3) https://afandpa.org/Covid-19 
(4) https://www.ncasi.org/coronavirus-information-relevant-to-the-forest-products-industry/ 
(5) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 
(6) https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-
covid-19 
(7) https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-
threats/coronavirus-disease-2019-covid-19 
(8) https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
(9) https://coronavirus.saude.gov.br/ 
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