DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE – BUREAU VERITAS

INTRODUÇÃO
O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) foi contratado pela Veracel Celulose
S.A. (Veracel) para conduzir uma verificação independente doseu Relatório de
Sustentabilidade de 2017(doravante denominado Relatório).

ESCOPO DO TRABALHO
1

TM

O escopo desta verificação abrangeu os padrões ePrincípios da Global Reporting Initiative
para Relatórios de Sustentabilidade e se refere à prestação de contas do período de 01 de
Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

RESPONSABILIDADES DA VERACEL E DO BUREAU VERITAS
A elaboração, apresentação e conteúdo do Relatório são de inteira responsabilidade da
administração da Veracel. O Bureau Veritas é responsável por fornecer uma opinião
independente às Partes Interessada, de acordo com o escopo de trabalho definido nesta
declaração.

METODOLOGIA
A verificaçãocontemplou as seguintes atividades:
1. Entrevistas na unidade da Veracel com os responsáveis pela definição do conteúdo
do Relatório e pelos temas materiais;
2. Visita na Unidade da Veracel (escritório e fábrica) para verificação amostral da
Rastreabilidade de dados publicados, buscando a fonte dos mesmos (nas
instalações físicas) e a confiabilidade dos sistemas gerenciais envolvidos;
3. Verificação de dados de desempenho relacionados aos indicadores publicados;
4. Análise das atividades de engajamento com partes interessadas (stakeholders)
desenvolvidas pela Veracel;
5. Visitas às seguintes organizações externas para constatação de investimentos e
projetos sociais apresentados no Relatório:Escola indígena Pataxó Coroa Vermelha,
APRUNVE - Associação dos Produtores Rurais Unidos Venceremos;
6. Avaliação da sistemática utilizada para determinação dos aspectos materiais
incluídos no Relatório, considerando o contexto da sustentabilidade e abrangência
das informações publicadas.
O nível de verificação adotado foi o Razoável, de acordo com os requisitos da norma ISAE
2
3000 , incorporados aos protocolos internos de verificação do Bureau Veritas.

1.

Materialidade, Inclusão de Stakeholders, Contexto da Sustentabilidade, Completude, Equilíbrio, Comparabilidade,
Exatidão, Tempestividade, Clareza e Confiabilidade

2.

International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of
Historical Financial Information
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LIMITACOES E EXCLUSOES
Foi excluída desta verificação qualquer avaliação de informações relacionadas à(ao):


Atividades fora do período definido em nosso escopo;



Declarações de posicionamento (expressões de opinião, crença, objetivos ou futuras
intenções) por parte da Veracel;



Exatidão de dados econômico-financeiros contidos neste Relatório, extraídas de
demonstrações financeiras verificadas por auditores independentes.

As seguintes limitações foram aplicadas a esta verificação:


Os princípios de Exatidão e Confiabilidade de dados foram verificados
exclusivamente à luz das informações e dados relacionados aos aspectos materiais
apresentados no Relatório;



As informações econômicas apresentadas no Relatório
especificamente frente ao princípio de Equilíbrio da GRI.

foram

verificadas

PARECER TÉCNICO


A Veracel elaborou o Relatório com base nos mesmos temas e aspectos materiais
de seu Relatório de sustentabilidade anterior. Em 2016 foi realizado um
aprofundamento qualitativo dos temas, a partir de ferramentas internas, com o intuito
de se buscar maior alinhamento com o interesse dos stakeholders;



Os dados e informações que compõem esta publicação são provenientes do plano
tático da empresa, cujas ferramentas foram objeto de nossa verificação;



Constatamos que não houve avanços na definição de indicadores que reflitam os
impactos locais e regionais das atividades da Veracel;



O Relatório atualiza adequadamente as informações sobre os avanços do projeto de
Assentamentos Sustentáveis e outras ocupações de áreas da empresa por
movimentos sociais;



Em relação ao percentual de empregados que recebem regularmente análise de
desempenho e de desenvolvimento de carreira (indicador 404-3), constatamos que
foi definida uma nova sistemática para realização dessa análise para os níveis
operacional e administrativo;



O Relatório presta contas das metas estabelecidas para 2017 e apresenta asnovas
metas para 2018 (curto prazo). Evidenciamos a continuidade dos trabalhos de
definição de objetivos estratégicos e seus desdobramentos, denominado Estratégia
em Ação, sendo implementado com a Fundação Dom Cabral. Isto possibilitará à
Veracel o estabelecimento de objetivos e metas de médio e longo prazo;



Durante nossas visitas externas, foi possível constatar a atuação da empresa no
desenvolvimento local, a partir de declarações feitas pelas partes interessadas
entrevistadas;



Não constatamos dados a respeito das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs)
relacionadas aos processos da empresa;



As inconsistências encontradas no Relatório, em relação a um ou mais Princípios da
GRI, foram corrigidas satisfatoriamente;



As recomendações registradas em nossa Declaração anterior foram parcialmente
tratadas pela Veracel, de forma que mantivemos aquelas não atendidas.
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RECOMENDAÇÕES


Continuar os esforços para definir objetivos e metas de médio e longo prazo, que reflitam
sua estratégia empresarial;



Avançar na definição de indicadores que reflitam os impactos locais e regionais das
atividades da Veracel, tornando a publicação mais aderente ao seu modelo de
sustentabilidade empresarial;



Atualizar o inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE);

CONCLUSÃO
Com base no trabalho de verificação conduzido, nas evidencias que nos foram apresentadas
e de acordo com o escopo de trabalho definido nesta declaração, em nossa opinião:


O Relatório apresenta o desempenho econômico, ambiental e social da Veracel de forma
equilibrada, a partir dos aspectos materiais e impactos significativos identificados,
seguindo a metodologia da GRI.



Os dados e informações verificados foram considerados exatos e confiáveis.
Constatamos que a Veracel mantém um sistema de gestão que abrange os aspectos
materiais apresentados no Relatório.



O Relatório é aderente aos Princípios de conteúdo e qualidade dos padrões GRI para
Relatórios de Sustentabilidade, atendendo aos critérios da opção Essencial.

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE

O Bureau Veritas Certification é uma empresa independente de serviços profissionais
especializado na gestão de Qualidade, Saúde, Segurança, Social e de Meio Ambiente com
mais de 185 anos de experiência em serviços de avaliação independente.

O Bureau Veritas implantou e aplica um Código de Ética em todo o seu negócio para garantir
que seus colaboradores mantenham os mais altos padrões em suas atividades cotidianas.
Somos particularmente atentos a prevenção no que concerne ao conflito de interesses.
A equipe de verificação não possui qualquer outro vínculo com a Veracel, que não seja a
verificação independente do Relatório de sustentabilidade. Entendemos que não há qualquer
conflito entre outros serviços realizados pelo Bureau Veritas e esta verificação realizada por
nossa equipe.
A equipe que conduziu esta verificação para a Veracel possui amplo conhecimento em
verificação de informações e sistemas que envolvem temas ambientais, sociais, de saúde,
segurança e ética, o que aliado à experiência nessas áreas, nos permite um claro
entendimentosobre a apresentação e verificação de boas práticas de responsabilidade
corporativa.
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CONTATO
O Bureau Veritas Certification encontra-se à disposição para mais esclarecimentos por meio
do site www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp ou telefone (11)
2655-9000.
São Paulo, maio de 2018.

Alexander Vervuurt
Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR)
Bureau Veritas Certification – Brasil
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