
Seleção de Indicadores Global Report Iniciatives (GRI) - ano 2021

Indicador Aspecto / Descrição Resposta

Colaboradores Próprios Permanentes:

Masculino:

799 empregados (82,97%)

Feminino: 

164 empregados (17,03%)

Total Empregados Próprios: 963

Colaboradores Próprios por Regiâo 

Bahia: 935 (97,09%)

Espírito Santo: 11 (1,14%)

Mato Grosso do Sul: 01 (0,10%)

Minas Gerais: 09 (0,93%)

Paraná: 01 (0,10%)

Rio de Janeiro: 02 (0,21%)

São Paulo: 04 (0,42%)

Colaboradores Terceiros:

Masculino:

1.937 empregados (94,30%)

Feminino: 

117 empregados (5,70%)

Total Empregados Terceiros: 2.054

Os casos de denuncias sobre Meio Ambiente relatados no Canal de Comunicação Anônima da Veracel, são geridos pela área de 
Auditoria Interna e Compliance. O controle é feito através do sistema de Comunicação Anônima, Sistema Vixteam e planilha 
eletrônica somente para acompanhamento. O sistema para denúncia fica disponível no endereço: 
https://canalconfidencial.com.br/veracel/
Para os casos de Meio Ambiente oriundos de ações judiciais, o Jurídico da Veracel controla as informações via planilha 
atualizada/sistema periodicamente pelos escritórios de advocacia contratados.
Mensalmente, o resumo das ocorrências do mês são apresentadas para os membros do Comitê de Auditoria formado pelos acionistas 
Suzano e Stora Enso para acompanhamento.
Trimestralmente, é reportado ao Comitê de Auditoria da Veracel (Suzano e Stora Enso) uma análise dos casos em investigação que 
possuem alta relevância.

Ano 2021

Foram recebidas 17 comunicações em 2021 relacionadas a casos de IMPACTOS EM DIREITOS HUMANOS. Destas 17 denúncias que 
foram recebidas pela área Auditoria Interna e Compliance e foram analisadas.
Das 17  denúncias investigadas, 03 foram classificadas como procedentes, 08 como parcialmente procedentes, 03 como 
improcedentes,  02 como dados insuficientes e 01 como inconclusivo. 
O 01 caso pendente em 2020 encerrado em 2021  foi considerado parcialmente procedente. 
"Os casos de denuncias sobre Direitos Humanos no Canal de Comunicação Anônima da Veracel, são geridos pela área de Auditoria 
Interna e Compliance. O controle é feito através do sistema de Comunicação Anônima, Sistema Vixteam e planilha eletrônica somente 
para acompanhamento.
O sistema para denúncia fica disponível no endereço: https://canalconfidencial.com.br/veracel/

Para os casos de Direitos Humanos oriundos de ações judiciais, o Jurídico da Veracel controla as informações via planilha 
atualizada/sistema periodicamente pelos escritórios de advocacia contratados."
Mensalmente, o resumo das ocorrências do mês são apresentadas para os membros do Comitê de Auditoria formado pelos acionistas 
Suzano e Stora Enso para acompanhamento.
Trimestralmente é reportado ao Comitê de Auditoria da Veracel (Suzano e Stora Enso) uma análise dos casos em investigação que 
possuem alta relevância.

23 comunicações foram criadas em 2021 relacionadas a casos de práticas trabalhistas. 21 foram concluídas e 02 estão com 
investigação em andamento. Para as 21 comunicações que foram concluídas, 06 foram procedentes e 04 foram parcialmente 
procedentes, onde os gestores foram informados dos processos, contribuíram para as investigações assim como implementaram as 
ações necessárias para correção dos desvios. Outras 10 comunicações que foram investigadas e consideradas improcedentes e outra 
01 com dados insuficientes para realizar a investigação. 

Em relação aos 02 (duas) comunicações pendentes de 2020, as mesmas foram investigadas e foram consideradas improcedentes.

Os casos de denuncias sobre Questões Trabalhistas relatados no Canal de Comunicação Anônima da Veracel, são geridos pela área de 
Auditoria Interna e Compliance. O controle é feito através do sistema de Comunicação Anônima, Sistema Vixteam.

102-8 Informações sobre
empregados e outros
trabalhadores

No ano de 2021, tivemos apenas 01 (um) denúncia relacionada a meio ambiente. A denúncia foi investigada e considerada 
procedente e a ação corretiva adotada.

103-2 Número de queixas e
reclamações 
relacionadas a impactos
ambientais protocoladas,
processadas e
solucionadas por meio
de mecanismo formal.



O sistema para denúncia fica disponível no endereço: https://canalconfidencial.com.br/veracel/
Para os casos de Práticas Trabalhistas oriundos de ações judiciais, o Jurídico da Veracel controla as informações via planilha 
atualizada/sistema periodicamente pelos escritórios de advocacia contratados.
Mensalmente o resumo das ocorrências do mês são apresentadas para os membros do Comitê de Auditoria formado pelos acionistas 
Suzano e Stora Enso para acompanhamento.
Trimestralmente é reportado ao Comitê de Auditoria da Veracel (Suzano e Stora Enso) uma análise dos casos em investigação que 
possuem alta relevância.

A informacao é registrada no ERP SAP e extraidas atraves de relatorios Fiscais/Tributarios e Gerenciais para composicao. Após 
extração são gerados relatórios em excel os quais estão salvos na rede da Veracel. Todos os dados são auditados por auditores 
independentes PwC  e sua ultima auditoria foi proveniente ao Exercicio 2021 realizada em Jan/2022, conforme relatorio 
disponibizado na rede no endereço: R:\ADF\FIN\CNT\2021\DEF 2021

201-1 Valor econômico direto
gerado e distribuído



Governo não participa da composição acionaria, apersar de ter financiado atividade.

Menor piso que se aproxima do Salário Mínimo.
STTR = 1.235,00
Gênero  Quantitativo Média Salarial

feminino     39            1.235,00
masculino  68             1.235,00
Total Geral  107           1.235,00
Salário Mínimo 1.100,00

As informações são encontradas na Intranet (acordos coletivos).
A regra continua a mesma.

Principais Distribuições dos Recursos (Opex): 45% BR367  |  21% BA275 | 11% BA685

Apoio financeiro
recebido do governo

203-1 Investimentos em
infraestrutura e apoio a
serviços

203-2 Impactos econômicos
indiretos significativos

São 37 Jovens Aprendizes remunerados pela regra do salário Mínimo. O valor do salário mínimo de 2021 para a Bahia foi de R$ 
1.100,00 . A Veracel remunera pelo valor do piso salarial negociado em acordo coletivo de trabalho.

Proporção entre o salário
mais baixo e o salário
mínimo local, com
discriminação por gênero

202-1

Em 2021, a Veracel deu continuidade nas ações de enfrentamento ao Coronavírus. Além de continuar seguindo todos os protocolos 
recomendados pelos órgãos de Saúde em suas operações, continuou apoiando a manutenção da instalação do Hospital de 
Campanha, no município de Teixeira de Freitas, manteve o empréstimo de um gerador ao Hospital Neurocor, em Porto Seguro, e fez 
as seguintes doações:
 •Insumos para produção de alimentos em comunidades indígenas;
 •Cestas Básicas para comunidades tradicionais indígenas e de pescadores artesanais;
 •Hipoclorito; 

Valor Investido: R$ 672.874,77

Além do Impacto da Pandemia no território, muitas comunidades localizadas no extremo sul da Bahia sofreram grande impacto 
devido aos temporais ocorridos durante o mês de dezembro na região. A Veracel, mais uma vez, visando o seu compromisso essencial 
com as pessoas atuou fortemente para apoiar as comunidades também nesse período difícil. Ações realizadas em 2021:
 •Doação de mais de 8mil cestas básicas;
 •Apoio para manutenção de estradas e recuperação de acessos.

Além das ações citadas acima já realizadas, a Veracel mantém seu compromisso de continuar apoiando as comunidades em 2022.
Valor Investido: R$ 783.184,38

1) Apoio à Associação de Pequenos dos Pequenos Produtores Rurais de União Baiana, em Itagimirim/BA, para contratação de uma 
consultoria especializada; e capacitação para adequação ambiental, administrativa e financeira.
Valor Investido: R$ R$ 8.750,52
Beneficiários: 45 famílias, 87 pessoas

201-4



Beneficiários: 45 famílias, 87 pessoas

2) Contratação de Consultoria Especializada para atendimento ao Programa Agrovida composto por 04 comunidades localizadas nas 
áreas de recuo de plantio de eucalipto: Ponto Central (31 familias) , Itagimirim (24 familias), Mundo Novo(16 familias) e Petrolândia 
(12 familias) com Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, gestão administrativa e financeira.
Valor Investido: R$ 98.903,28
Beneficiários: 83 famílias
3) Apoio na capacitação para adequação ambiental, administrativa e financeira das agroindústrias de beneficiamento de farinha do 
município de Guaratinga e do distrito de Ponto Maneca, em Eunápolis. 
Valor Investido: R$ 8.750,52
Beneficiários: 50 famílias, com potencial de 100 famílias

4) Apoio a apicultura:
 •Manutenção da concessão de áreas da Veracel nos municípios de Itagimirim, Itabela, Eunápolis, Guara nga e Canavieiras, por meio 

de Termo de Parceria Rural, a associações de apicultores para o uso de pastos apícolas;
 •Manutenção do comodato de uma área de dois mil m², localizada no Núcleo Florestal da Veracel, com a Associação dos Apicultores 

de Eunápolis (ASSOAPE). No local, está sendo construído o entreposto do Mel que irá atender toda a região;
 •Con nuidade do Projeto Abelha Rainha - reprodução de abelhas rainhas em laboratório, em parceria com a Associação de 

Apicultores de Eunápolis (ASSOAPE) e com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC/Itabuna). Esse projeto tem o 
objetivo de suprir a demanda, de associações de apicultores existentes nos municípios da área de operação da Veracel, de abelhas 
rainhas para potencializar a produção. 
 •Inauguração do Entreposto de Mel localizado no município de Eunápolis, o qual se encontra em operacionalização com apoio de 

consultoria técnica para implementação de plano de negócio e apoio na gestão do empreendimento;
 •Implantação do Projeto de Meliponicultura na comunidade Miramar, com a instalação de um Meliponário Cole vo gerido pelo grupo 

de Mulheres da localidade. Essa comunidade é participante do Projeto de Assentamento Agroecológico que vem sendo 
implementado em parceria com o Núcleo de Estudos em Agroecologia - NEA e a Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB;
 •E com obje vo de fortalecer a Cadeia produ va do Mel, foi elaborado um Plano Estratégico da Apicultura e Meliponicultura para o 

Território
Valor Investido: R$ R$ 290.657,10
Beneficiários: 188 apicultores/meliponicultores, sendo 50 em Guaratinga, 43 em Eunápolis, 17 em Itagimirim, dois em Belmonte, 23 
em Itabela e 23 na aldeia indígena Meio da Mata, em Porto Seguro - 30 na Miramar.
5) Projeto Assentamentos Agroecológicos Sustentáveis - IPEF/ESALQ - 1º Acordo:
Em 2021 está sendo finalizado o parcelamento das áreas, e dando continuidade do processo de transição das famílias nas áreas já 
parceladas, assessoria técnica para implantação de quintais produtivos, produção coletivas, investimento em estratégias de 
comercialização, produção de mudas e insumos, bem como está sendo dado seguimento nos processos de formação das famílias, 
com atividades específicas para coletivos de jovens e mulheres.
A principais estruturas inauguradas foram: a Cozinha Industrial da APRUNVE, o Centro de formação do Assentamento Deus Me Deu e 
o Secador de café do Assentamento Maravilha II.
Iniciado a construção de um plano que tem como objetivo realizar a transição da fase de projetos para uma fase de arranjo 
institucional de arena social para inclusão de outros atores que possam contribuir para melhoria de renda através do fortalecimento 
da agricultura familiar.
No decorrer da execução, o projeto vem agregando iniciativas que buscam o fortalecimento desse arranjo institucional que tem, para 
promover a transformação social de longo prazo, a partir de atividades nos eixos de agricultura familiar, educação e saúde.

Valor Investido: R$ 7.200.000,00
Beneficiários: 961 famílias

6) Projeto Assentamentos Agroecológicos Sustentáveis - NEA/UFSB - 2º Acordo. Foram realizadas as seguintes ações:
 •Con nuidade das ações de extensão rural através da metodologia Campesino a Campesino, em que são capacitados, agricultores 

multiplicadores que deverão compartilhar o conhecimento com os demais agricultores.
 •Iniciada a parceira com o BELTERRA para implantação de Consórcios SAF – sistemas Agroflorestais, visando a divisão futura de 

resultados econômico-financeiros através de Contrato de Parceria Agrícola. 
 •Implantação do Projeto de Meliponicultura na comunidade do Miramar com disponibilização de recursos para aquisição de materiais, 

execução dos serviços de construção de cercas e do Meliponário Coletivo bem como a realização do Curso de Formação de 
Meliponicultores (as) com disponibilização de Kits melíponas e acompanhamento técnico por 01 ano, visando o desenvolvimento da 
atividade melípona para o grupo de Mulheres da comunidade.
 •Doação de Grade aradora para Associação Nova Vitória
 •Contratação de fornecedor para confecção de mapas individualizados por família beneficiaria;

 Valor Investido: R$ 980.844,42
obs.: Foi investido o valor de R$ 180.000,00 referente a implantação do Projeto de Meliponicultura do Miramar, no entanto, esse 
valor está incluído na linha da apicultura / meliponicultura
Beneficiários: 332 famílias

7) Agricultura Familiar Indígena 
 •Doação de sementes para comunidades indígenas para implantação de culturas de curso ciclo - parceria com a FUNAI
 •Doação de semeadora a Aldeia Pa buri

Valor Investido: R$ 87.300,00
Beneficiários: 48 famílias

9) Programa de Educação Indígena
 •Doação kits escolares a alunos e professores das aldeias indígenas localizadas na área de atuação da Veracel;
 •Con nuidade da Construção de 03 salas adicionais na Escola localizada na Aldeia Meio da Mata
 •Confecção de Projetos de engenharia para escola da Aldeia Jitai;
 •Confecção de Projetos de engenharia para creche da aldeia Imbiriba
 •Doação de computadores, impressora, tabletes e outros materiais para apoiar apoio na realização das a vidades remotas das escolas 

por conta da Pandemia



A presidência, diretores, gerentes e coordenadores da Veracel participaram da sensibilização e sustentação na disseminação de temas
do Código de Conduta através de participação em ações de comunicação interna, direcionadas a política e procedimentos de combate
a corrupção e Compliance. A lista de presença foi registrada online extraída do microsoft teams e encontra-se devidamente
implantada no sistema SAP.

COMPRA DE MERCADORIAS NO ESTADO - REGIME DE COMPETENCIA -Relate o percentual do gasto de compras de mercadorias de 
fornecedores locais em relação ao total gasto com mercadorias (mercadorias locais dividido por total mercadorias x 100) - R$ 
396.762.331,95 que equivale a 56%

205-2 Comunicação e
Treinamento em políticas 
e procedimentos de
combate à corrupção

por conta da Pandemia
Valor Investido: R$ 335.378,88
Beneficiários: 5000 beneficiários - número de beneficiários dos materiais escolares

10) Programa de Incentivo à cultura Indígena (Eventos, Reuniões e viagens Indígenas)
 •Disponibilização de ônibus ao Movimento Indígena da Bahia (MIBA) e a Federação Indígena Pataxó (FINPAT) para par cipar de 

reuniões;
 •Apoio a realização do Aragwaksã - virtual:  evento tradicional realizado todos os anos na Aldeia da Jaqueira, em Porto Seguro. 
 •Apoio a realização da Exposição Fotográfica dos Jogos Indígenas
 •Patrocínio a Meia Maratona do descobrimento, que contou com a par cipação de mais de 200 indígenas;
 •Apoio para regularização de 07 associações indígenas

Valor Investido: R$ R$ 230.295,60

11) Programa de Apoio à Infraestrutura das aldeias Indígenas
 •Finalização da construção do poço artesiano na aldeia Nova Esperança, em Porto Seguro;
 •Doação de material para construção de telhado de farinheira - Aldeia Juerana
 •Doação de material para construção de KIGEME - Aldeia Boca da Mata
 •Doação de material para construção de KIGEME - Aldeia Barra Velha

Valor Investido: R$ 142.063,98

12) Programa de apoio Pescadores da área de influência da Veracel 
As ações desenvolvidas nesse programa resultam do programa de diálogo ativo com a comunidade de pescadores que envolvem, 
direta e indiretamente, 20 associações e/ou colônias de pescadores de Belmonte a Nova Viçosa. As ações também contemplam as 
condicionantes do Terminal Marítimo de Belmonte.
 •Con nuidade Instalação e regularização de rádios de comunicação nas bases das colônias de pesca;
 •Doação de material de construção - Construção de sede de Embassuaba
 •Apoio para compra de bancadas e reforma da Tarifa - Colônia de Pescadores Z22 de Porto Seguro
 •Apoio para aluguel e construção de sede da comunidade do Guaiú
 •Contratação empresa especializada para Capacitação administra va e financeira das marisqueiras da Unidade de Beneficiamento de 

Mariscos de Belmonte
 •Parceria firmada com a CI - Conservação Internacional para a elaboração no ano de 2022 do Projeto "Mapeamento da Cadeia de 

Pesca Artesanal no Extremo Sul da Bahia, destacando desafios e oportunidades para a Pesca Sustentável e potenciais sinergias com a 
Cadeia do Turismo Sustentável"
Valor Investido: R$ 420.028,77
Beneficiários: 746 pescadores (quantidade de pescadores cadastrados)

13) Ação e Cidadania
 Ação de preparação das comunidades que irão receber as operações florestais da Veracel, com o objetivo de estabelecer o diálogo e 
mitigar os impactos operacionais. 
Valor Investido: R$ 10.438,74

Público engajado 2021 
- Moradores das comunidades baianas da área de atuação da Veracel:
Município Belmonte: Córrego Vermelho, Monte Alto,  Santa Maria Eterna e Complexo Ubu
Município Eunápolis: Projeto Maravilha, Sede da Cidade e Comunidade do Embaré
Município de Itabela: Zona rural
Município de Santa Cruz Cabrália: Comunidade de Ponto Central
Município de Porto Seguro: Comunidade de Santa Rita

14) Projeto ECOAR
Iniciativa que desenvolve atividades sociais com crianças e jovens do município de Porto Seguro. 
Valor Investido: R$ 140.000,00
15)Doação de madeira para Farinheiras da Comunidade do Ponto do Maneca – EUNAPOLIS/BA
Valor Investido: R$111.482,61

204-1 Proporção de gastos com
fornecedores locais



Foram realizados treinamentos via E-Learnig e campanhas referentes ao Código de Conduta Ética e procedimentos de combate a
corrupção e compliance. Esses treinamentos tiveram como objetivo contextualizar e explicar a maneira como a Veracel se comporta e
indica a conduta esperada de todos os colaboradores da empresa e dos parceiros de negócios. 
A área de comunicação interna desenvolveu uma campanha sobre boa conduta, cujo tema foi "O nosso Jeito é fazer o que é Certo". A
campanha contou com palestras e fóruns dedicados unicamente ao reforço da conduta ética, compliance e a esclarecer as mais
diversas maneiras de fazer o que é certo sempre. Foi disponibilizada ainda, a realização do treinamento via e-learning sobre o Código
de Conduta/Compliance. 

A área de Compliance desenvolveu uma campanha sobre boa conduta, cujo durantes todos os meses do ano de 2021 realizamos
palestras com temas diversos voltados a Boa Conduta de nossos colaboradores. Diversos temas abordados como: Brindes, Presentes e 
Hospitalidade, Ambiente de Respeito, Atitudes Antiéticas, Programa de Compliance, Meio Ambiente e Boa Conduta, Segurança do
Trabalho, Orientações sobre Denúncia, Conduta Esperada, dentre outros.
A campanha contou com palestras, um Workshop de Compliance com duração de 1h30min acontecido no mês de Outubro com a
participação de os parceiros de negócios com contrato com a Veracel que temos contratos (cerca de 50 participantes). Alem disso,
realizamos o momento de "Este é Nosso Jeito: Boa Conduta + Inclusiva" dentro da semana de Compliance que tem como objetivo a
sensibilização sobre a Boa Conduta e ações sobre Diversidade e Inclusão (saber mais).

Colaboradores das áreas operacionais - 28% dos colaboradores próprios, participaram do Programa "Embaixadores da Boa Conduta",
que foi implementado em 2019, sendo treinados para disseminar as ações do Programa de Compliance e condigo de conduta em
2021.

Foram realizados ainda outros treinamentos:
- "Semana da Boa Conduta" entre os dias 16 a 20/08 comduração total de 5h30min – direcionado a todos os laboradores Veracel
- Palestra Reputação e Liderança ministrada por Fábio Betti com duração de 1h30min
- Palestras/Fóruns sobre "Falando sobre a Boa Conduta", que contou com a participação de 11,4% dos colaboradores, somando um
total de 93 horas de capacitação.

A informação é registrada/compilada, na(s) unidade(s) relatada (s), por meio de lista de presença e do protocolo de entrega do Código
de Conduta da Veracel, devidamente arquivada no prontuário do colaborador.

Esse processo é de extrema importância para a Veracel por questão de Governança. A metodologia investigativa é realizada de forma 
imparcial e se necessário com a contratação de empresa especializada. 

Não houve denúncias relacionadas a corrupção.

O Canal de Comunicação de Denúncias da Veracel está disponível pela internet através do site www.veracel.com.br ou pelo telefone 
0800 721 0764.
O atendimento está disponível 24 horas, sete dias por semana para telefones fixos, públicos ou celulares. O canal é totalmente 
confidencial e todas ligações são atendidas por uma empresa externa e independente da Veracel, cumprindo padrões internacionais 
de segurança.
O Canal de Denúncias é aberto a terceiros e demais stakeholders.

Os casos de denuncias sobre Corrupção relatados no Canal de Comunicação Anônima da Veracel, são geridos pela área de Auditoria 
Interna e Compliance. O controle é feito através do sistema de Comunicação Anônima, Sistema Vixteam.
O sistema para denúncia fica disponível no endereço: https://canalconfidencial.com.br/veracel/
Para os casos de Corrupção oriundos de ações judiciais, o Jurídico da Veracel controla as informações via planilha atualizada/sistema 
periodicamente pelos escritórios de advocacia contratados.

Mensalmente o resumo das ocorrências do mês são apresentadas para os membros do Comitê de Auditoria formado pelos acionistas 
Suzano e Stora Enso para acompanhamento.
Trimestralmente é reportado ao Comitê de Auditoria da Veracel (Suzano e Stora Enso) uma análise dos casos em investigação que 
possuem alta relevância.

Produzimos 2.904.977 GJ/ano de energia em 2021. Deste volume, a fábrica consumiu 2.156.387 GJ/ano, no processo de fabricação de
celulose e exportamos para o GRID 202.273 GJ/ano. O montante de 2.851.960 foram gerados a partir de fontes renováveis, como licor 
negro gerado no processo interno, bagaço de cana, biomassa (cavaco de resíduo de madeira), cascas e lodo primário. Convertando
nossa energia em MWh, a Veracel produziu aproximadamente 806.938 MWh/ano, dos quais 598.996 MWh/ano foram para consumo
próprio e 56.187 MWh/ano colocamos na rede(exportação de energia), o que equivale ao consumo de 112.374 habitantes. As regras
e fatores de conversão continuam os mesmos.

combate à corrupção

Casos confirmados de
Corrupção e Medidas
Tomadas

302-2 Consumo de Energia fora
da Organização

205-3





Interações com a água
como um recurso
compartilhado

303-1

302-3 Intensidade Energética



304-1 Unidades operacionais
próprias, arrendadas ou
geridas dentro ou nas
adjacências de áreas de
proteção ambiental e
áreas de alto valor de
biodiversidade situadas
fora de áreas de
proteção ambiental



305-6 Emissões de substâncias
destruidoras da camada
de ozônio (SDO)

Emissões de NOX, SOX e 
outras emissões 
atmosféricas 
significativas

305-7





Geração de resíduos e 
impactos significativos 
relacionados a resíduos

306-1



306.2 Gestão de impactos
significativos 
relacionados a resíduos





306-3 Resíduos Gerados Não houve derramamentos significativos de óleo e produtos químicos para o meio ambiente na Veracel. Os dados são auditados, 
quando da verificação do relatório de sustentabilidade do ano anterior

307-1 Não conformidade com
leis e regulamentos
ambientais

Não tivemos multas significativas, sansões não monetárias ou penalidades ambientais resultante de não conformidades com leis e/ou 
regulamentos;

Turnover 2021: 

>>Total empregados: 963

>>Total do turnover da organização: 1,24%

>>Turnover Homens: 1,27%

>>Turnover Mulheres: 1,11%

Total de empregados desligados em 2021: 

>>Até 30 anos:  10 empregados representando 17,24%;  

>>De 31 a 50 anos:  41 empregados representando 70,69%;

 >>Acima de 50 anos: 07 empregados 12,07%.  

Nº total e taxa de novas contratações

Masculino:

>>Até 30 anos: 43 empregados representando 20,77%;  

>>De 31 a 50 anos: 124 empregados representando 59,90%;

 >>Acima de 50 anos: 10 empregados 4,83%.  

 Feminino: 

>>Até 30 anos: 11 empregados representando 5,31%;  

401-1 Novas contratações e
rotatividade de
empregados



>>De 31 a 50 anos:  17 empregados representando 8,21%;

 >>Acima de 50 anos: 02 empregados 0,97%.  

Os dados se referem-se  apenas a trabalhadores próprios.

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA – A Empresa concede assistência médica e odontológica para seus empregados e 
dependentes legais. Serão considerados dependentes legais os filhos solteiros, até 24 anos incompletos, enteado, cônjuge, convivente 
(havendo união estável, na forma da lei, sem eventual concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial) e filhos 
comprovadamente inválidos.  

CUSTEIO DO PLANO ODONTOLÓGICO – O custeio que couber ao empregado que fizer parte do plano odontológico, assim como o 
relativo aos seus dependentes legais inscritos, considerados para tantos filhos e cônjuges, nos termos e condições contidos no 
contrato do plano firmado com a prestadora, ficará restrito a R$2,20 (Dois reais e vinte centavos), por vida assegurada, para aqueles 
que optarem ao PLANO ESSENCIAL PLUS, e a R$6,25 (Seis reais e vinte e cinco centavos, por vida assegurada, para aqueles que 
optarem pelo PLANO PLENO TOP. Os descontos relativos a tais parcelas serão deduzidos mensalmente do pagamento dos salários.

Parágrafo único – Os valores supracitados serão reajustados sempre na respectiva data base da categoria, abrangida pelo presente 
acordo, e nos demais índices de reajuste salarial negociado e ajustado para tais oportunidades.

Nº DE COLABORADORES EM 12/2021: 963

Grupo de Gestores (Diretores, Assessor, Consultora, Gerentes, Coordenadores, Supervisores, Médico e Especialistas) Total de 
avaliados em 2020:  Colaboradores (%)  -  Sexo: Masculino -   e Sexo Feminino - 

Categoria Operacional - Total de avaliados em 2021   Colaboradores (%)  -  Sexo: Masculino -  Sexo Feminino: 

Indivíduos que integram os órgãos de governança da organização

Diretores: 0,42%

Presidente: 0,10%

Total de indivíduos: 05 empregados 

Até 30 anos:                                                 - 

De 31 a 50 anos:                                      02 empregados representando 0,21%;

Acima de 50 anos:                                   03 empregados representando 0,31%.  

Feminino Colaborador

Abaixo de 30                                            37 empregados representando3,84%

De 31 a 50 anos                                      97 empregados representando 10,07%

Mais de 50 anos                                       08 empregados representando 0,83%

Feminino Gestor

Até 30 anos:                                            01 empregados representando 0,10%

De 31 a 50 anos                                       16 empregados representando 1,66%

Mais de 50 anos                                        05 empregados representando 0,52%

Masculino Colaborador

Abaixo de 30                                            94 empregados representando 9,76%

De 31 a 50 anos                                       555 empregados representando 57,63%

Mais de 50 anos                                      71 empregados representando 7,37%

Masculino Diretor

404-3 Percentual de
empregados que
recebem avaliações
regulares de
desempenho e de
desenvolvimento de
carreira

405-1 Diversidade em
órgãos de
governança e
empregados

403-4 Participação dos
trabalhadores, consulta e
comunicação aos
trabalhadores referentes
a saúde e segurança do
trabalho



De 31 a 50 anos                                       01 empregados representando 0,10%

Mais de 50 anos                                       03 empregados representando 0,31%

Masculino Gestor

Abaixo de 30                                           02 empregados representando 0,21%

De 31 a 50 anos                                      55 empregados representando 5,71%

Mais de 50 anos                                      17 empregados representando 1,77%

Masculino Presidente

De 31 a 50 anos                                      01 empregados representando 0,10%

O sistema para denúncia fica disponível no endereço: https://canalconfidencial.com.br/veracel/
Para os casos de Discriminação oriundos de ações judiciais, o Jurídico da Veracel controla as informações via planilha 
atualizada/sistema periodicamente pelos escritórios de advocacia contratados.
Mensalmente o resumo das ocorrências do mês são apresentadas para os membros do Comitê de Auditoria formado pelos acionistas 
Suzano e Stora Enso para acompanhamento.
Trimestralmente é reportado ao Comitê de Auditoria da Veracel (Suzano e Stora Enso) uma análise dos casos em investigação que 
possuem alta relevância.

Ano 2021
859,30 horas de treinamento
572 colaboradores treinados
O Programa "Embaixadores da Boa Conduta" - treinando e disseminando ações do Programa de Compliance e Conduta Ética e do 
conteúdo das palestras desenvolvidas "Falando sobre Boa Conduta" -  contemplou, em 2020, o total de 295 colaboradores em 2020 e 
teve uma carga horária de 88,68 horas de treinamento.
Os dados se referem-se apenas a trabalhadores próprios.
A informação é registrada via protocolo de entrega do Código de Conduta, arquivado no prontuário do colaborador, e lista de 
presença do sistema SAP.
Explicar abaixo a sistemática de avaliação de cláusulas contratuais de empresas contratadas
A Veracel, no intuito de garantir que os objetivos de seus fornecedores estejam alinhados com os seus, prevenir riscos e garantir um 
produto de qualidade superior, realiza anualmente o monitoramento dos seus fornecedores. O processo de Monitoramento 
Integrado de Fornecedores – MIF, avalia fornecedores de serviço que possuam contrato superior a 12 meses em que exista mão de 
obra dedicada integralmente ao contrato e que esta esteja alocada nas dependências da empresa.
O ciclo do MIF de 2021 encontra-se em andamento e está avaliando 46 fornecedores cuja atividades são executadas nas mais diversas 
áreas da empresa (Fábrica, Núcleo Florestal, TMB, Floresta e Estação Veracel). A Avaliação é composta por duas etapas: Auditoria de 
Campo e Auditoria Documental. A primeira consiste em entrevistas realizadas aos funcionários nos seus postos de trabalho, e a 
segunda, verificação de documentação comprobatória de atendimento legal e de procedimentos internos da Veracel. 
O escopo da avaliação engloba os seguintes temas: Meio Ambiente, Trabalhista, Tributária/Fiscal, Subcontratação, Financeiro (CND e 
Anual), Treinamentos e Qualidade. Além destes, de acordo com o nível de criticidade do serviço prestado, algumas empresas também 
são avaliadas no tema Saúde e Segurança Ocupacional (Operacional e Documental). No ciclo 2021 19 estão sendo avaliados. Cabe 
ressaltar que fornecedores não contemplados no tema Saúde e Segurança Ocupacional tem as ações de Saúde e Segurança 
monitoradas por outras ferramentas internas (APS, RQA, Observação de Segurança, etc.).

Relatar o percentual de empresas avaliadas onde foi necessário cobrar um plano de ação ou empresas que foram desqualificadas 
ou que sofreram algum tipo de sanção em função das avaliações. 

Conforme mencionado, o ciclo de monitoramento de 2021 encontra-se em andamento (previsão para finalizar em 02/2022). Na 
metodologia adotada pela Veracel, os desvios encontrados durante as auditorias (Não Conformidade Maior, Não Conformidade 
Menor e Observação) são acompanhados através de planos de ação que são elaborados pelas próprias empresas e acompanhados 
por uma empresa contratada exclusivamente para condução deste processo. Estão sendo avaliados 5.762 itens.

Relate o número de fornecedores identificados que podem gerar impactos sociais reais ou potenciais negativos

A Veracel possui um levantamento de aspectos e impactos sociais causados por cada atividade relacionada ao manejo florestal e, 
desta forma, todo e qualquer fornecedor que trabalhe nestas atividades deve conhecer os impactos sociais e suas medidas de 
controle. No ano de 2021, foram identificadas 46 empresas atuando nas atividades de manejo florestal, atividades industriais e de 
expedição de celulose e que, portanto, são causadores de impactos ambientais negativos reais e potenciais

Relate os impactos sociais negativos reais ou potenciais identificados na cadeia de fornecedores

06 comunicações foram criadas em 2021 dentro do item discriminação e todos foram devidamente investigados e concluídas.

Os procedimentos adotados para as denúncias analisadas, incluíram: entrevistas, visita ao campo e interação com o denunciante.

Como resultado das investigações tivemos 02 casos considerados procedentes, 01 como parcialmente procedente, 01 como não
procedente, 01 não conclusivo e 01 como dados insuficientes. 

Os casos de denuncias sobre Discriminação relatados no Canal de Comunicação Anônima da Veracel, são geridos pela área de
Auditoria Interna e Compliance. O controle é feito através do sistema de Comunicação Anônima, Sistema Vixteam e planilha
eletrônica somente para acompanhamento

Capacitação de
empregados em políticas
ou procedimentos de
direitos humanos

412-2

406-1 Casos de discriminação e
medidas corretivas
tomadas



Os impactos ambientais significativos negativos potenciais identificados são:
- Alteração na rotina da comunidade;
- Risco de acidentes com veículos e pessoas que passam pela estrada ou residem nas proximidades;
- Transtorno à comunidade em função do ruído dos equipamentos;
- Danos causados às benfeitorias (cercas, moradia, rede elétrica, pontes e mata-burros, outros) e sítios arqueológicos e/ou históricos, 
culturais, religiosas.
- As planilhas de aspectos e impactos sociais identificam as medidas preventivas aos impactos potenciais bem como medidas de 
controle capazes de minimizar os impactos inerentes à atividade.
Resposta:  a. Total de Horas treinadas: 859:30:00
                 b. Percentual 378%

Relate os principais danos de 2021

Poeira; 
Risco de acidentes com pessoas e veículos próximos às comunidades devido a intensificação do fluxo de veiculos pesados; 
Danos causados à benfeitorias de terceiros;  
Rachadura em residencia devido intenso fluxo veículo pesado;
Quebra de cerca  de vizinho e construção em ponto diverso caracterizando  irregularidade.

Os mais significativos foram:
Poeira/Ruido/Estacionamento carretas na cidade/Danos na pavimentação (1) - área BR 367
Poeira/acúmulo de água e terra nas sargetas em frente a pontos comerciais e rachaduras nas residencias (1) - área BR 367. 

Danos causados a benefeitorias de terceiros.

413-1 Operações com
engajamento, 
avaliações de
impacto e programas
de desenvolvimento
voltados à
comunidade local

413-2 Operações com impactos
negativos significativos –
reais e
potenciais – nas
comunidades locais

As operações florestais envolvem os macroprocessos de:  silvicultura, construção de estradas, colheita florestal e transporte de 
madeira.  Para todos esses macroprocessos  foram  mapeados os possíveis impactos a serem causados nas comunidades ou partes 
interessadas individualizadas, conforme o Procedimento Corporativo Matriz de aspectos e impactos socioambientais. 

Em 2021  a Veracel realizou atividades nos seguintes municípios e comunidades:
Município Belmonte: Córrego Vermelho, Monte Alto,  Santa Maria Eterna e Complexo Ubu
Município Eunápolis: Projeto Maravilha, Sede da Cidade e Comunidade do Embaré
Município de Itabela: Zona rural
Município de Santa Cruz Cabrália: Comunidade de Ponto Central
Município de Porto Seguro: Comunidade de Santa Rita
Municípios de Salto da Divisa/MG e Jacinto/MG (ambos na sede)

As operações  que causaram mais impactos negativos junto as comunidades, conforme registros de reclamações recebidas, foram: 
Logística de transportes, Estradas e as atividades de Silvicultura.



Escoamento de Madeira de Mercado  de Ninas Gerais, - Rota via Jacinto e Salto da Divisa.

AS duas cidades sede dos municípios, são cortadas pela BR 367, única  rota existente na região com possibilidade de logística  para 
chegar madeira à fábrica Veracel/Eunápolis.  Nessa rota encontram-se residências, pontos comerciais e as visas são pavimentadas e 
asfaltadas.

O intenso fluxo de veículos nas cidades prmvem impactos que constantemente demandam de ações de mitigações. Os registrados em 
2021 foram provenientes de reclamações de partes interessadas.
Poeira/acúmulo de água e terra nas sargetas em frente a pontos comerciais e rachaduras nas residencias - em Jacinto
Poeira/Ruido/Estacionamento carretas na cidade/Danos na pavimentação  - Salto da Divisa
Rachaduras na residência devido intenso fluxo de veículo pesados - Salto da Divisa

Para as reclamações dos municipais  de Jacinto e Salto da Divisa, foram realizadas reuniões com lideranças da Veracel e Gestores 
municipais, para encaminhamentos de ações para mitigação dos impactos estruturais.

Em relação a reclamação de Rachadura na residencia, foi realizado visita técnica de engenharia à residencia do reclamante para 
análise e parecer técnico para subsidiar a Vearcel na ação de mirigação e/ou compensação ao proprietário.

Poeira

Risco de acidentes devido intensificação do fluxo de veículos pesados

Risco de acidentes com animais peçonhentos 
Não houve ocorrências

415-1 Contribuições políticas A Veracel não é uma empresa político partidária por isso não temos valores ou contribuições destinadas a política, por isso, o quadro 
415-1 NÃO SE APLICA

Comunidades MG:
Municípios de Salto da Divisa/MG e Jacinto/MG (ambos na sede do município)

Demais comunidades - Bahia:
Município Belmonte: Córrego Vermelho, Monte Alto,  Santa Maria Eterna e Complexo Ubu
 Sede da Cidade e Comunidade do Embaré

Município de Santa Cruz Cabrália: 
Município de Porto Seguro: Comunidade de Santa Rita

Comunidades MG:
Municípios de Salto da Divisa/MG e Jacinto/MG (ambos na sede do município)

Demais comunidades - Bahia:
Município Belmonte: Córrego Vermelho, Monte Alto,  Santa Maria Eterna e Complexo Ubu
 Sede da Cidade e Comunidade do Embaré

Município de Santa Cruz Cabrália: 
Município de Porto Seguro: Comunidade de Santa Rita


