Posicionamento Suzano
Gestão Territorial na Veracel
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A Veracel Celulose é uma companhia organizada sob as leis do Brasil, na qual Suzano e
Stora Enso detém 50% de participação acionária cada. A Veracel desenvolve o manejo de
plantios de eucalipto, além de operar uma planta de celulose localizada na cidade de
Eunápolis, no Estado da Bahia, com capacidade de produção anual de 1,12 milhão de
toneladas, gerando mais de 2.900 empregos próprios e de terceiros na região.
A Veracel sempre esteve comprometida com a construção de relacionamentos fortes
junto às comunidades locais nas áreas em que atua. As áreas da Veracel são produtivas e a
empresa possui toda a documentação legítima de suas terras onde os projetos de plantio
da Veracel somente são executados mediante a obtenção prévia de licença ambiental,
concedida pelo órgão ambiental competente além de seguir os rigorosos requisitos das
certificações florestais.
Em situações nas quais foram necessárias ações de reintegração de posse, todo o
processo foi conduzido pelas autoridades competentes, realizado de acordo com a
legislação pertinente, e os ocupantes foram notificados com a devida antecedência, tendo
a possibilidade retirarem seus pertences e deixar a área ocupada antecipada e
voluntariamente. A empresa repudia veementemente qualquer ato de violência assim como
quaisquer abusos ou arbitrariedades.
A Veracel defende que o diálogo é sempre o melhor caminho e tem uma longa história
de cooperação com as comunidades locais. Nos últimos anos, celebrou importantes acordos
para o desenvolvimento de assentamentos agrários em seu território, envolvendo
representantes de trabalhadores rurais, movimentos sociais, órgãos governamentais, ONGs
e entidades acadêmicas e sempre considerando as necessidades e os interesses de todos os
envolvidos.
Os acordos e as parcerias desenvolvidas permitem alcançar resultados positivos no
âmbito da segurança alimentar, do desenvolvimento da agricultura familiar com base na
agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável na região do Sul da Bahia. A partir de
dois grandes acordos celebrados com associações locais, em 2011 e 2018, a empresa
implementou um amplo programa de fomento à agricultura familiar, com apoio de
instituições acadêmicas, que asseguram o acesso à terra, que somam cerca de 20 mil
hectares de áreas pertencentes à empresa, beneficiando 1,4 mil famílias de pequenos
agricultores familiares.
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A empresa tem cumprido os compromissos assumidos nesses acordos, além de
conduzir diversas iniciativas de apoio às comunidades em sua região de atuação. Leia mais
sobre o trabalho da Veracel com os movimentos sem-terra em seu Relatório de
Sustentabilidade
A companhia também tem parceiros, como consultorias especializadas e um
relacionamento próximo com líderes comunitários e órgãos públicos, em todas as esferas.
A exemplo disso, a Veracel faz parte do Diálogo Florestal Nacional e, regionalmente, do
Fórum Florestal da Bahia. Essas iniciativas independentes proporcionam a interação
constante entre representantes de empresas do setor de base florestal e organizações
ambientalistas e sociedade civil, com o objetivo de construir visão e agendas comuns entre
esses setores. São canais de diálogo pautados no respeito e na construção de estratégias e
parcerias.
A companhia mantém uma relação bastante próxima com as comunidades indígenas,
tendo como objetivo a manutenção do diálogo permanente com suas lideranças e a
contribuição para a preservação da cultura tradicional. Nesse sentido, executa uma série de
investimentos e iniciativas de geração de renda e ações de apoio à qualidade de ensino nas
aldeias. É importante também ressaltar que, embora comunidades indígenas se localizem
próximas às propriedades da Veracel, a empresa não planta em área declarada como terra
indígena.
A Veracel Celulose e as empresas prestadoras de serviço que atuam nas áreas da
empresa atuam no estrito cumprimento da legislação pertinente e em consonância com seu
Código de Conduta, disponível no site da empresa. Nesse site, também são fornecidas
informações sobre objetivos de responsabilidade ambiental e social da companhia. No
mesmo documento, há um capítulo específico sobre relacionamento com entes públicos,
repudiando explicitamente atos de corrupção. Seus profissionais e suas empresas
contratadas estão sob esse compromisso formal de conduta.
Além de ser um dos maiores geradores de empregos e impostos do sul da Bahia, apoiar
a educação e a agricultura financeiramente, a Veracel já restaurou mais de 7 mil hectares
com espécies nativas que conectaram mais de 65.000 ha de áreas naturais em um
planejamento de paisagem que leva em consideração todos os fragmentos de mata nativa
existentes na paisagem local. Para apoiar os meios de subsistência das comunidades
vizinhas, a Veracel disponibiliza parte de suas terras aos agricultores familiares e fornece
treinamento e apoio técnico. As atividades realizadas em parceria com as universidades
estão relatadas nos Relatórios de Sustentabilidade da Veracel, disponíveis no site da
companhia.
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