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Na Veracel, somos movidos pelo propósito de ser responsável, inspirar pessoas
e valorizar a vida e acreditamos que agindo assim, podemos alcançar a aspiração
de ser a melhor opção de investimento para nossos acionistas.

Por isso, a política que rege nossos processos de compras e contratações está
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balizada pela busca da excelência empresarial e do desenvolvimento territorial.
Nossa visão é contribuir para uma cadeia de fornecimento regional forte, inclusiva
e resiliente que promova a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades
e o aumento da nossa competitividade.

Com essa visão, desenhamos a teoria da mudança para o Programa Suprimentos
Sustentável por meio da qual a lógica estratégica articula objetivos, indicadores
de sucesso e atividades. Esse é o Norte que marca nossos compromissos nos próximos
anos e orientará nossa tomada de decisão em situações chave nas compras e
contrações em nome da Veracel, servindo à consolidação do planejamento
estratégico do negócio.

Nosso Propósito
Contribuir para uma cadeia de fornecimento regional
fo e , inclusiva e resiliente que promova a melhoria
da qualidade de vida das nossas comunidades
e o aumento da nossa competitividade .

P O L Í T I C A

FLUXODEEXECUÇÃO
INICIATIVAS

2. Radar de Demandas – Indústria e
Floresta
3. Programa de Treinamento em
Suprimentos Sustentável

• Colaboração entre áreas e com
stakeholders
• Transparência sobre o andamento
e resultados

4. Programas de Desenvolvimento de
Fornecedores
5. Plano de Comunicação e Gerência
de Suprimentos

1. Melhores práticas

2. Redução de

de sustentabilidade

barreiras para

nos procedimentos

fornecedores PME

e processos de
compras e

TRANSFORMAÇÃO

3. Potencias
fornecedores

7. (Re)Desenho de Parcerias de
Formação para Aumento de
capacidade técnica da População.

• Oportunidades reais e duradouras
(estruturantes) de inserção
econômica para grupos vulneráveis
• Atores Coprotagonistas das
Estratégias (poder público, áreas
Veracel, comunidades,
fornecedores, sociedade civil)

contratações

6. Avaliação de Impactos e Resultados
de pactuação de metas e diretrizes

Facilitadores:

MUDANÇA

• Maior dinamismo econômico
na região

Suprimentos

• Inclusão social, conservação
ambiental e governança

• Perspectiva de longo prazo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Revisão de Processos e Políticas de

PRINCÍPIOS
NORTEADORES:

• Aprender fazendo

RESULTADOS

4. Parcerias
para a geração

preparados em

de oportunidades

gestão e em

reais, estrutural e de

desenvolvimento

valor para a VCC

• Ações Estruturantes
para desenvolvimento
do território
• Fortalecimento da
cadeira de fornecedores

• Competitividade Veracel Garantida
(custo total se reduz)

PROPóSITO

PROGRAMAS/PROJETOS

DIREÇÃO

de negócios

› Patrocínio da Alta Direção

› Colaboradores preparados e orçamento protegido

› Consciência das lideranças de operação sobre seu papel e responsabilidades

› Políticas de apoio - ex. direitos humanos, diversidade e inclusão, desenvolvimento de pessoas

› Governança e gestão para acompanhamento de resultados e impactos

› Parceitos identificados e mobilizados

O objetivo dessa Política de Suprimentos Sustentável é esclarecer como todos na
empresa podem aumentar nossa responsabilidade empresarial e social através de
processos de compras e contratações. Para o sucesso de sua implantação,
os seguintes princípios devem ser sempre respeitados:

p r i n c í p i o s
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01.

Inclusão social, conservação ambiental e governança
para que se reduzam riscos sistematicamente e possamos garantir processos
respeitosos e inclusivos através de toda nossa cadeia de fornecimento que se
compõe a partir de nossos projetos e operações.

02.

Colaboração entre áreas da empresa e com os públicos de interesse
O desenvolvimento econômico de um território envolve questões
socioeconômicas e ambientais complexas na qual a participação e a colaboração
entre atores são fundamentais para gerar soluções legitimadas e duradouras.

03.

Transparência sobre Andamento e Resultados
Os atores internos e externos em colaboração precisam se apoiar em informações
objetivas e periódicas que orientam revisões e novos ciclos de investimento.

04.

Aprender fazendo
As melhores práticas disponíveis devem ser testadas e avaliadas,
buscando processo ágil de customização e ganho de escala.

05.

Perspectiva de longo prazo
As soluções de hoje devem ser pensadas de forma a estruturarem a base
para que outras ações, sejam elas públicas ou privadas, se apoiem no futuro.

2

P O L Í T I C A
As compras locais são de importância estratégica para a Veracel, exercendo um papel
chave em assegurar e manter o nosso direito de operar, desenvolvendo comunidades
vizinhas prósperas e resilientes, garantindo fornecimento confiável e aumentando
a eficiência em nossa cadeia de fornecimento. Para viabilizarmos essas oportunidades,
responsabilizamos a diretoria, os compradores, as áreas de suporte e as áreas
solicitantes a:

1

Identificar e mitigar, sistematicamente, os riscos socioambientais
associados à nossa cadeia de fornecedores por meio da:
Criação e compartilhamento de padrões, processos e ferramentas que deverão
ser incorporados aos processos de todos na empresa.
Alocação de recursos para treinamentos periódicos a colaboradores para que
compreendam os riscos socioambientais relacionados aos produtos e serviços
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negociados e saibam como monitorá-los e reduzi-los.
Promover a conscienciosa atualização da matriz de riscos da companhia.
Acesso e esclarecimento sobre o Código de Conduta de Fornecedores Veracel.
Estímulo aos fornecedores e seus colaboradores para que denunciem má condutas
ou situações que ofereçam riscos a colaboradores, operações, comunidades e/ou
ao meio ambiente.

2

Desenvolver fornecedores locais por meio:
Da alocação de recursos para o desenvolvimento de fornecedores locais para que
se fortaleçam em gestão de negócios, incluindo gestão do risco socioambiental
e evitando relação de dependência para com a Veracel.
Revisão de procedimentos, práticas, ferramentas e políticas internas para
reduzirmos a barreira de acesso à nossa cadeia para micro, pequenos e médios
fornecedores, fornecedores locais e fornecedores comunitários de nosso
território.
Trabalharmos com termos de pagamento que consigam acomodar as necessidades
dos fornecedores locais.
Desenvolvermos parcerias no nosso território para que políticas públicas que
fortaleçam negócios locais sejam desenvolvidas e implantadas.
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3

Ser proativo nas compras e contratações de fornecedores
dos 11 municípios de nosso território. Para isso devem:
Realizar, anualmente, análise de potencial de fornecimento local para conectar
empresas elegíveis com a demanda de aquisição e realizar avaliação dos riscos
tanto para a Veracel como para as comunidades vizinhas.
Requerer que nossos fornecedores também aumentem níveis de compras e
contratações locais por meio de negociação e inclusão de condições nos termos
de referência.
Mapear indicadores que mostrem evolução dos índices de fornecimento locais.

4

Contribuir para a disseminação e engajamento dos colaboradores,
fornecedores e demais públicos de interesse nas iniciativas patrocinadas por
esta política e os avanços por ela alcançados, por meio de:
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Ampla divulgação do Fale Conosco e do Canal de Denúncia Anônima para todos
os fornecedores.
Contribuir com fatos e dados para composição de material de comunicação
e consolidação de indicadores de sucesso.
Contribuir para distribuição de conteúdo e divulgação de materiais de comunicação
originário sobre os temas correlatos ao Programa de Suprimentos Sustentável
para suas equipes e outros públicos de interesse de seu relacionamento direto.

"

ser responsável,
inspirar pessoas e
valorizar a vida.
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r e s p o n s a b i l i d a d e s

Diretoria da Veracel
São as pessoas quem devem aprovar essa política;
acompanhar sua implantação e monitorar resultados;
Cabe aos diretores também alocar recursos condizentes para o pleno cumprimento
desse Programa.

Gerente de Suprimentos da Veracel
É a pessoa proponente dessa política. É responsável por avaliar, periodicamente,
sua pertinência e realizar revisões, de forma participativa e inclusiva, tanto quanto
possível. É o responsável por prover ferramentas e sistemas de suporte, monitorar
os indicadores do Programa Suprimentos Sustentáveis e reportá-los à Diretoria.

Compradores da Veracel
Além de seguir as diretrizes dessa política e serem atuantes nos fluxos e processos
descritos, são responsáveis por conhecerem e apontarem riscos socioambientais
para áreas solicitantes e para gestão de Suprimentos. São as pessoas que podem
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garantir que contratos mitiguem e/ou comprometam fornecedores a mitigarem
riscos socioambientais. Devem também identificar e apresentar produtos e serviços
que podem ser comprados localmente.

Gestores das áreas solicitantes da Veracel
São as pessoas responsáveis por conhecer riscos socioambientais de produtos
e serviços que desejam adquirir e apontar as situações em que esses riscos não
estiverem sendo gerenciadas durante a prestação do serviço ou entrega do produto.

Diretoria de Sustentabilidade
São as pessoas responsáveis por apoiar na revisão de riscos sobre produtos e serviços
e contribuir para o engajamento de públicos de interesse e articulação de parcerias
institucionais. Também são responsáveis pelo diálogo e engajamento com grupo de
comunidades locais quando houver possibilidade de fornecimento.

Gerente de Compliance e Auditoria
É a pessoa responsável por realizar auditoria sobre o cumprimento integral dessa política.

5

