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Introdução
Fomos contratados pela Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” ou “Companhia”) com o
objetivo de aplicar procedimentos de asseguração razoável sobre as informações relativas
ao Uso de Recursos (“Declaração do Uso de Recursos”), conforme página 30 do
memorando de oferta, emitido em 7 de Julho de 2016; e sobre a declaração da Companhia
a respeito da gestão dos Títulos Verdes /Green Bonds (conforme contido no Anexo A)
("coletivamente as Declarações"), para concluir se, em 28 de abril de 2017:

O Uso dos Recursos está de acordo com a “Declaração de Uso de Recursos” e com os
requerimentos do “Green Bond Principles, 2016 (Voluntary Process Guidelines for Issuing
Green Bonds, lançado em 16 de Junho de 2016); e
As afirmações dos gestores, descritas na “Declaração da Companhia sobre a Gestão dos
Títulos Verdes/Green Bonds” (abrangendo a declaração dos gestores, base para
preparação, definições, políticas, controles internos e um resumo dos projetos elegíveis
selecionados, bem como dos montantes desembolsados até esta data) incluindo a
concepção apropriada dos controles, são apresentadas adequadamente para atender os
requisitos do “Green Bond Principles, 2016”
Nós não fomos contratados para emitir uma opinião sobre a performance financeira,
ambiental ou social dos projetos elegíveis, segundo estes critérios.

Responsabilidades da administração da Suzano
A administração da Suzano é responsável pela elaboração e apresentação:
Da Declaração do Uso de Recursos de acordo com as diretrizes e requerimentos do “Uso
de Recursos” do “Green Bond Principles, 2016”. A responsabilidade da Administração da
Suzano inclui ainda os controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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Das afirmações dos gestores, descritas na “Declaração da Companhia sobre a Gestão dos
Títulos Verdes/ Green Bond” (abrangendo a declaração dos gestores, base para
preparação, definições, políticas, controles internos e um resumo dos projetos elegíveis
selecionados, bem como dos montantes desembolsados até esta data) incluindo a
concepção apropriada dos controles, e e estão apresentados adequadamente para atender
os requisitos do “Green Bond Principles, 2016”.
A administração da Suzano determinou que os “Green Bond Principles, 2016” são
apropriados para atender as necessidades das partes interessadas neste relatório.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar opinião para a Administração sobre a elaboração e
apresentação:
De que o Uso de Recursos está de acordo com a ‘Declaração do Uso de Recursos’ e com
os requerimentos do “Green Bond Principles, 2016 (Voluntary Process Guidelines for
Issuing Green Bonds lançado em 16 de Junho, 2016); e
Das afirmações dos gestores, descritas na “Declaração da Companhia sobre a Gestão dos
Títulos Verdes/Green Bonds” (abrangendo a declaração dos gestores, base para
preparação, definições, políticas, controles internos e um resumo dos projetos elegíveis
selecionados, bem como dos montantes desembolsados até esta data) incluindo a
concepção apropriada dos controles e se estão apresentados adequadamente para atender
os requisitos do “Green Bond Principles, 2016”
Nosso trabalho foi conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 07/2012,
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO
3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000,
emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não
financeiras históricas.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de
independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança razoável
de que as informações divulgadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorções
relevantes.
Um trabalho de asseguração razoável conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE
3000) consiste principalmente de indagações à administração e outros profissionais da
Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações relativas aos Títulos
Verdes/Green Bonds, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter
evidências que nos possibilitem opinar sobre as informações divulgadas tomadas em
conjunto. Um trabalho de asseguração razoável requer, também, a execução de
procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos
que o levem a acreditar que as informações divulgadas tomadas em conjunto, podem
apresentar distorções relevantes. Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa
compreensão dos aspectos relativos à compilação, materialidade e apresentação das
informações constantes nas informações divulgadas a respeito dos Títulos Verdes/Green
Bonds e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas e sobre
os processos associados às informações materiais divulgadas, em que distorções
relevantes poderiam existir.
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Alcance e limitações
Devido às limitações inerentes a toda estrutura de controles internos, é possível que erros
ou irregularidades possam ocorrer e não ser detectados. Nosso trabalho de asseguração
razoável não foi planejado para detectar todas as falhas e erros que possam existir nas
informações em cumprir os requerimentos do “The Green Bond Principles, 2016” pois, o
trabalho não foi realizado de forma contínua durante todo o período e os procedimentos
realizados foram amostrais.
Além disto, a estrutura de controles internos dentro da qual os procedimentos que foram
avaliados operam, não foi objeto desta asseguração razoável e nenhuma opinião é dada
sobre a sua efetividade ou sobre projeções e informações futuras.
Qualquer projeção das Declarações e a satisfação dos requisitos dos Green Bond
Principles para períodos futuros, estão sujeitas ao risco de que os procedimentos se
tornem inadequados devido à mudanças nas condições ou que o grau de cumprimento das
políticas ou procedimentos possa se deteriorar.
A opinião de asseguração razoável expressa neste relatório foi formada de acordo com a
base acima.
Independência
Na condução desta asseguração, cumprimos com os requisitos de independência do
“Accounting Professional and Ethical Standards Board”.
Opinião
Em nossa opinião, em 28 de abril de 2017:
O Uso dos Recursos está de acordo com a ‘Declaração do Uso de Recursos’ e com os
requerimentos do “Green Bond Principles, 2016 (Voluntary Process Guidelines for Issuing
Green Bonds lançado em 16 de Junho de 2016); e
As afirmações dos gestores, descritas na “Declaração da Companhia sobre a Gestão dos
Títulos Verdes/Green Bonds” (abrangendo a declaração dos gestores, base para
preparação, definições, políticas, controles internos e um resumo dos projetos elegíveis
selecionados, bem como dos montantes desembolsados até esta data) incluindo a
concepção apropriada dos controles, são apresentadas adequadamente para atender os
requisitos do “Green Bond Principles, 2016’.

São Paulo, 28 de Abril de 2017

KPMG Assessores Ltda.
CRC 2SP034262/O-4 F-SP

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6
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Anexo A
Declaração da Companhia sobre a Gestão dos Títulos Verdes/Green Bonds
A Suzano é responsável pela preparação e apresentação das notas de uso dos recursos
("Declaração do Uso de Recursos") em 28 de abril de 2017.
Afirmação da Administração
A Administração afirma que as definições abaixo e os procedimentos e controles internos para
o uso dos recursos líquidos, oriundos da emissão dos títulos, usados para financiar, no todo ou
em parte, Projetos Verdes Elegíveis, estão de acordo com os “Green Bond Principles, 2016” e
que desenhou controles internos efetivos em relação ao uso dos recursos, segundo a situação
verificada em 28 de abril de 2017.
Base de preparação
Este documento foi desenvolvido para demonstrar como a Suzano está alinhada com os
requisitos do “Green Bond Principles, 2016” e os controles, relativos à Declaração de Uso de
Recursos em 28 de abril de 2017.
Este documento detalha as definições e critérios (políticas e procedimentos de controle interno)
em relação aos quais a Suzano aloca os recursos oriundos da emissão dos Títulos Verdes que
são utilizados para financiar, total ou parcialmente, Projetos Verdes Elegíveis.
Os Projetos Verdes Elegíveis incluem, mas não estão limitados a:
Florestas sustentáveis: Despesas relativas (i) ao manejo sustentável de florestas que cumprem
com padrões internacionais e nacionais para a silvicultura sustentável como o FSC, Cerflor
(PEFC) ou certificação Equivalente e (ii) restauração da cobertura florestal nativa de terras
degradadas
Conservação: Despesas relativas a projetos que mantêm ou desenvolvem áreas de
conservação e protegem qualquer espécie ou habitat nativo de animais ou plantas;
Gestão da Água: Desenvolvimento e instalação de tecnologias e sistemas que melhorem a
qualidade das águas residuais tratadas, ou aumentem a eficiência hídrica por meio do consumo
reduzido de água e reúso de água;
Eficiência Energética: Despesas relacionadas a projetos que aumentam a eficiência energética,
incluindo a redução do consumo de combustíveis fósseis; e
Energia Renovável: Despesas relacionadas a projetos que reduzem as emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE) por meio da substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis e /
ou geração de energia a partir de fontes renováveis.
Políticas e controles internos
A Suzano aplica políticas e controles internos para garantir o cumprimento do “Green Bond
Principles, 2016”:

(i)

Avaliação e seleção de projetos:
Nós estabelecemos sistemas para rastrear e monitorar o valor líquido equivalente dos títulos
alocados e nosso departamento de contabilidade é responsável pela alocação nos Projetos
Verdes Elegíveis, que são revisados pelo nosso Departamento de Sustentabilidade e Meio
Ambiente.
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(ii)

Gestão de recursos

a.

Os Recursos Líquidos são acompanhados por nossa área de Finanças por meio de centros de
custo individuais dentro de nosso sistema contábil, vinculados a projetos que são identificados
como atendendo aos critérios para "Projetos Verdes Elegíveis".

b.

Se houver alocação pendente de recursos oriundos da emissão dos Títulos Verdes, a Suzano
e/ou suas subsidiárias vão investir temporariamente uma quantidade equivalente para
balancear esses recursos líquidos em caixa ou instrumentos financeiros equivalentes que
consistem basicamente em depósitos bancários, compromissos de recompra, fundos de
investimentos, entre outros depósitos e caixa disponível no exterior. O pagamento do principal
e juros da nota de crédito será feito através dos fundos gerais da Suzano e não serão
diretamente ligados à performance de qualquer projeto elegível.

(i)

Relato
Até a alocação integral dos recursos líquidos captados nos Projetos Verdes Elegíveis, a
Companhia fornecerá (i) as métricas de impacto dos Projetos Verdes Elegíveis; (ii) confirmação
de um consultor independente que possua experiência em questões ambientais e sociais, de
que um montante equivalente aos recursos líquidos da emissão dos Títulos Verdes foi
desembolsado para qualificar Projetos Verdes Elegíveis; e (iii) confirmação por auditor
independente sobre a alocação dos recursos líquidos captados em Projetos Verdes Elegíveis.
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Anexo B
Projeto

Categoria

Total Alocado
(BRL)

5.1 Imperatriz

Gestão da Água

56.257.943

ETE Mucuri

Gestão da Água

37.256.931

ETE Imperatriz

Gestão da Água

2.683.706

ETE Limeira

Eficiência Energética

1.385.300

Restauração de áreas
degradadas
(alugadas) e
conservação de
ecossistemas
naturais

Florestas Sustentáveis

3.934.588

Gastos com Conservação

10.102.356

Florestas Sustentáveis

703.780.821

Manutenção e
conservação de
áreas, fauna e flora,
recursos naturais,
estudos e
monitoramento.

Gestão sustentável
das florestas, de
acordo com o FSC e o
Cerflor (PEFC).

Total

815.401.645

