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SUZANO PAPEL E CELULOSE
CATEGORIA INOVAÇÃO (P&D E TECNOLOGIA)
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Fábio Carucci Figliolino, gerente executivo de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e Inovação da Suzano Papel e Celulose

O Papel – Em quais principais frentes de inovação a Suzano 
aposta e vem trabalhando ao longo do último ano? 

Fábio Carucci Figliolino, gerente executivo de Pesqui-
sa & Desenvolvimento (P&D) e Inovação da Suzano Pa-
pel e Celulose – A Suzano Papel e Celulose criou neste ano a Di-
retoria Executiva de Inovação e Novos Negócios, o que comprova 

a relevância do tema da inovação dentro da companhia. Liderada 
pelo diretor Renato Tyszler, a nova área tem como objetivo fortale-
cer e consolidar o pilar estratégico de negócios adjacentes, a partir 
do qual a Suzano busca desenvolver novos usos para a exploração 
da madeira. Como forma de dar ainda mais sustentação à área de 
inovação, a Suzano possui centros de pesquisa e trabalha com o 
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tamento da madeira, representado na Suzano pelo aproveitamento 
da lignina, por exemplo, seja o caminho natural para uma sustenta-
bilidade cada vez maior das operações, além de maior competitivi-
dade na área operacional. 

O Papel – O senhor acredita que a indústria nacional tem po-
tencial para tomar a liderança global nos próximos anos? De que 
forma a Suzano se enxerga nesse panorama global?

Figliolino – O Brasil é o maior produtor mundial de celulose de 
fibra curta e o quarto maior produtor de celulose, atrás de China, 
Estados Unidos e Canadá, e a Suzano Papel e Celulose é a segun-
da maior produtora global de celulose de eucalipto e a quinta 
maior produtora de celulose do mercado, além de líder regional 
no mercado de papel. A representatividade do Brasil em termos 
globais e a participação de destaque da Suzano no mercado mun-
dial apenas confirmam a expectativa de que o Brasil e a Suzano se 
consolidarão cada vez mais como referência mundial na indústria 
de papel e celulose.                 n

conceito de open innovation, em uma rede colaborativa de pesquisa 
com as principais universidades e institutos de tecnologia do Brasil 
e do exterior. A Suzano também já produz a Eucafluff, a primeira 
celulose fluff do mundo desenvolvida a partir da fibra curta, e anun-
ciou investimentos para a produção de papel tissue em suas plantas 
de Mucuri (BA) e Imperatriz (MA) e a instalação de uma unidade 
para a extração de lignina, em escala pré-industrial, na Unidade 
Limeira (SP). A Suzano também atua na área de biotecnologia por 
meio da FuturaGene, primeira empresa do mundo a receber apro-
vação pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 
para o uso comercial de eucalipto geneticamente modificado.

O Papel – Entre os negócios adjacentes encabeçados pela em-
presa, algum vem despontando por seu maior potencial no curto 
prazo? Algum outro tem mais potencial a longo prazo? Qual é o 
status do cronograma desses trabalhos de P&D?

Figliolino – A evolução dos negócios adjacentes dentro da Su-
zano Papel e Celulose leva em consideração o potencial de escala-
bilidade de cada atividade, garantindo, assim, a diversificação e a 
criação de valor da companhia. Por isso todos os projetos em curso 
são considerados de grande potencial no médio e no longo prazos. 
Há, entretanto, uma curva natural de desenvolvimento de cada um 
desses mercados e tecnologias. Na área de celulose fluff, por exem-
plo, a Suzano já atua a partir de parcerias com atores de diferentes 
segmentos. No mercado de papel tissue, por sua vez, a produção 
ainda não teve início, dado que a construção de linhas de produção 
de tissue será concluída apenas no segundo semestre de 2017. O 
mesmo vale para a extração de lignina, desenvolvimento ainda em 
fase de evolução dentro da companhia. 

O Papel – O cenário econômico desafiador que envolve o País 
impacta de certa forma os investimentos em inovação? Quais são 
os desafios para se manter competitivo hoje, sem perder o foco na 
competitividade de longo prazo, fortemente baseada nesses inves-
timentos?

Figliolino – Na Suzano, desenvolvemos modelos escaláveis de 
negócios que tenham potencial para extrair valor de nossa própria 
base de ativos, potencializando cada investimento realizado. Dessa 
maneira, mesmo em cenários mais desafiadores, conseguimos ino-
var e melhorar a rentabilidade dos ativos já existentes, sempre com 
disciplina de capital.

O Papel – O que o senhor vislumbra sobre os próximos desdo-
bramentos da indústria de base florestal como multiplataforma de 
negócios?

Figliolino – A estratégia da Suzano em focar nos negócios adja-
centes representa, sobretudo, uma aposta da companhia em extrair 
valor da própria base de ativos. Acreditamos que o maior aprovei-

Empresa: Suzano Papel e Celulose

Ano de fundação: 1924

Sede: Bahia

Países onde atua: Brasil, China, Estados Unidos, Suíça, 
Israel e Argentina

Maiores conquistas na história da empresa: Em 
1961, o início da produção, em escala mundial, de papéis 
com 100% de fibra de eucalipto. Em 2001, o lançamento 
do Reciclato®, primeiro papel offset 100% reciclado do 
Brasil, produzido a partir de aparas pré e pós-consumo. 
Em 2004, a obtenção da certificação Forest Stewardship 
Council® (FSC®) na área florestal na Bahia, que abastece a 
unidade de Mucuri. Em abril de 2015, a Suzano, por meio 
da atuação de sua subsidiária FuturaGene, tornou-se a 
primeira empresa a ter autorização para uso comercial 
de eucalipto geneticamente modificado com aumento de 
produtividade. Em maio do mesmo ano, a Suzano anuncia 
entrada no mercado de fluff. 

Próximas metas: Competitividade estrutural, negócios 
adjacentes e redesenho da indústria.


