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SUZANO EXPÕE ESTRATÉGIAS 
PARA CRESCIMENTO

Empresa visualiza mais oportunidades que desafios diante do cenário 
atual, considerando a diversificação do seu portfólio com atuação no 

mercado de bens de consumo e entrada no segmento têxtil

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel
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O Suzano Day 2021, promovido pela Suzano 
em 24 de março último, apresentou as dire-
trizes estratégicas e perspectivas da empresa 
diante do cenário atual. A companhia dei-
xou claro aos analistas e investidores que, 

em um projeto ambicioso, foi possível identificar oportu-
nidades de mercado favoráveis para sair ainda mais forta-
lecida no pós-pandemia, respondendo positivamente aos 
questionamentos sobre a volatilidade e impactos no mer-
cado e os motivos que levam à continuidade dos investi-
mentos no segmento de papéis. 

No mercado de celulose, a empresa, líder mundial de 

produção com 11 milhões de toneladas/ano de fibra curta 
(BHKP), visualiza aumento da demanda. Esse foi justifi-
cado por dois principais aspectos, a substituição fibra por 
fibra, com a utilização da fibra curta em alguns processos 
de produção hoje sustentados pelo uso da fibra longa, bem 
como na substituição fóssil por fibra.

O crescimento orgânico previsto para os próximos cinco 
anos para celulose será de 4,6 milhões de toneladas confor-
me apontado pela Suzano, passando das atuais 35,8 milhões 
de toneladas para 40,4 milhões de toneladas. “A celulose de 
fibra curta vem ganhando espaço especialmente no merca-
do de bens de consumo. A substituição de 1% de fibra curta 
por fibra longa, representará o incremento de 90 mil tone-
ladas por ano nesse mercado”, pontuou Leonardo Grimaldi, 
diretor executivo Comercial de Celulose e de Gente e Gestão, 
destacando ainda que as novas máquinas também já permi-
tem a utilização de uma maior quantidade de fibra curta no 
seu processo. Com as capacidades de fibra longa limitadas, 
a empresa ganha em competitividade de custos. Além disso, 
a empresa melhorou a resistência da fibra curta em 25% nos 
últimos anos, característica essa necessária para a produção 
de papéis que utilizam fibra longa. A oportunidade consiste 
ainda na previsão de crescimento da capacidade de celulo-
se de fibra curta, que será inferior ao aumento potencial de 
demanda de 4,6 milhões de toneladas, com 3,4 milhões de 
toneladas de oferta até 2025, passando de 39,8 milhões de 
toneladas para 43,2 milhões de toneladas.

Na competição fóssil a fibra, a substituição dos plásticos, 
ou seja, a utilização de matérias-primas não renováveis por 
outras renováveis, movimentará um mercado de 32 milhões 
de toneladas nos próximos 20 anos. Segundo a companhia, a 
extinção do mercado de plástico de uso único, que já tem sido 
banido em alguns países e com tendência ascendente, elimina-
rá outras 190 milhões de toneladas. Com isso, a expansão na 
demanda de fibra curta superará os aumentos de capacidade 
já anunciados.

Com relação às novas oportunidades e incremento da de-
manda, “a China tende a importar mais, devido à falta de 
madeira, consumindo celulose de outros países”, disse Gri-
maldi. Nesse caso, mais um milhão de toneladas nos próxi-
mos cinco anos são previstos como oportunidade para a fibra 
curta, totalizando 5,6 milhões de toneladas.  Walter Schalka, 
presidente da empresa, justificou que o mercado está favorá-
vel para a companhia. “Temos um crescimento de demanda e 
vemos pouca oferta nova com algumas rupturas importantes 
no mercado e um nível bastante baixo do lado da produção, 
sem novos projetos. Talvez a situação mude, mas tudo indica 
que teremos um mercado muito positivo ao longo do ano”, 
comentou. Vale acrescentar que, neste mês, a Suzano anun-
ciou o preço a seu nível recorde em US$ 780 para a China, 
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bem como aumentos para Estados Uni-
dos (US$ 1.240 por tonelada) e Europa 
(US$ 1.010 por tonelada). 

Quanto aos desafios logísticos impostos 
pelo cenário atual, o presidente da Suzano 
reconheceu que no momento a cadeia de 
suprimentos é desafiadora devido à escas-
sez de contêineres e espaço em navios. Isso 
implica no aumento dos custos e inclusive 
do prazo de entrega. “Observamos essas 
condições no início do ano, bem como ou-
tras variáveis para a congestão nos portos, 
levando a ciclos maiores”, disse Schalka. 
Carlos Aníbal, diretor executivo de Flo-
restal, Logística e Suprimentos da Suzano, 
considerou, entretanto, que a companhia 
não será significativamente afetada pelo 
aumento das taxas de frete devido aos con-
tratos de longo prazo e por ter sua produ-
ção escoada principalmente por navios break bulk.

De olho nesse mercado, com um projeto greenfield e desti-
nado a atender essa demanda, Ribas do Rio Pardo é a aposta 
da vez para a empresa. Mesmo ainda sem oficializar o inves-
timento, Aires Galhardo, diretor executivo de Operações de 
Celulose da Suzano, destacou que a planta terá capacidade 
para produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose kraft de 
eucalipto (BEKP) em linha única e que possui todos os atri-
butos necessários para “oferecer retornos atraentes, mesmo 
nos cenários desafiadores de preços de commodities e taxas 
de câmbio”. Por enquanto, o foco da empresa está em ace-
lerar a desalavancagem. De alta competitividade em custo, 
o menor previsto dentre todas as unidades da Suzano, a fá-
brica terá apenas 60 km de distância como raio-médio até a 
floresta, além de alta eficiência energética, sendo 180 MW 
disponibilizados ao mercado de energia e totalmente livre de 
combustível fóssil (FFF – Fossil-Fuel Free).

Do lado das plantas já existentes, a empresa também pre-
tende reduzir o custo de produção por tonelada. Para tanto, 
adotou ações de modernização das plantas totalizando 32 
projetos até 2024, com estimativa de capex de aproxima-
damente R$ 2 bilhões e uma redução de custo prevista de 
R$ 46,00 por tonelada de celulose produzida por meio da 
redução do consumo de produtos químicos, gás natural e 
energia elétrica.

Grimaldi defendeu ainda que existem outros fatores para a 
volatilidade encontrada no mercado. “É importante entender 
como ocorre a precificação entre produtores médios e gran-
des, que é bastante diferenciada. Por isso vemos um ou outro 
com taxas elevadas, interferindo ainda na parte de estoques. 
Os equipamentos mais antigos também influenciam nesse 

processo e, em algumas regiões, as restri-
ções com a pandemia estão mais rígidas, 
interferindo na produção”, contextualizou.

Expansão e Novos Mercados
Em um cenário bastante competitivo, 

a Suzano visa a premiunização e conso-
lidação do mercado de bens de consumo. 
Atualmente, o market share da Suzano no 
Brasil é de 8,3% e o objetivo é avançar por 
meio da capacidade de conversão que suas 
plantas fornecem no eixo Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, além do mercado da região 
Sudeste, que pode ser atendido pela nova 
fábrica de Cachoeiro de Itapemirim-ES. 
Vale destacar que a empresa já é líder de 
mercado nas regiões Norte e Nordeste.

“O mercado de papéis higiênicos está 
passando por um processo de premiuni-

zação, passando de uma para três camadas, especialmente 
nas regiões Norte e Nordeste. Outro ponto é a consolidação 
do mercado não apenas com fusões e aquisições de gran-
des players, mas de redução na participação. Aumentamos 
a fatia de mercado desde 2018 e conseguimos 2,5 pontos 
percentuais de aumento. Agora estamos avançando com 
a quinta planta que vai produzir papéis de três camadas 
e permitirá aumentar a produção em 30%”, contou Luis 
Bueno, diretor executivo de Bens de Consumo e Relações 
Institucionais da Suzano, fazendo referência à unidade em 
Cachoeiro de Itapemirim-ES, inaugurada em março último. 
“Temos ainda 25 mil de toneladas de papel extra que estão 
sendo exportados para a América Latina e poderão ir para 
outras plantas de conversão e para outras regiões em futu-
ras expansões”, acrescentou.

Outra importante avenida é o segmento de papel e em-
balagem. “O consumo de papel, papel sem fibra e todos os 
demais contabilizam mais de 53 milhões de toneladas e isso 
vai aumentar, compensando o declínio de papéis para Im-
primir e Escrever”, disse Fabio Almeida, diretor executivo 
de Papel e Embalagem. A diretoria da empresa sinalizou que 
não pensa em desinvestir desse tradicional mercado e des-
tacou que as marcas buscam reduzir a sua pegada ecológica 
de plástico uma vez que os consumidores estão mais engaja-
dos em adquirir produtos sustentáveis. “São 32 milhões de 
toneladas de demanda de celulose para atender ao mercado 
de substituição de plásticos. Por isso, estamos trabalhando 
nas nossas instalações para criar produtos que atendam um 
mundo mais sustentável, com sacolas de papel, copos entre 
outros que contribuirão para tornar essa revolução do papel 
em realidade”, enfatizou.

“A SUZANO ESTÁ 
PREPARADA PARA O 

FUTURO E QUEREMOS 
SER PROTAGONISTAS”, 

DISSE SCHALKA, 
ENFATIZANDO QUE A 
EMPRESA OBJETIVA 

A CRIAÇÃO DE VALOR 
POR MEIO DA FORTE 
GERAÇÃO DE CAIXA
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Para Schalka, a demanda é sólida de acordo com as expec-
tativas da companhia para o mercado. “Devo salientar que 
o segmento de embalagens vai muito bem e papéis especiais 
estão em alta, fortalecidos pelo e-commerce. Alguns produto-
res têm tido resultados melhores que em 2020 e a perspectiva 
é para uma demanda crescente”, constatou. O presidente da 
Suzano também destacou a evolução dos negócios da compa-
nhia e os planos diante de possíveis adversidades. “Se tiver-
mos declínio muito grande no consumo do papel, podemos 
buscar outras formas de gerar valor com essa base de ativo em 
particular. No entanto, no momento acreditamos que estamos 
muito bem-posicionados. É evidente que o negócio de papéis 
não se compara com o negócio de celulose, mas ele é muito 
significativo e traz muitos retornos para a nossa base de acio-
nistas”, defendeu.

Seja pela avenida dos bens de consumo ou a entrada em 
mercados totalmente novos para a companhia, Vinicius Noni-
no, diretor de Novos Negócios afirmou que o objetivo da em-
presa é garantir uma atuação audaciosa a partir da biomassa. 
“Nossa visão de futuro tem a ver com alavancar os negócios 
por meio das florestas cada vez mais produtivas, em projetos 
com escalabilidade e parcerias robustas. No último ano tive-
mos uma grande oportunidade”, disse o executivo sobre a joint 
venture formada com a startup finlandesa Spinnova para o 
mercado têxtil. “Nosso modelo de negócios envolve a produ-
ção de celulose microfibrilada e em seguida a produção da fi-
bra têxtil, até chegar ao consumidor final por meio da parceria 
com varejistas”, informou Nonino. 

Leia aqui, neste ícone clicável em 
www.revistaopapeldigital.org.br, 

a reportagem publicada sobre a JV 
com a startup finlandesa Spinnova 

e a parceria com a H&M. 

Em desenvolvimento, a empresa também almeja o mer-
cado de créditos de carbono, mas, para isso, primeiro deverá 
trabalhar em estimular o desenvolvimento desse mercado no 
País. A demanda atual é de 3 a 4 bilhões de toneladas de CO2  
equivalentes por ano. “A partir de uma força tarefa, a pes-
quisa de especialistas verificou que a partir do compro-
metimento anual de mais de 700 empresas até 2050 seria 
possível sequestrar dois bilhões de toneladas de CO2 equi-

valentes. Estamos em um processo de aprendizagem, enten-
dendo o mercado de carbono e sua estrutura regulatória. Só 
no processo em nossa cadeia de valor já contabilizamos 22 
milhões de toneladas de CO2 equivalentes como oportuni-
dade”, disse Schalka. 

O próximo passo do projeto estruturado de carbono tem 
como meta antecipar a negociação e monetização desse re-
curso. Enquanto isso, a empresa fortalece a sua parte volta-
da às finanças sustentáveis, visando a governança MLP (da 
sigla em inglês para Master Limited Partnership) e a Remu-
neração ESG (da sigla em inglês para “environmental, social 
and governance”). Com significativos avanços nos rankings 
dos principais índices (Dow Jones, ISEB3, Sustainalytics, 
CDP e MSCI), a meta da empresa é se tornar benchmarking 
na indústria para esse tipo de investimento. 

Na ocasião, o presidente da Suzano fez uma crítica a al-
guns critérios com penalização e falta de reconhecimento 
de empresas sequestradoras de carbono por estarem locali-
zadas em determinados países, como o Brasil, considerando 
um dos principais empecilhos para o avanço nessa meta da 
companhia. “Participamos ativamente desde o início dos 
programas de ESG respondendo os questionários e me-
lhorando a classificação nesses índices, mas queremos mé-
tricas mais claras e critérios mais uniformes. No segundo 
semestre teremos um encontro ESG onde vamos anunciar 
a nossa meta e estamos ampliando os critérios para temos 
KPIs e métricas ainda melhores”, completou Schalka.

Marcelo Bacci, diretor Executivo de Finanças, Relações 
com Investidores e Jurídico da Suzano, completou a apre-
sentação comentando a operação e a saúde financeira da 
Suzano a partir de um controle rígido de custos, apesar de 
alguma inflação impulsionada pelo câmbio. “A sustenta-
bilidade e eficiência são elementos convergentes e é o que 
buscamos. Desde o início, temos sido protagonistas com 
elementos financeiros sustentáveis e hoje isso representa 
30% da carteira. Com uma estrutura robusta tivemos avan-
ço considerável na redução da alavancagem (4,3 x Dívida 
líquida/EBITDA no final de 2020)”, pontuou.

“A Suzano está preparada para o futuro e queremos ser 
protagonistas”, disse Schalka ao final, enfatizando que a em-
presa objetiva a criação de valor por meio da forte geração 
de caixa. “O primeiro ponto é a prática dos melhores preços 
de celulose, o que nos dá uma desalavancagem rápida e con-
versão em patrimônio (equity). A partir de todas as avenidas 
conquistaremos um balanço robusto e isso vai possibilitar 
prosseguirmos com os projetos. Vamos aumentar o nosso 
mercado e com isso teremos uma perspectiva mais ampla 
de crescimento. A redução de custo de capital oferecerá um 
negócio sustentável com muito mais valor para as partes 
mais interessadas e para os nossos acionistas”, concluiu. 


