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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

MARCELO BACCI, DA SUZANO, É 

ELEITO O EXECUTIVO FINANCEIRO 

MAIS ADMIRADO DO BRASIL PELO 

SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

U
ma pesquisa conduzida pelo anuário “Análise Executivos Jurídicos e Financeiros”, 
promovido pela Análise Editorial, nomeou Marcelo Bacci, Diretor Executivo de 
Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Suzano, o executivo financeiro 
mais admirado do Brasil pela segunda vez consecutiva. 

 A Análise Editorial é a primeira empresa jornalística do Brasil dedicada exclu-
sivamente à produção de publicações especializadas. Já o anuário é considerado 
o mais importante e atual raio-X do mercado brasileiro, uma vez que reúne perfis 

com uma média de 2,6 mil profissionais, atuantes em 1,4 mil das maiores companhias do País. Juntas, essas 
empresas respondem por mais de 75% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

 Os homenageados e homenageadas da pesquisa são eleitos por seus pares em votação direta, por 
meio de pesquisa respondida por executivos e executivas das respectivas áreas de atuação. A indicação é 
feita de forma espontânea, sem a apresentação de uma lista prévia aos participantes. Além disso, não são 
permitidos votos em profissionais da mesma empresa que o participante da pesquisa. “Ser reconhecido 
como o executivo financeiro mais admirado do Brasil é uma honra, ainda mais porque se trata de uma 
votação dos pares. Tenho plena convicção de que essa conquista também é consequência de estar em uma 
companhia com a visibilidade da Suzano, referência global no setor, e que tem me dado a oportunidade de 
inovar e liderar diferentes operações e iniciativas”, avalia Bacci sobre o reconhecimento.

 Entre as iniciativas mais recentes da Suzano às quais se refere, está a emissão de títulos verdes. 
“Anos atrás, fomos pioneiros na emissão de green bonds. Agora, mais recentemente, em 2020 e 2021, fomos 
pioneiros entre as empresas das Américas no lançamento de sustainability-linked bonds, títulos cujas taxas 
estão atreladas ao cumprimento de metas sociais ou ambientais. Esse é o resultado de um trabalho conjunto 
da minha equipe, que atua diariamente colocando em prática os nossos direcionadores de cultura, gerando 
e compartilhando valor com todos os nossos stakeholders”, exemplifica o diretor executivo de Finanças, 
Relações com Investidores e Jurídico da companhia.

 Na entrevista a seguir, ele amplia a abordagem aos aspectos que contemplam a atual competitivi-
dade financeira de empresas de capital aberto e faz um balanço pessoal sobre as próprias contribuições à 
trajetória da Suzano. “Sem dúvida, esse reconhecimento me fez refletir sobre a importância da consistência 
na carreira e tudo o que foi possível construir ao longo dessa jornada, além do que ainda está por vir.”
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possibilidades de abertura com novas 
parcerias nos negócios e nas inovações. 
É preciso encontrar um equilíbrio entre 
os dois pontos: você precisa proteger a 
empresa, mas ao mesmo tempo dar es-
paço para criar. Um ponto significativo 
no cenário atual é a importância da tec-
nologia para as mudanças de processos e 
automações nessas áreas, pois a agilida-
de e precisão proporcionadas são funda-
mentais para a tomada de decisão. Vale 
ressaltar que a sinergia entre os depar-
tamentos Jurídico e Financeiro também 
é importante para que possamos criar 
mais oportunidades e evolução de car-
reira, desenvolvendo profissionais com 
competências mais amplas. Em relação à 
competitividade financeira, acredito que 
vai muito além de oferecer produtos e 
serviços de qualidade a preços atraentes. 
Vejo também como um grande recurso 
para fortalecer a relação transparente 
com os investidores, ao mesmo tempo 
que incorporamos os aspectos da susten-
tabilidade em todo o processo.

O Papel – Como foi o início da sua 
carreira e o ingresso na indústria de  
celulose e papel?

Marcelo Bacci, diretor executivo de 
Finanças, Relações com Investidores e 
Jurídico da Suzano – Sou formado em 
Administração Pública pela Fundação 
Getulio Vargas. Logo após a formação, 
iniciei minha carreira no Unibanco, em 
1991, onde atuei por sete anos na área de 
Finanças Corporativas. Também tive pas-
sagens pela Promon, como diretor execu-
tivo, e pela Louis Dreyfus Commodities, 
no cargo de vice-presidente financeiro. 
Há 11 anos, ingressei na Suzano Holding 
(controladora da Suzano), como vice-
-presidente executivo. Atualmente, atuo 
como diretor executivo de Finanças, 
Relações com Investidores e Jurídico 
da Suzano S.A., liderando atividades de  
Tesouraria, M&A, Jurídico, Relações 
com Investidores, Controladoria, Serviços 
Compartilhados, Tributos, Planejamento, 
Gestão de Riscos e Compliance. Atuar na 
Suzano tem sido um aprendizado cons-
tante. A companhia tem avançado em 
muitos aspectos, tanto na geração de va-
lor quanto na agenda Ambiental, Social 
e Governança, na sigla em inglês (ESG), 
e quanto mais o setor cresce, mais efei-
to positivo traz para a sociedade. Neste 
momento, por exemplo, estamos viabi-
lizando um dos maiores investimentos 
em curso no Brasil, que é a construção de 
uma nova fábrica de celulose em Ribas 
do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. So-
mente esse projeto contribuirá para a cria-
ção de 10 mil empregos durante a obra, 
além de gerar um importante impacto so-
cial para toda a região, e de gerar também 
significativo valor a nossos acionistas. 
 
O Papel – Como você avalia o  
setor jurídico e financeiro atual? Quais  
aspectos contemplam a competi-
tividade financeira de empresas de  
capital aberto?

Bacci – No passado, tanto a área  
Jurídica como a Financeira olhavam 
apenas para os riscos. Hoje, temos mais 

O Papel – Em paralelo às tendências 
atuais, de que forma a conjuntura  
econômica e política do País impacta 
os investimentos privados e a manu-
tenção da sustentabilidade financeira 
dos negócios?

Bacci – O Brasil é uma grande potência 
para a economia global e tem muito espa-
ço para crescer, sobretudo na agenda da 
bioeconomia. Temos uma disponibilidade 
de terras e variedade de clima favoráveis 
para o desenvolvimento da agroindústria, 
além de uma aptidão natural para ativida-
des com baixas emissões de gases de efeito 
estufa. Nesse contexto, o País tem poten-
cial para ser um player relevante na geo-
política global e, ao mesmo tempo, atrair 
investimentos e criar alternativas de de-
senvolvimento sustentável, fazendo com 
que as companhias continuem investindo 
em seus negócios localmente. Vale lem-
brar que, segundo projeções da Indústria 
Brasileira de Árvores (IBÁ), o setor deve 
investir mais de R$ 60 bilhões até 2028. 
Na Suzano, também temos investido de 
forma a assegurar a continuidade de nossa 
competitividade, aliando essa prioridade 
ao componente ESG, que tem sido um 
fator importante na estratégia de redução 
dos custos de nossas operações. Costu-
mamos dizer que estamos do lado certo 
da equação, portanto, quanto maior for 
o nosso setor, maior o impacto positivo 
que teremos na sociedade. Nossa opera-
ção contribui para a remoção de carbono 
da atmosfera e, ao mesmo tempo, é uma 
importante geradora de empregos e de 
desenvolvimento regional nas localidades 
onde opera.
 
O Papel – Quais aspectos considera 
indispensáveis a executivos da área 
de Finanças de empresas que fazem  
parte de uma indústria de grande  
expressividade no cenário global, com 
um potencial de crescimento ainda 
maior no contexto da bioeconomia?

Bacci – Acho importante destacar a 
excelência e a curiosidade. Executar bem, 
mas sempre estar de olho nas possibili-

NO PASSADO, TANTO 
A ÁREA JURÍDICA 

COMO A FINANCEIRA 
OLHAVAM APENAS 
PARA OS RISCOS. 

HOJE, TEMOS MAIS 
POSSIBILIDADES 

DE ABERTURA COM 
NOVAS PARCERIAS 
NOS NEGÓCIOS E 
NAS INOVAÇÕES
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dades de inovação e em como melhorar 
a cada dia. Um olhar sistêmico também 
é fundamental – os executivos financei-
ros precisam olhar a empresa de forma 
completa, e não apenas em seus aspec-
tos econômicos. Costumo falar que, até 
poucos anos atrás, era bastante raro eu 
precisar abordar temas sociais e ambien-
tais durante uma conversa com analistas 
de mercado, por exemplo. Hoje, não há 
reunião em que o tema não seja discu-
tido. Vemos essa mesma evolução nas 
relações com clientes, fornecedores, com 
a administração pública e com todos os 
demais stakeholders. Fazendo um parale-
lo, é o mesmo que aconteceu, há alguns 
anos com a gestão de riscos e compliance, 
aspectos que ganharam relevância e hoje 
permeiam todas as organizações. 
 
O Papel – De que forma acredita estar 
contribuindo com a atuação competi-
tiva da Suzano? 

Bacci – Estou há oito anos nessa po-
sição, e hoje a empresa é muito maior e 
mais complexa do que quando entrei. 
Sinto muito orgulho de ter contribuído 
para isso. Nesse período, construímos fá-
bricas, entramos no negócio de bens de 
consumo, fizemos a maior operação de 
fusão do setor no mundo (com a Fibria), 
entramos no Novo Mercado da B3, lista-
mos nossas ações na bolsa de Nova York, 
entre outras tantas realizações. A fusão 
entre as antigas Suzano Papel e Celulose 

para o mundo, e à sociedade, que é  
beneficiada pelo cumprimento das metas 
propostas pelas empresas. 
 
O Papel – O que você vislumbra para 
o setor nos próximos anos e de que  
forma acredita que a Suzano estará 
posicionada neste contexto futuro?

Bacci – Na Suzano, temos como pre-
missa incorporar a inovabilidade, ino-
vação alinhada à sustentabilidade, em 
todos os nossos processos e produtos.  
Estamos constantemente buscando ino-
var, investindo em biotecnologia, no de-
senvolvimento de novos clones florestais, 
de novos produtos, além de metodolo-
gias de plantio e colheita que permitem  
ampliar a produtividade e de iniciativas 
ambientais e sociais que busquem agre-
gar novos parceiros a projetos transfor-
madores. O que temos feito ao longo dos 
anos é aprimorar e evoluir as práticas, bus-
cando constantemente equilibrar os inte-
resses dos nossos diferentes stakeholders,  
a fim de gerar e compartilhar continua-
mente valor, além de buscarmos prota-
gonismo, sempre que possível, em novos 
instrumentos de financiamento, novas 
metodologias de mensuração de impacto 
e/ou de relacionamento. Para os próximos 
anos, o nosso objetivo é continuar trazen-
do para a sociedade soluções sustentáveis, 
de baixo custo, alta escala e competitivi-
dade, a partir de novas aplicações que te-
mos desenvolvido para a árvore.   

e Fibria foi talvez o fato mais marcante 
dessa trajetória, pois além de dar origem 
a uma das maiores empresas do Brasil, 
sabíamos que essa nova empresa poderia 
ser uma protagonista na construção de 
um futuro melhor para o País e para a so-
ciedade de modo geral. Hoje, essa empre-
sa possui um conjunto de metas de longo 
prazo, chamadas de Compromissos para 
Renovar a Vida, que buscam endereçar 
problemas estruturais da atualidade, 
como a questão climática e a desigualda-
de social. Ajudar a viabilizar essa agenda 
é motivo de enorme orgulho. Da mesma 
forma, e pensando mais especificamente 
na área Financeira, acho importante citar 
novamente os sustainability-linked bonds.

A Suzano foi a segunda empresa no  
mundo e a primeira das Américas a 
emitir esse tipo de títulos, atrelando 
o recurso oferecido pelos investidores 
ao cumprimento de metas sociais e  
ambientais de longo prazo. Entendo que 
a experiência vivida pela Suzano na emis-
são de SLB’s é uma evidência concreta da 
confiança dos investidores e um estímulo 
para que outras empresas busquem novas 
oportunidades no âmbito das finanças 
sustentáveis. Ou seja, julgamos ter um 
papel importante no desenvolvimento  
de um novo mercado que é favorável a 
todas as partes envolvidas. Às empresas, 
que captam recursos a taxas mais com-
petitivas, aos investidores, que sabem que  
seus  recursos contribuirão positivamente  

PERFIL DO EXECUTIVO 
Nome completo: Marcelo Bacci.

Formação acadêmica: Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Cargo atual: Diretor executivo de Finanças, Relações com Investidores e  

Jurídico da Suzano.

Principais aprendizados corporativos: Olhar sistêmico, busca constante pela evolução e 

sempre atuar de forma antenada com as tendências de mercado.

O que ainda almeja conquistar: Ampliar cada vez mais o impacto que gero nos resultados 

do negócio e nas pessoas ao meu entorno.
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