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SUZANO PAPEL E CELULOSE
CATEGORIA FABRICANTE DE CELULOSE DE MERCADO
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Marcelo Bacci, diretor executivo financeiro e de Relações com Investidores da Suzano Papel e Celulose

O Papel – Alta produtividade florestal, tecnologia de ponta e profis-
sionais altamente capacitados têm méritos significativos no desempe-
nho da indústria brasileira de celulose. Como a Suzano valoriza cada 
uma dessas frentes em sua rotina operacional e de que forma contri-
buem com a competitividade da empresa no segmento?

Marcelo Bacci, diretor executivo financeiro e de Relações 
com Investidores da Suzano Papel e Celulose – A crescente 
produtividade alcançada nas operações florestais pela Suzano Papel 
e Celulose é resultado de anos de pesquisa, desenvolvimento, evolu-
ções tecnológicas e um amplo trabalho que envolve diferentes áreas da 
companhia. Isso nos permite ser uma das empresas mais competitivas 
do mundo em termos de produção de celulose. Na cadeia de fabricação 
de papel, a produção integrada faz com que a Suzano Papel e Celulo-
se igualmente mantenha competitividade para atender aos mercado 
brasileiro e, principalmente, latino-americano. A busca constante pela 

excelência operacional permite à companhia mitigar os efeitos provoca-
dos por fatores externos, caso do câmbio e preço internacional de celu-
lose. A competitividade estrutural, a partir da qual buscamos a evolução 
contínua em todas as operações, é um dos pilares da estratégia de cres-
cimento da Suzano. Os outros dois pilares são os Negócios Adjacentes, 
a partir do qual abrimos avenidas para o futuro, caso dos projetos de 
produção de celulose fluff, tissue e lignina, alüem do redesenho da in-
dústria, no qual avaliamos formas de consolidação e verticalização com 
foco em maior geração de valor. Paralelamente à atenção nos resultados 
operacionais, a Suzano Papel e Celulose entende que uma empresa tem 
a função de não apenas garantir retorno a seus acionistas, mas também 
de dar suporte a seus stakeholders. Isso começa com seu público inter-
no, por meio de uma importante transformação cultural pela qual temos 
passado. A partir daí, incentivamos entre nossos colaboradores a busca 
pelo empreendedorismo, a autonomia e o desenvolvimento profissional 
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em relação aos mercados de papel e celulose, nos quais já atua, mas 
também em novas áreas, identificadas como negócios adjacentes, como, 
por exemplo, a produção da Eucafluff, a primeira celulose fluff do mun-
do produzida com fibra curta, e a entrada no negócio de papel tissue. 
Os negócios adjacentes são vistos como avenidas para o futuro, a partir 
dos quais a Suzano Papel e Celulose pode continuar diversificando em 
produtos com menor volatilidade e criando valor a seu negócio. A Suzano 
também pratica uma política rigorosa e consistente de hedge cambial, 
em que procura o melhor casamento possível entre entradas e saídas de 
caixa em moeda estrangeira com a utilização de ferramentas como seu 
caixa e derivativos. 

 
O Papel – Como o senhor avalia a disciplina de sequenciamento 

de projetos na indústria de celulose? Quais reflexos tem acarretado e 
ainda pode acarretar?

Bacci – A indústria tem aumentado a oferta de celulose em ritmo 
superior ao crescimento da demanda, de modo a não permitir a evolu-
ção do preço para um patamar que remunere adequadamente o capital 
investido. A indisciplina de oferta é consequência de um setor fragmen-
tado. Acreditamos que o redesenho da indústria proporcionaria criação 
de valor no setor.

O Papel – Quais são as perspectivas para o mercado de celulose 
em 2017?

Bacci – Há duas grandes fábricas de fibra curta sendo construídas: 
uma na Indonésia e outra no Brasil. Se o cronograma anunciado for 
cumprido, a oferta deve crescer em ritmo superior ao da demanda, o 
que pode trazer volatilidade nos preços.           n

e pessoal. Esses são alguns dos atributos valorizados pela empresa que 
atuam diretamente para o fortalecimento de nosso ambiente interno e 
dão base à nossa estratégia de negócios. Os passos que temos dado 
têm se traduzido em relevantes reconhecimentos de mercado, posicio-
nando a Suzano nas listas das Melhores Empresas para Você Trabalhar e 
das Melhores Empresas para Começar a Carreira, sendo ambas as pesqui-
sas elaboradas pela Revista Você S/A, em 2016. Na Suzano, buscamos 
não apenas a satisfação das pessoas que trabalham na empresa, mas 
também estimularmos um ambiente propício ao desenvolvimento das 
pessoas, com a possibilidade de desenvolvimento pessoal e aprendizado 
contínuo. Quando os colaboradores têm a possibilidade de exercer o má-
ximo de seu potencial, há um sentimento de orgulho e de pertencimento, 
o que certamente contribui para a busca da felicidade e para o legado 
da companhia. A mesma preocupação abrange nossa relação com os 
demais stakeholders. A importância dada a esses temas nos obriga a 
avaliarmos constantemente novas maneiras de conduzir processos e pro-
cedimentos, na relação tanto com clientes e fornecedores quanto com a 
sociedade e com o meio ambiente. Por isso, avançamos nos indicadores 
socioambientais, com o objetivo de dimensionarmos nossa responsabi-
lidade e o legado que queremos deixar, assim como analisarmos se as 
medidas que adotamos fazem jus a seus objetivos.

O Papel – Ao falar sobre competitividade, o senhor acredita que os 
grandes desafios de 2016 se encontraram no cenário interno ou externo? 
Quais fatores exógenos mais afetaram essa indústria neste ano?

Bacci – Os maiores desafios enfrentados em 2016 pela Suzano Papel 
e Celulose e pelas companhias do setor como um todo são relativos a 
fatores externos, com a combinação do preço internacional de celulose 
e do câmbio. Nota-se, neste momento, que a pressão sobre o preço de 
celulose se deve a uma perspectiva de sobreoferta, e não a um problema 
de demanda, que segue crescendo em ritmo histórico. A Suzano acredita 
que, para gerar retorno adequado no segmento de celulose, faz-se neces-
sário ter disciplina, que poderia ser obtida com um redesenho da indús-
tria. Nesse campo, a companhia se apresenta como protagonista em um 
movimento no qual, a partir de fusões e aquisições ou da verticalização 
da produção, a competitividade da indústria de celulose alcance novo 
patamar. Em relação ao mercado interno, o maior desafio deste ano este-
ve associado ao ambiente de incertezas em âmbito doméstico. A despei-
to da redução da demanda brasileira de papel, a Suzano tem conseguido 
manter o volume de vendas ao mercado interno praticamente estável na 
relação entre 2016 e 2015 – confirmação de que, apesar do ambiente 
desafiador, a companhia mantém sua competitividade neste mercado.

 
O Papel – De que forma a Suzano atuou para minimizar tais impactos? 

Bacci – A Suzano Papel e Celulose sustenta sua estratégia de mitigação 
a efeitos exógenos em ações de médio e longo prazos, alinhadas à ope-
ração e à gestão financeira. A resiliência de resultados reflete a atuação 
da companhia, que conta com um diversificado portfólio de produtos 
(papel e celulose), disciplina (de custos, financeira e também na aloca-
ção de capital praticada pela companhia). Destaque, neste caso, para 
a capacidade da Suzano em neutralizar a inflação em sua estrutura de 
custos e despesas. A Suzano também tem como um dos pilares de sua 
estratégia a constante análise de seu portfólio de produtos, não apenas 

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 lançamen-
to 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 abaste-
ce 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.


