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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

CAIO ZANARDO ASSUME 

CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE 

DA VERACEL E FOCA EM TRABALHO 

CONJUNTO COM EQUIPES

A tuando como diretor-presidente da Veracel Celulose – joint 
venture entre a brasileira Suzano e sueco-finlandesa Stora Enso, 
cuja unidade fabril instalada em Eunápolis-BA tem capacidade 
produtiva anual de 1,1 milhão de toneladas de celulose de fibra 
curta – desde fevereiro último, Caio Zanardo, graduado em 
Engenharia Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), segue consolidando uma 
carreira com raízes bem fincadas na indústria de celulose e papel. 

O executivo já soma uma bagagem profi ssional de 16 anos no setor, tendo inicia-
do como trainee na Votorantim, em 2004, e galgado uma série de outras posições até 
chegar à mais recente, como diretor fl orestal na Suzano, antes de assumir a presidência 
da Veracel. No currículo, Zanardo ainda agrega um MBA em Gestão Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o curso Advanced Strategy Management, oferecido 
pelo International Institute for Management Development (IMD) Business School, em 
Lausanne, na Suíça.

Ao fazer um balanço sobre a trajetória, ele lembra de como surgiu o interesse pela 
área fl orestal, porta de entrada para o que se desenhou a seguir. “Quando a Eco 92 foi 
realizada, ouvi  pela primeira vez sobre o tema sustentabilidade. Essa pauta, até então 
de perspectiva futura, me chamou a atenção. A escolha pelo curso de graduação veio 
justamente daí, da crença de que a sustentabilidade poderia trazer desdobramentos 
promissores nos próximos anos.” 

Na entrevista a seguir, Zanardo conta mais detalhes sobre o início da sua jornada 
profi ssional, revela quais pilares planeja para a sua gestão e vislumbra as oportunidades 
que o setor ainda pode explorar ao praticar sustentabilidade do início ao fi m da sua 
cadeia produtiva.
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DIVULGAÇÃO VERACEL

Zanardo: "O setor tem 
potencial para seguir 
atuando com maestria, 
cada vez mais inserindo 
elementos positivos em sua 
cadeia produtiva e gerando 
de fato a bioeconomia. Já 
temos visto essas inovações 
e disrupções advindas das 
árvores acontecendo"
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pois foi quando eu saí da área operacional 
e pude contribuir com a consolidação de 
uma nova cultura para o processo florestal 
da empresa. Depois disso, galguei outras 
posições até que, em 2016, me tornei dire-
tor florestal na Fibria. Em 2018, participei 
do processo de fusão com a Suzano, que 
foi concluído no início de 2019, e me lem-
brei daquele momento de transformação 
cultural que vivi em 2009. Novamente en-
carei como uma ótima oportunidade de 
unir o melhor de duas empresas e entregar 
as sinergias mapeadas por um grupo úni-
co. Então eu venho desse processo recente, 
que envolveu um trabalho árduo e muito 
gratificante, e culminou nesse convite para 
o cargo de diretor-presidente da Veracel.

O Papel – Como recebeu o convite para 
ocupar o cargo e de que forma a cultura 
organizacional da Suzano deve contri-
buir com a sua conduta como líder?

Zanardo – Sendo uma das acionistas 
da Veracel, a Suzano me convidou a par-
ticipar do processo de seleção do novo 
presidente da companhia. Tal processo 
envolveu entrevistas e diversos bate-pa-
pos com ambos os acionistas e com uma 
consultoria especializada, até que tive a 
grata felicidade de ser nomeado dire-
tor-presidente. É claro que bateu uma 
certa ansiedade no momento de assumir 
à presidência, mas, ao mesmo tempo, 
sempre tive a tranquilidade de saber que 
contaria com equipes muito competen-
tes no meu time. Quando falamos de 
uma empresa, temos de ter em mente 
de que ela é feita por pessoas. O que eu 
percebi ao longo da minha atuação no 
setor é que conviver com as pessoas, que 
vivem diferentes momentos e têm dife-
rentes desafios sempre coloca à prova a 
nossa capacidade de resolver problemas, 
de encontrar soluções. 

O Papel – Em quais pilares planeja ba-
sear a sua gestão e como tem se dado 
os primeiros desdobramentos dela? 

Zanardo – Essa capacidade de en-
tender o desafio, de ter uma escuta 

O Papel – Como foi o início da sua car-
reira e o ingresso na indústria de celu-
lose e papel? 

Caio Zanardo, diretor-presidente da 
Veracel – Nasci em São Paulo-SP e, naque-
la fase do Ensino Médio, o curso de Enge-
nharia Florestal me despertou interesse, 
justamente por trazer a questão da susten-
tabilidade como uma pauta futura promis-
sora. Buscando um melhor detalhamento 
e entendimento sobre o tema, encontrei 
as opções de faculdades que ofereciam o 
curso e acabei entrando na Esalq. Desde o 
primeiro ano da faculdade, busquei fazer 
estágios, tanto pelo conhecimento técnico 
quanto pelas relações cultivadas no dia 
a dia. Quando concluí o curso, surgiu a 
oportunidade de participar do processo 
seletivo de trainee da Votorantim (VCP na 
época). Foi uma grata oportunidade dar 
início à minha carreira por ali, em Ribei-
rão Preto, com um projeto focado na área 
florestal. Na sequência, participei de pro-
jetos corporativos de gestão, conhecendo 
mais a fundo toda a cadeia florestal, a ca-
deia industrial, a cadeia de suprimentos 
etc. Hoje vejo que foi muito enriquecedor 
ter essa base ampla sobre o setor, no início 
da minha carreira. Ao longo dos próximos 
anos, participei de inúmeros projetos, em 
diferentes cidades, voltados à silvicultu-
ra e, em 2008, fui transferido  para Três 
Lagoas-MS. Quando houve a fusão entre 
VCP e Aracruz, que levou ao surgimen-
to da Fibria, fui convidado pelo Marcelo 
Castelli, à época CEO da companhia, a ser 
gerente de Desenvolvimento Operacio-
nal, saindo um pouco da operação e me 
dedicando mais à inovação, estendendo 
o olhar ao futuro. O Castelli frisava mui-
to que, independentemente dos recursos 
disponíveis no momento, o pensamento 
mais amplo, direcionado ao futuro, devia 
ser uma constante. O programa Floresta 
do Futuro surgiu daí, a partir da iniciativa 
de prospectar onde a Fibria estaria dali a 
cinco anos. A ideia era ter esse olhar vi-
sionário, colocando em prática uma série 
de implantações no âmbito florestal. Foi 
uma cadeira especial na minha trajetória, 

ativa (não só para dentro da empresa, 
mas também para fora), entender os 
anseios das pessoas, tanto dos funcio-
nários como da sociedade, e traçar um 
caminho para chegar onde queremos 
no futuro vai ser o meu papel aqui na 
Veracel. Quero contribuir no sentido de 
conectar todos para chegar a um obje-
tivo comum, que é o de criar um mo-
vimento cada vez mais salutar para a 
Veracel. Este primeiro mês de gestão 
foi de muitas interações, o que conside-
ro bastante positivo, já que eu buscava 
justamente isso: conhecer e ouvir todo 
o time por trás da operação. Também 
acho importante destacar que, antes de 
iniciarmos esses trabalhos, passamos 
por todos os procedimentos e protoco-
los de prevenção à Covid-19, incluindo 
a realização de exame PCR e os dias ne-
cessários de isolamento após à minha 
chegada à cidade. É uma questão muito 
ímpar assumir um cargo de liderança 
sem ter aquela típica troca de contato 
e afeto que tradicionalmente teríamos 
se não fosse a pandemia. Mesmo diante 
desta situação atípica, o pessoal da Ve-
racel preparou um kit de boas-vindas, 
que me deixou emocionado. Me senti 
muito bem acolhido. A partir daí, vi-
sitei a fábrica, as florestas, o terminal 
marítimo, a Estação Veracel para poder 
sentir e me integrar ao ambiente. Na 
segunda semana, agendamos reuniões 
com a gerência e diretoria de cada área 
para que pudéssemos fazer um levanta-
mento sobre as fortalezas e as fraquezas 
apresentadas, a fim de identificarmos 
oportunidades de melhorias. Dessas 
conversas iniciais, saíram mais de 100 
ideias sobre quais projetos poderiam 
ser encabeçados. Achei o número bas-
tante expressivo, pois representa um 
pipeline bastante robusto. Feitas essas 
reuniões, formamos a liderança que 
dará andamento aos projetos que deci-
dimos focar neste ano. Com todo esse 
trabalho inicial, conseguimos extrair 
a essência da Veracel para perseguir o 
propósito de melhoria contínua.

////////////////////
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O Papel – Quais aspectos considera in-
dispensáveis a um líder de uma empresa 
que faz parte de uma indústria de gran-
de expressividade no cenário global?

Zanardo – A materialização de um 
trabalho muito bem executado pela Ve-
racel pode ser citada como exemplo prá-
tico do que imagino. Nos últimos três 
anos, tivemos excelentes resultados no 
Great Place to Work (GPTW), com ín-
dice de satisfação de 83% em 2018 para 
89%, em 2019. Ter pessoas motivadas a 
trabalhar na empresa é o primeiro passo 
de qualquer ação que visa à competitivi-
dade futura. Em um setor pujante como 
o nosso, a necessidade de ter um meio de 
entrada das pessoas é natural. Hoje temos 
dois programas cooperativos, dentro de 
formação de gestores florestais e forma-
ção de gestores industriais, para que a 
gente possa fazer do setor uma alavanca 
de entrada à vida profissional e, além dis-
so, dar visibilidade às nossas atividades. 
Fazer o setor ser uma indústria desejada 
— e mostrar isso — é muito importante 
no contexto atual, em que muitas pessoas 
buscam trabalhar em empresas cujo pro-
pósito está alinhado ao delas. Falando do 
meu papel como líder, eu sintetizaria em 
três fases o que desejo vivenciar nos pró-
ximos anos junto à Veracel: ter foco no 
que é essencial, inovar em pontos que ge-
rem valor e aprender com os erros. Usan-
do a linguagem da geração atual, a junção 

destes tópicos acabou dando match com 
as metas da empresa. Conseguimos em-
pregá-los em todos os projetos que traça-
mos para a agenda deste ano.

O Papel – Com toda a sua bagagem 
técnica previamente adquirida, quais 
particularidades você destacaria a 
respeito do setor, considerando as 
conquistas dos últimos anos e o con-
texto de oportunidades no qual está 
inserido? 

Zanardo – O nosso setor desempe-
nhou um papel exemplar há 50 anos, 
que refletiu no cooperativismo visto e 
praticado naquele momento. Foi ali que 
aqueles profissionais visionários viram 
a necessidade de olhar a competitivi-
dade do setor de forma mais estrutu-
ral e tomaram a iniciativa de, por meio 
de cooperação mútua, estudar todos os 
elos que contemplam a nossa produção. 
Mais recentemente, na década de 1990, 
aliaram-se a essa bagagem as demandas 
da sociedade por uma conduta mais sus-
tentável. As certificações acompanharam 
esse processo e reforçaram esse compro-
misso assumido há muitas décadas. Vejo, 
portanto, que o nosso setor sempre teve 
uma postura proativa em relação ao fu-
turo, em prol da sua perenidade, mas 
também visando à preservação da biodi-
versidade e todos os demais aspectos que 
reduzem os impactos ao meio ambiente. 

Acredito que o setor tem potencial para 
seguir atuando com essa maestria, cada 
vez mais inserindo elementos positivos 
em sua cadeia produtiva e gerando de 
fato a bioeconomia. Já temos visto essas 
inovações e disrupções advindas das ár-
vores acontecendo.

O Papel – Por outro lado, quais gar-
galos ainda precisam ser superados e 
deficiências equacionadas para que o 
setor de fato explore todas as possibi-
lidades futuras?

Zanardo – Tenho algumas percepções 
referentes à natureza da nossa indústria. 
Somos uma indústria de base, logo a efi-
ciência é um fator extremamente rele-
vante. Quando falamos em transforma-
ção digital, por exemplo, vemos avanços 
ocorrendo mais rapidamente em outros 
segmentos industriais. Entendo, contu-
do, que é natural termos uma postura 
mais cautelosa, para agregar novos con-
ceitos sem deixar de usufruir da eficiên-
cia e qualidade já conquistadas. Acredito 
que a exploração das novas tecnologias 
disponíveis passem por duas vertentes 
principais: a primeira é relacionada ao 
processo e a segunda envolve pessoas. 
Por isso a construção de um ambiente 
saudável, com diálogo e espaço para ex-
posições diversas, é indispensável para 
consolidar novos incrementos. Essa troca 
é a grande alavanca para o futuro.  

////////////////////

////////////////////////////

Nome completo: Caio Zanardo

Formação acadêmica: Engenheiro Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da 

Universidade de São Paulo (USP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 

curso Advanced Strategy Management, oferecido pelo International Institute for Management Development 

(IMD) Business School, na Suíça.

Cargo atual: Diretor-presidente da Veracel

Principais aprendizados corporativos: A importância de saber escutar e se posicionar.

Principais conquistas pessoais: Poder ter vivenciado duas grandes fusões.

O que ainda almeja conquistar: Poder contribuir ainda mais para que tenhamos  uma sociedade justa e diversa.

PERFIL DO EXECUTIVO 


