
VENDAS ACELERADAS

A Suzano atua no mercado de bens de 

consumo com foco no segmento de tissue, 

composto, majoritariamente, de produtos 

como papel-toalha, guardanapo, papéis 

para fins sanitários (papel higiênico) e 

lenço de papel. Em todo o Brasil, desde 

2020, houve um salto na demanda por essa 

linha de papéis, exigindo que a empresa 

reordenasse fábricas e seu modelo comercial, 

a fim de responder com agilidade às novas 

necessidades dos(as) clientes. 

Em 2021, tivemos uma evolução da  

presença de nossos produtos em grandes 

clientes (supermercados, hipermercados 

e atacadistas do País). Também houve um 

crescimento bastante robusto de volume e 

faturamento da companhia. O crescimento 

em valor no mercado de papel higiênico no 

Brasil em 2021 foi de 6%, segundo dados  

da Nielsen1, em comparação ao ano de 

2020. Já para a Suzano, esse crescimento 

foi de 16%. No último bimestre do ano, a 

_TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1. Fonte: Nielsen Retail INA + C&C – julho/agosto de 2021.
2. Fonte: Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e dados da Suzano.

EM BUSCA DE SOLUÇÕES

A vocação da Suzano é aliar sustentabilidade 

e inovação, colocando em prática o conceito 

da inovabilidade. Assim, o nosso portfólio de 

projetos de Pesquisa & Desenvolvimento tem 

como prioridade aumentar a nossa eficiência 

florestal, elevando a produtividade e a  

qualidade das nossas florestas. A partir dessa 

matéria-prima renovável, focamos nossos 

recursos em desenvolver novas aplicações 

que possam trazer impactos positivos 

para a sociedade, em linha com os nossos 

compromissos com a vida. E eles são, em sua 

maioria, desenvolvidos por meio de parcerias 

estratégicas e colaboração. Entre centros 

de tecnologia, startups, academia, outras 

organizações e até empresas concorrentes, a 

área de Tecnologia e Inovação possui hoje cerca 

de 37 parceiros(as) de países como Finlândia, 

Suécia, Estados Unidos, Israel, Itália, Austrália, 

Canadá e Brasil, alocados(as) em programas  

SUSTENTAÇÃO

46% 
dos recursos são  

destinados ao 

desenvolvimento de  

soluções que possam 

alavancar continuamente  

os negócios atuais,  

da floresta aos  

produtos finais.

TRANSFORMAÇÃO

32% 
são destinados ao 

desenvolvimento de soluções 

transformacionais para os 

negócios atuais, visando 

gerar vantagem competitiva 

significativa e sustentável, 

em linha com as necessidades 

dos nossos clientes e da 

sociedade em geral.

DIVERSIFICAÇÃO

22% 
dos recursos exploram  

novas aplicações para a 

biomassa de eucalipto, 

em linha com a nossa 

bioestratégia, visando  

ampliar o portfólio de 

produtos e gerar novos 

negócios para a Suzano.

com recursos e contratos bem definidos.  

Juntos(as), buscamos desenvolver soluções 

compatíveis com as demandas de todos os  

elos de nossa cadeia produtiva.

Em 2021, a área de Tecnologia e Inovação atuou 

em 122 projetos, com investimento de R$ 187,4 

milhões, classificados em três eixos:

empresa atingiu 11,2% em market share 

value, consolidando sua maior participação 

de mercado na história e com crescimento de 

2,9 pontos percentuais em relação ao último 

bimestre de 2020, o maior crescimento entre 

todos(as) os (as) fabricantes.

Como resultado de toda a estratégia da UNBC, 

a Suzano alcançou 45%2 de presença nos Top 

100 Clientes de Varejo Alimentar no Brasil em 

2021, avanço de 10 pontos percentuais em 

relação a 2020. Essas redes com presença dos 

produtos da companhia representam 71% do 

faturamento do ranking Top 100. Em relação 

à distribuição ponderada da Nielsen, avaliando 

a presença de fabricantes nas redes mais 

importantes para a categoria, as lojas em  

que a Suzano está presente com seus 

produtos representam 55% do faturamento 

total de papel higiênico. Ou seja, produto 

certo na praça certa!

Carlos Kauan Miranda, estagiário da Fabricação de Tissue, Unidade Imperatriz (MA). Foto: Márcio Schimming.

Rosana Soares de Araújo, técnica em P&D, Unidade Limeira (SP).
Foto: Fernando Cavalcanti.

Custo total relacionado com  
pesquisa e desenvolvimento

2019 2020 2021

 R$ 175.892.732,00  R$ 163.400.248,00  R$ 186.383.080,00 

_INDICADOR
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TERRITÓRIOS DE INOVAÇÃO

A partir de 2022, essa classificação se transformará 

em uma visão mais moderna, chamada de 

Territórios de Inovação, que permitirá à Suzano 

avaliar melhor como as decisões em Pesquisa e 

Desenvolvimento se conectam às nossas Avenidas 

Estratégicas e às macrotendências do mercado. 

Nesse sentido, elegeram-se seis territórios de 

inovação e plataformas estratégicas importantes 

para delimitar as oportunidades e os focos de 

atuação de P&D, de modo a garantir o alinhamento 

com a estratégia do negócio. São eles:

_Árvore Eficiente

_ Biomateriais

_ Ecoeficiência e Preservação

_ Evolução e Novas Aplicações do Papel

_ Evolução Industrial para Celulose

_ Genética para Eficiência

O objetivo é ampliar a percepção sobre potenciais 

mudanças no contexto de negócios e discutir  

as opções estratégicas da empresa no curto,  

médio e longo prazos. 

PROGRESSOS NA FUTURAGENE 

A FuturaGene – Divisão de Biotecnologia da 

Suzano e líder em desenvolvimento genético de 

plantas voltado para o aumento da produtividade 

e da sustentabilidade do setor florestal global – 

obteve aprovação inédita para o uso comercial de 

uma nova variedade de eucalipto geneticamente 

modificado tolerante a herbicida. A tecnologia foi 

avaliada e aprovada pela Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio) após uma série de 

ensaios em laboratórios, casas de vegetação e em 

campo, que geraram todos os dados necessários 

para avaliação da sua biossegurança à saúde 

humana e animal e ao meio ambiente. 

O novo eucalipto confere a característica de tolerância ao herbicida 

glifosato, utilizado no setor florestal para combater a mato competição, 

possibilitando a adoção de práticas mais modernas e controle mais 

eficiente das plantas daninhas que competem com o eucalipto, 

principalmente nos primeiros anos de crescimento da planta. Essa 

tecnologia visa otimizar e potencialmente reduzir o uso de químicos, 

além de permitir melhores condições de trabalho. Melhoramento 

clássico e biotecnologia caminham juntos na Suzano e de forma 

cada vez mais integrada. Após a aprovação da CTNBio, o eucalipto 

geneticamente modificado tolerante a herbicida será incorporado 

ao programa de melhoramento da Suzano para avaliar a aptidão da 

variedade nas diversas regiões onde a Suzano cultiva o eucalipto, assim 

como é feito com os clones convencionais. O objetivo dessa etapa é 

desenvolver materiais adaptados para futuro uso operacional.

NOVAS TECNOLOGIAS PARA ENFRENTAR 
DESAFIOS GLOBAIS

FuturaGene também obteve, em 2021, uma licença de pesquisa para 

a tecnologia de edição gênica CRISPR-Cas9 da Corteva Agriscience, 

Broad Institute do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e 

da Universidade de Harvard, entre outras instituições. Esta tecnologia, 

assim como outras ferramentas da FuturaGene, será aplicada na 

pesquisa e no desenvolvimento de novas variedades de eucalipto que 

sejam mais produtivas, resistentes a doenças e pragas, e com fibras de 

melhor qualidade. Além disso, a empresa tem o objetivo de tornar as 

novas variedades mais resilientes às mudanças climáticas, reduzindo, 

assim, os riscos de perda de produtividade decorrentes desse quadro. 

A FuturaGene tem, ainda, a opção de converter essa licença para 

pesquisa em uma licença para fins comerciais. Um aspecto fundamental 

desse acordo é a possibilidade de compartilhar os benefícios dessa 

importante tecnologia com pequenos(as) produtores(as) na cadeia de 

suprimentos da Suzano sem a cobrança de royalties. 

Baseada em dados científicos externos e também da empresa,  

a Suzano acredita que as variedades de eucalipto geneticamente 

modificados trarão ganhos de produtividade e benefícios ambientais.

Jéssica Fernanda Fonseca Fernandes, 
técnica em P&D, FuturaGene. 
Foto: Juarez Godoy.

Saiba mais sobre a FuturaGene acessando o site.
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_NOVOS NEGÓCIOS

A MFC E SUAS DIVERSAS 
APLICAÇÕES

Com perspectivas de aumento de escala nos 

próximos anos, a celulose microfibrilada, ou MFC, é 

uma polpa de celulose que recebe intenso trabalho 

mecânico para ser refinada e pode ser usada em 

várias aplicações. Além de avançar na produção 

da fibra têxtil com a Spinnova (veja mais detalhes 

no tópico a seguir), a Suzano vem estudando a 

aplicação em papel de imprimir e escrever, entre 

outros usos ainda em estágio de desenvolvimento. 

Além disso, iniciamos testes com MFC para a 

substituição de matéria-prima de origem fóssil em 

produtos de limpeza (detergentes, amaciantes, 

sabão para lavagem de roupas) e na fabricação de 

tintas e telhas de fibrocimento, que antes eram 

feitas com amianto.

PARCERIA PARA TECIDO 
SUSTENTÁVEL

Diversas marcas da indústria têxtil buscam, cada 

vez mais, minimizar emissões e pegada ambiental 

e construir uma base circular de material para 

seus produtos. Como exemplo de inovabilidade, 

vale destacar a joint venture que estabelecemos 

em 2021 com a Spinnova, startup finlandesa 

de inovação de materiais, para produção e 

comercialização exclusiva de fibra têxtil 100% 

renovável, a partir de celulose microfibrilada de 

eucalipto. 

Com a consolidação da joint venture, foi anunciado, 

em fevereiro de 2021, um investimento das duas 

empresas, no valor de 22 milhões de euros, para 

a construção da primeira unidade de produção 

dessa fibra, que será comercializada com a marca 

SPINNOVA®. A planta em escala pré-comercial está 

localizada em Jyväskylä (Finlândia), onde fica o centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento da Spinnova e a 

planta piloto. A Spinnova vai fornecer a tecnologia 

de forma exclusiva, enquanto a Suzano garantirá o 

fornecimento de celulose microfibrilar produzida a 

partir do eucalipto cultivado no Brasil. A produção 

será gerenciada e operada pela joint venture, chamada 

de Woodspin, com participação de 50% de cada 

empresa. A estimativa é que a planta entre em 

operação em 2023.

LIGNINA, FATOR DE PROTEÇÃO

Assim como a celulose e o papel, a lignina é 

um produto renovável da indústria de árvores 

plantadas. É um composto orgânico complexo 

que, juntamente com a celulose, compõe a maior 

parte da madeira das árvores. Entre outras 

coisas, pode ser usada como resina fenólica ou 

antioxidante para produtos de borracha. Além 

disso, é um excelente combustível que produz 

vapor para processos produtivos mais eficientes e 

gera eletricidade, o que contribui para uma matriz 

energética mais renovável.

A lignina produzida pela Suzano é alvo de diversos 

estudos de aplicação, em diferentes setores 

industriais. O mais recente reúne equipes de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Suzano e do 

Grupo Boticário, um dos maiores conglomerados 

de beleza do mundo. Juntas, as equipes estão 

verificando os benefícios da lignina em produtos 

de beleza, especialmente para peles negras. 

Pesquisadores(as) envolvidos(as) na parceria 

identificaram um efeito antioxidante do 

ingrediente, que também poderá ser usado 

como potencializador de fator de proteção 

(FPS) em protetores solares e redutor de 

acinzentamento de bases para peles negras. 

Isso se daria porque, quando entram em 

contato com o oxigênio do ar, os produtos 

acabam sofrendo alterações, e a lignina impede 

que as bases mudem de cor em decorrência do 

processo de oxidação.

Após a fase de pesquisa, os resultados devem 

ser utilizados para o desenvolvimento de novas 

linhas de cosméticos do Boticário a partir de 

2022. A lignina é produzida em Limeira (SP), onde 

a Suzano opera a primeira planta de lignina kraft 

da América Latina.

ROUPA FEITA COM FIBRA 100% RENOVÁVEL

Nossa matéria-prima renovável, combinada com a tecnologia da Spinnova, atenderá às 

necessidades do mercado e da sociedade para a produção de fibras mais sustentáveis, a partir 

da mesma matéria-prima usada na produção de papel, em um processo que não exige muita 

água, gera pouco resíduo sólido e utiliza em sua produção químicos de base renovável. A fibra 

SPINNOVA® é uma alternativa altamente vantajosa no mercado em termos de sustentabilidade. 

Ao ser produzida, por exemplo, ela gera emissões mínimas de gases de efeito estufa.

Importantes grupos líderes de moda, como a sueca H&M, a dinamarquesa Bestseller, a finlandesa 

Marimekko, a alemã Adidas e a norueguesa Bergans, já firmaram parceria com a Spinnova para 

participar do processo de desenvolvimento de seus materiais. 

Planta de lignina, Unidade Limeira (SP). Foto: Fernando Cavalcanti.
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CELULOSE NÃO BRANQUEADA

A Suzano desenvolveu uma celulose não branqueada 

destinada aos (às) clientes do setor alimentício.  

A ideia é oferecer soluções de origem renovável  

para a fabricação de embalagens que tenham  

contato com o alimento.

BIO-ÓLEO

Em novos negócios, a companhia investe para, 

futuramente, oferecer produtos para o setor de 

combustíveis. Nesse intuito, em 2021, testes foram 

feitos com duas grandes empresas do ramo petrolífero 

nos Estados Unidos. O foco é tornar-se player global 

relevante na oferta de soluções e produtos verdes  

para a indústria de combustíveis.

APRENDIZADOS E DESAFIOS EM 2021

O ano de 2021 foi de aprendizado na forma de operar e gerir a operação industrial de lignina, ainda em 

processo de maturidade tecnológica. Seu desenvolvimento traz desafios por se tratar de aplicações 

não drop-in* e que exigem competências em diferentes áreas e atuação diversificada em mercados. 

O desafio de inovar com tecnologia própria requer tempo, disciplina e resiliência para avançar em 

solução de escala. Ao longo do ano, revisitamos as iniciativas e redefinimos os mercados prioritários, 

bem como os direcionadores estratégicos. O que foi destaque no período:

 _Evolução com parceiros estratégicos para escala comercial em diversas aplicações. 

 _Implementação de processos comerciais com mapeamento de melhoria contínua para otimizar o 
atendimento ao (à) cliente.

 _Produção de forma regular na planta industrial, garantindo disponibilidade de produto para 
atendimento da demanda.

*Aplicações que não apresentam as mesmas propriedades e funcionalidades que as convencionais.

Edleny Vasconcelos Lavorato Albuquerque, técnica em P&D, 
Unidade Limeira (SP). Foto: Fernando Cavalcanti.

José Eduardo Abiati Junior, técnico em P&D, Unidade Limeira (SP). Foto: Fernando Cavalcanti.
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