
COMPROMISSOS PARA RENOVAR A VIDA

Tema/ODS Compromisso Desempenho em 2021 O que faremos em 2022

Pilar: PLANETA

COMBATER  
A CRISE 

CLIMÁTICA
 

Remover  
40 milhões de 

toneladas  
de carbono  

na atmosfera  
até 20251

Em 2021 alcançamos um acumulado de balanço de carbono (emissões - remoções) 
de -24.096.570 ton CO2e, que representa um atingimento de 60,2% da meta. 
Considerando o balanço entre as nossas emissões de escopos 1, 2 e 3 e as remoções 
oriundas das nossas florestas plantadas e conservadas, alcançamos o saldo de 
15.200.312 ton CO2e e 8.896.257 ton CO2e removidos da atmosfera em 2020 e 
2021, respectivamente2. É esperado que ocorra variação na capacidade de remoção 
ao longo dos anos principalmente em função da dinâmica de manejo florestal e do 
volume de madeira existente no campo. 

Baseline:  
0 (2020)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

60,2%

Status

andamento 
avançado

Continuaremos ampliando a base de florestas nativas e de eucalipto, atuando 
para garantir uma alta produtividade florestal. Além disso, a Suzano atuará 
também para reduzir a intensidade das suas emissões de escopo 1, 2 e 3 por meio 
da redução do consumo de insumos que geram gases do efeito estufa em toda a 
nossa operação. 

Seguiremos participando do piloto do Greenhouse Gas Protocol que está 
desenvolvendo um novo guia de como as companhias contabilizam e reportam 
suas emissões e remoções vinculadas ao uso da terra (Land Sector and Removals 
Guidance3), além de acompanhar a evolução de outras metodologias, como 
Science Based Target Forest and Land Use4.

Reduzir em 15%  
a intensidade  
das emissões  
de gases do  

efeito estufa  
dos escopos 1 e 2,  
por tonelada de 

produção até 2030

Em 2021 houve aumento de emissões de escopo 1 e escopo 2 de 11,4% 
culminando em um indicador de 0,1995 tCO2e/t. O aumento em relação a  
2020 se deu pelo aumento na produção, mas também pela aumento de  
consumo de combustíveis fósseis em operações industriais, devido a problemas 
pontuais em caldeiras e a um retrofit visando um melhor aproveitamento de 
biomassa no futuro e aumento nas emissões móveis devido a ampliação da 
operação florestal. No Brasil, tivemos também o aumento do fator de emissão  
da energia comprada do Sistema Interligado Nacional (SIN). Ainda assim o 
indicador está dentro do esperado.

Baseline:  
0,2133 tCO2e/t (20155,6)

Avanço em relação ao 
 baseline da meta:  

43,06%

Status

andamento  
dentro do  
previsto

Seguiremos executando iniciativas para reduzir o consumo de combustíveis 
fósseis em nossas operações e aumentar a matriz energética renovável, que 
atualmente é de 87,7% para o escopo 1.

Com o atingimento expressivo da meta nos últimos anos, a Suzano está 
trabalhando na revisão de suas bases metodológicas para ampliar a 
ambição, tanto da redução de emissões próprias quanto da cadeia de valor. 
Nesse sentido, em 2021 aderimos a iniciativas e compromissos globais que 
endereçam a descarbonização da economia, como Science Based Target 
Initiative (SBTi), Climate Action 100+, Race to Zero. Saiba mais no Capítulo 
Planeta deste Relatório. 

OFERECER 
PRODUTOS 

RENOVÁVEIS

 

Disponibilizar 
10 milhões de 
toneladas de 

produtos de origem 
renovável, que 

possam substituir 
plástico e outros 

derivados do 
petróleo até 2030

Em 2021, ofertamos cerca de 32.000 toneladas de produtos de origem renovável. 
O resultado foi impulsionado pela grande demanda do mercado de embalagens. 
Evoluímos com as linhas Bluecup Bio® e Loop®; desenvolvemos o papel Greenbag®, 
Greenpack® e o papel para liner e miolo de papelão. Iniciamos a comercialização de 
lignina produzida na Unidade Limeira (SP). Além disso, foi anunciada a join venture 
com a Spinnova e construção de fábrica para produção de fibra têxtil a partir de 
celulose microfibrilada.

Baseline:  
0 (20197)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

0,3%

Status

andamento  
dentro do  
previsto

Seguiremos avançando com as famílias de produtos já lançadas, como Bluecup® 
e o Loop®, além de completar o portfólio com produtos que serão desenvolvidos 
nos próximos anos. A construção da planta em parceria com a Spinnova na 
Finlândia permitirá a aplicação em maior escala da celulose microfibrilada (MFC) 
para utilização na indústria têxtil. Continuaremos explorando o potencial da 
lignina como alternativa aos insumos de origem fóssil em aplicações industriais 
de alta performance. Além disso, aprofundaremos nossas análises de mercado 
potencial, estudos e negociações estratégicas de parceria para comercialização 
do bio-óleo, combustível de origem renovável obtido do eucalipto.

6.  Todas as informações necessárias para o estabelecimento da meta foram extraídas dos inventários de gases de efeito estufa gerados pelas antigas 
empresas (Suzano Papel e Celulose e Fibria).

7.  Contabilizamos no escopo dessa meta o acumulado de venda de produtos de origem renováveis a partir de 2020 a 2030. Isso não significa que 
a Suzano não tenha ofertado produtos de origem renovável anteriormente a 2020. Significa apenas que, para governança e efeito da meta, 
começamos a calcular e contabilizar essa oferta de produtos a partir de 2020. 

1. O prazo foi antecipado de 2030 para 2025 em virtude da urgência climática. Saiba mais no capítulo A Suzano.
2. A Suzano removeu carbono da atmosfera anteriormente mas, para efeito da meta, as remoções serão contabilizadas a partir de 2020.
3. Fonte: https://ghgprotocol.org/land-sector-and-removals-guidance
4. Fonte: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture
5.  O inventário de Gases de Efeito Estufa de 2021 foi verificado externamente conforme os padrões da NBR ISO 14064 e do Programa Brasileiro GHG 

Protocol e verificados por terceira parte independente.
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COMPROMISSOS PARA RENOVAR A VIDA

Tema/ODS Compromisso Desempenho em 2021 O que faremos em 2022

Pilar: PLANETA

CUIDAR  
DA ÁGUA

Aumentar a 
disponibilidade 

hídrica em todas as 
bacias hidrográficas 
críticas8 na área de 
atuação da Suzano 

até 2030

Em 2021, realizamos as recomendações de manejo em 6.492 hectares de áreas de 
bacias críticas, que representa um aumento de 7,3%. Tivemos avanços significativos 
na desmobilização de algumas áreas e incorporamos premissas para ações de manejo 
relacionadas à realização de mosaico de idades e ampliação do tamanho do ciclo 
da floresta ao nosso planejamento florestal. Além disso, ampliamos os estudos de 
mensuração de uso da água da floresta por satélites de média e alta resolução para 
definição da quantidade de água disponível nas bacias hidrográficas críticas.

Baseline:  
0 (2020)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

7,3%

Status

andamento  
dentro do  
previsto

Seguiremos executando as recomendações de manejo nas áreas inseridas 
nas bacias hidrográficas críticas. Além disso, seguiremos trabalhando no 
aprimoramento das técnicas de mensuração hídrica a partir de dados de 
sensoriamento remoto e modelagem hidrológica.

Reduzir em 15% 
a água captada 
nas operações 

industriais até 2030

Em 2021, a captação total de água pela Suzano se manteve em linha com o volume 
captado no ano anterior. Além disso, uma nova unidade entrou em operação 
(Cachoeiro do Itapemirim – ES). Devido ao aumento de 6,9% do volume de produção 
vendável, à evolução na governança do uso da água e à implantação dos projetos 
nas unidades industriais de Imperatriz (MA) e Aracruz (ES), obtivemos uma redução 
acumulada de 11,7%. No ano, chegamos a 26,3 m3/t. Em 2021, as metas de  
redução da captação de água foram atreladas à remuneração variável de  
Diretores(as) Executivos(as) e líderes diretos(as).

Baseline:  
29,8 m³/t (20189)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

77,8%

Status

andamento 
avançado

Realizaremos estudos de engenharia para a implantação das melhores 
tecnologias disponíveis nas unidades industriais em que ainda temos 
oportunidades de melhoria.  Com base nesses estudos, definiremos o 
planejamento para a implantação de projetos até 2030 das soluções  
tecnológicas que se mostrarem viáveis.

REDUZIR 
RESÍDUOS

Reduzir em 70% 
os resíduos 

sólidos industriais 
enviados para 

aterro até 2030

Em 2021, alcançamos o envio de resíduo para aterro específico de 20,8 kg/t, 
alavancado pela implantação de projetos de tratamento de resíduos e aumento  
do volume de produção vendável.

As unidades de Limeira (SP), Jacareí (SP) e Rio Verde (SP) não enviaram resíduos para 
aterro, pois dispõem de alternativas de tratamento e comercialização dos produtos 
para outras indústrias. A nova central de tratamento de resíduos na Unidade 
Imperatriz (MA) entrou em operação no primeiro trimestre de 2021. Iniciamos na 
Unidade Mucuri (BA), em setembro, um projeto piloto com uma empresa terceira 
para compostagem de 54% dos resíduos que eram enviados para aterro.

A área de VINO (Venda de Itens Não Operacionais) conseguiu um aumento de  
84% da venda de produtos da fabricação de papel e celulose.

Baseline:  
44,3 kg/t10  (201811)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

75,8%

Status

andamento 
avançado

Realizaremos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica para a instalação 
de Centrais de Corretivos nas unidades de Mucuri (BA) e Aracruz (ES) e 
continuaremos desenvolvendo estudos com representantes de diferentes 
áreas do negócio para buscar alternativas à destinação dos nossos resíduos, 
incluindo a utilização dos produtos na fabricação de concreto, cimento e 
aplicação agrícola.

8.  Bacias hidrográficas consideradas como críticas estão sujeitas à indisponibilidade hídrica devido a características naturais (tais como clima e tipo de 
solo) e tipo de uso da terra (tais como implantação de pastagens, culturas agrícolas etc.). A Suzano está se concentrando em bacias hidrográficas 
com ocupação significativa pela empresa (igual ou superior a 30%), para que as práticas adotadas pelo manejo florestal possam ter efeito e gerar 
os melhores resultados para reverter a criticidade dessas bacias e a consequente indisponibilidade hídrica.

9.  No momento da criação da meta, em 2019, ainda não tínhamos dados relativos ao ano inteiro. Sendo assim, foram utilizados dados de 2018 para 
a composição da meta, estabelecendo um ciclo de 12 anos para seu atingimento.  

10.  O KPI da meta é medido por meio da divisão do volume em quilos (kg) de resíduos sólidos industriais enviados para aterros 
próprios e/ou terceiros pela produção de celulose e papel, em toneladas (t).

11.  No momento da criação da meta, em 2019, ainda não tínhamos dados relativos ao ano em vigor inteiro. Sendo assim, foram 
utilizados dados de 2018 para a composição da meta, estabelecendo um ciclo de 12 anos para seu atingimento.
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http://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/cuidar-da-agua/
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COMPROMISSOS PARA RENOVAR A VIDA

Tema/ODS Compromisso Desempenho em 2021 O que faremos em 2022

Pilar: PLANETA

GERAR  
ENERGIA  

LIMPA
Aumentar em 50% 

a exportação de 
energia renovável 

até 2030

Em 2021, utilizamos a ciência de dados para determinar o ponto ótimo de 
geração e distribuição de vapor, com foco em eficiência energética das turbinas 
dos turbogeradores. Em contrapartida, tivemos o impacto da parada de um dos 
turbogeradores da unidade de Imperatriz (MA) no primeiro semestre do ano, o que 
afetou significativamente o volume total de exportação de energia. A operação do 
turbogerador foi regularizada no início de 2022. Ainda assim, exportarmos 189 MWm 
de energia renovável.

Baseline:  
214 MWm (201812)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

0%

Status

andamento  
abaixo do  
previsto

Seguiremos trabalhando no desenvolvimento de projetos voltados à ampliação 
da disponibilidade de vapor para a geração de energia, incluindo a melhoria 
da performance de nossas turbinas e otimização do consumo térmico, além 
de promover iniciativas de redução de consumo de energia. Além disso, 
realizaremos projetos de modernização em algumas das nossas unidades 
industriais tanto com o objetivo de otimização do consumo de energia quanto 
ampliação da energia gerada.

CONSERVAR A 
BIODIVERSIDADE

Conectar, por meio 
de corredores 

ecológicos,  
500 mil hectares 
de fragmentos 

de Cerrado, 
Mata Atlântica e 

Amazônia até 2030

Em 2021, focamos na definição do modelo de governança a fim de viabilizar a 
execução estruturada e transparente. Coletamos informações para alimentar nossa 
base de dados georreferenciada, visando caracterizar as regiões dos corredores 
ecológicos e determinar as principais variáveis que norteiam o planejamento das 
ações sobre os territórios. Nesse caso, estabelecemos métricas para determinar 
áreas de conservação prioritárias a serem conectadas, considerando os melhores 
caminhos e otimização de recursos na criação de corredores que apoiarão a melhoria 
da biodiversidade nas paisagens. Redefinimos os traçados dos corredores, buscando 
as rotas mais efetivas no aumento da conectividade da paisagem. O processo 
também envolveu entrevistas com proprietários(as) rurais dos territórios pelos 
quais passarão os corredores, para traçarmos estratégias efetivas de engajamento. 
Além disso, mapeamos as instituições e lideranças desses locais com o intuito de 
identificar as ações de restauração e desenvolvimento sustentável em andamento, 
a fim de fortalecer o relacionamento com essas partes interessadas e identificar 
oportunidades de sinergia em ações de desenvolvimento socioambiental.

Baseline:  
em definição

Temos como objetivo elaborar os projetos executivos dos corredores, buscar 
parceiros e financiadores, engajar as partes interessadas envolvidas nos 
territórios dos corredores, iniciar as atividades de manejo ao longo do traçado 
dos corredores e monitorar pressões antrópicas e de risco de incêndios 
florestais nesses locais. 

12.  A escolha do ano de 2018 como baseline se deve ao fato de não terem ocorrido variações significativas de produção em nossas Unidades 
Industriais neste período. Com isso, o valor adotado representa melhor o potencial de exportação de energia atual da Companhia. Visando 
maior transparência e alinhamento de procedimentos, também ajustamos o baseline da meta e resultados de 2019 considerando dados de 
exportação da Veracel, joint venture entre Suzano e Stora Enso, com 50% de composição acionária para cada uma das empresas.
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http://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/gerar-energia-limpa/
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COMPROMISSOS PARA RENOVAR A VIDA

Tema/ODS Compromisso Desempenho em 2021 O que faremos em 2022

Pilar: PESSOAS

DIMINUIR 
A POBREZA

Tirar 200 mil 
pessoas da linha 
de pobreza13 nas 
nossas áreas de 

atuação até 2030

Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, conseguimos ampliar as 
ações de geração de trabalho, renda e atuação social, que contribuíram para retirar 
9.007 pessoas da linha da pobreza e impactar positivamente 21.075 pessoas 
atendidas pelos programas de geração de renda. Podemos citar como fatores que 
alavancaram esse resultado o fortalecimento das organizações sociais para viabilizar a 
comercialização dos produtos, o apoio institucional da Suzano para viabilizar o acesso 
a benefícios de diferentes políticas públicas e o aumento da produtividade no campo.

Baseline:  
0 (jan/202014)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

5,7%15

Status

andamento  
dentro do  
previsto

Seguiremos trabalhando para manter as pessoas que já superaram a linha da 
pobreza acima dessa marca, fortalecendo o arranjo institucional e os nossos 
programas de geração de renda. Objetivamos aumentar em 50% as pessoas 
beneficiadas por esses programas e articular iniciativas conjuntas a atores 
estratégicos dos nossos territórios de atuação.

IMPULSIONAR  
A EDUCAÇÃO

Aumentar 
o Índice de 

Desenvolvimento 
da Educação Básica 
(IDEB) em 40% em 
todos os municípios 

prioritários  
até 2030

Implementamos o Programa Suzano de Educação (PSE) em 27 dos 31 municípios 
mapeados como prioritários no escopo do compromisso, realizamos a definição de 
baseline da meta com as notas do IDEB de 2019 e aplicamos a 1ª avaliação anual do 
programa para mensurar o sucesso da implementação das ações previstas.  

IDEB é avaliado bienalmente e a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) ocorreu no final de 2021, desta forma, estamos aguardando a divulgação do 
resultado para mensurar o indicador.

Baseline:  
4,7 (2019)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

0%

Status

ND

Continuaremos com a implantação da metodologia do Programa Suzano 
de Educação nos municípios considerados prioritários, trabalhando as 
estratégias para melhoria da aprendizagem dos(as) estudantes e da 
participação social e no fortalecimento dos arranjos de desenvolvimento  
da educação e conclusão da formação para professores.

PROMOVER 
DIVERSIDADE, 
EQUIDADE E 
INCLUSÃO

Garantir 100% de 
acessibilidade16 
às pessoas com 

deficiência até 2025

Em 2021, avançamos no cronograma das obras de adequação que haviam sido 
identificadas na mensuração anterior, alcançando um avanço de 14,7 pontos 
percentuais, atingindo um ambiente com 52,9% de acessibilidade. Destacamos as 
obras realizadas nos nossos escritórios administrativos, com conceito de escritório 
aberto, sem divisão de setores e/ou áreas em um único complexo administrativo, 
promovendo inclusão entre pessoas e sinergia entre áreas e processos.

Baseline:  
38,2% (2020)17

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

23,8%

Status

andamento  
dentro do  
previsto

Realizaremos análises a partir do levantamento de dados feito em 2021 a fim 
de estabelecer e acompanhar planos de ação, considerando as particularidades 
e as prioridades de cada unidade. Nossa atuação será através de intervenções e/
ou reformas necessárias nas áreas comuns das nossas operações.

Garantir ambiente 
100% inclusivo 
às pessoas com 

deficiência até 2025

Evoluímos na percepção de ambiente inclusivo para pessoas com deficiência, 
atingindo um resultado de 93,0%. Isso foi possível a partir de ações estratégicas 
desenhadas com base nos resultados da pesquisa do ano anterior, considerando 
entrega com um mapeamento de 1.000 talentos, a capacitação de 78 pessoas 
para nossos programas de formação operacional, lançamento da governança de 
desligamentos para garantir a reposição de talentos com deficiência, uma série de 
eventos de sensibilização, mobilização e celebração das potências e essências de 
todos os tipos de corpos.

Baseline:  
91,8% (2020)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

14,6%

Status

andamento  
abaixo do  
previsto

Vamos continuar investindo em ações de sensibilização, letramento, 
desenvolvimento e atração de pessoas. Nossos esforços estarão 
compartilhados em frentes de ação formadas não somente pela liderança  
do grupo focado nessa temática, mas também por embaixadores(as)  
de diversas localidades, tendo como centro da tomada de decisão as 
experiências das pessoas com deficiência da Suzano.

13.  Utilizamos a referência global de pobreza monetária adotada pelo Banco Mundial e ratificada pelo IBGE de US$ 5,50 por dia ou R$ 475 
por mês de renda familiar per capita (2020).

14.  Visando maior transparência e alinhamento de procedimentos, ajustamos o horizonte da meta para o período de 2020 a 2030. Isso não 
significa que a Suzano não tenha retirado pessoas da linha de pobreza anteriormente. Significa apenas que, para governança e efeito da 
meta, o impacto na redução da pobreza será contabilizado a partir de 2020 (ano de divulgação da meta), possibilitando uma avaliação e 
acompanhamento mais eficaz de seus resultados.

15.  Em 2020, o número foi de 2.285 e em 2021, o número foi de 9.007. Assim, estamos reportando o valor acumulado (total: 11.292 pessoas).

16.  Utilizamos a referência normativa NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), norma reguladora 
que define os aspectos de acessibilidade que devem ser observados nas construções por meio de parâmetros de 
acessibilidade, com definição de critérios técnicos específicos para áreas de circulação, embarque e desembarque,  
largura de portas, altura de acessórios, mobiliários, sinalização, tipos de piso, entre outros, bem como definição clara  
de escopo de áreas comuns ou restritas.

17.  Correção do valor reportado em 2020. Ao invés de 38,4% tínhamos 38,2% de acessibilidade às pessoas com deficiência.  
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http://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/diminuir-a-pobreza/
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COMPROMISSOS PARA RENOVAR A VIDA

Tema/ODS Compromisso Desempenho em 2021 O que faremos em 2022

Pilar: PESSOAS

PROMOVER 
DIVERSIDADE, 
EQUIDADE E 
INCLUSÃO

Garantir ambiente 
100% inclusivo para 
pessoas LGBTQIAP+ 

até 2025

Em 2021, tivemos uma evolução na percepção de ambiente inclusivo para pessoas 
LGBTQIAP+, atingindo um resultado de 93,6%, uma evolução de 1,2 pontos 
percentuais em relação ao ano anterior. Os resultados foram impulsionados por 
ações estratégicas desenhadas com base nos resultados da pesquisa do ano anterior, 
considerando educação e sensibilização na temática, escuta ativa, acolhimento 
e mobilização nas unidades da companhia, além do aumento na contratação de 
pessoas LGBTQIAP+ nos programas de portas de entrada.

Baseline:  
92,4% (2020)

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

15,8%

Status

andamento  
abaixo do  
previsto

Vamos investir em ações que promovam melhores experiências às pessoas 
autodeclaradas LGBTQIAP+. Para isso, utilizaremos os resultados da pesquisa 
atual para estruturar grupos de trabalho e endereçar os principais temas da 
pesquisa nos quais ainda precisamos evoluir.

Alcançar 30% 
de mulheres 
em cargos de 

liderança (gerentes 
funcionais e acima) 

até 2025

Alcançamos 22,5% de mulheres em cargos de liderança, uma evolução de 3,4 pontos 
percentuais em relação ao ano anterior. Alguns fatores contribuíram para essa 
evolução, como programas de aceleração de carreira e mentoria para mulheres; 
definição de shortlist mais diverso nos processos seletivos possibilitando maior 
número de admissões. A shortlist deve conter 50% de candidatas mulheres e/ou 
pessoas negras.

Baseline:  
15,8% (2019)18

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

47,2%

Status

andamento 
avançado

Lançamento do programa ELOS D+ para aceleração de carreira de mulheres e 
ampliaremos ações para o aumento de currículos femininos em nosso banco 
de talentos. Também continuaremos com a meta de mulheres na shortlist de 
processos internos e externos para posições de liderança. Para favorecer a 
preparação das líderes do futuro, queremos aumentar a representatividade 
feminina no quadro geral de colaboradores(as) e aumentar a quantidade de 
mulheres em cargos iniciais de liderança.

Alcançar 30% de 
pessoas negras 
em cargos de 

liderança (gerentes 
funcionais e acima) 

até 2025

Em 2021 alcançamos 19,7% de pessoas negras em cargos de liderança), uma 
evolução de 1,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Fatores que 
contribuíram para essa evolução: programas de aceleração de carreira e mentoria 
para pessoas negras; definição de shortlist mais diverso nos processos seletivos 
possibilitando maior número de admissões. A shortlist deve conter 50% de 
candidatas mulheres e/ou pessoas negras. Além disso, toda a liderança possui metas 
de remuneração variável atreladas a esse compromisso. 

Baseline:  
18,7% (2019)19

Avanço em relação ao  
baseline da meta:  

8,8%

Status

andamento  
dentro do  
previsto

Lançamento do programa ELOS D+ para aceleração de pessoas negras e 
ampliaremos ações para o aumento de currículos de profissionais negros(as) 
em nosso banco de talentos. Também continuaremos com a meta de pessoas 
negras na shortlist de processos internos e externos para posições de liderança. 
Para favorecer a preparação de líderes do futuro, queremos aumentar a 
representatividade de pessoas negras em cargos iniciais de liderança.

18.  Havíamos publicado 16% no Relatório 2020, ou seja, o valor arredondado. A partir deste Relato, vamos publicar o resultado com 
uma casa decimal.  

19.  Para conferir maior transparência e com o objetivo de endereçar as ações relacionadas à raça/etnia adequadamente na Suzano, 
optamos por não considerar os escritórios internacionais nessa relação. Desta forma, o baseline da meta passou a ser 18,7% de 
pessoas negras em cargos de liderança no Brasil, em dezembro de 2019.

38 Relatório Anual Suzano 2021  A Suzano 39

http://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/promover-diversidade-equidade-e-inclusao/
http://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/promover-diversidade-equidade-e-inclusao/
http://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/promover-diversidade-equidade-e-inclusao/
http://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/promover-diversidade-equidade-e-inclusao/



