
_ CONFIANTES NO  
NOVO MELHOR

O ano de 2021 trouxe muitas incertezas.  

O mesmo espírito colaborativo vivenciado desde 

o início da pandemia foi fundamental para que 

a empresa pudesse atravessar bem o período. 

Determinados(as) a superar juntos(as) essa crise, 

demos continuidade aos projetos desenvolvidos 

para fortalecer a saúde mental e a qualidade de 

vida de todos(as) na organização. 

Com o intuito de aprimorar nosso olhar sobre a 

saúde de forma global, criamos momentos de 

escuta mais ativa e de respiro para nossos(as) 

colaboradores(as) e seus familiares. Ampliamos 

o diálogo nesses tempos de trabalho remoto 

e colocamos em pauta o tema da felicidade 

corporativa como parte dos assuntos 

prioritários da agenda de nossas lideranças, pois 

acreditamos que o novo melhor – forma como 

passamos a chamar a ordem das relações após a 

pandemia – pode ser, sim, melhor do que antes. 

FORTALECIMENTO EMOCIONAL

O novo modo de trabalho em casa para nossos(as) 

colaboradores(as) de funções administrativas 

trouxe a necessidade de ajustes no dia a dia dos 

times. O mesmo valeu para os (as) profissionais das 

atividades operacionais, que seguiram trabalhando 

em nossas operações de forma presencial e 

ininterrupta, respeitando todos os protocolos de 

saúde e segurança, uma vez que as atividades da 

Suzano são consideradas essenciais. Vale dizer 

que, sempre que foi necessário, colaboradores(as) 

foram afastados(as) em caso de suspeita e/ou 

A Suzano entende que a criação de valor de 
longo prazo depende de constante diálogo 
com seus stakholders. Para conhecer acesse a 
Central de Sustentabilidade.

como criar laços de confiança dentro da organização, 

bem como outros aspectos de comportamento 

relevantes para a empresa e a liderança. Seguimos 

dedicados às iniciativas de qualidade de vida de 

nossos(as) colaboradores(as), que ainda se deparam 

com o estresse e a pressão causados pela Covid-19. 

Entre elas, continuamos investindo em suporte nas 

áreas médica e psicológica para os (as) profissionais e 

suas famílias, além de dar apoio para atividades físicas 

e de mindfulness, entre outras iniciativas voltadas 

para o bem-estar.  

_ SOMOS PLURAIS

Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), temática 

que começou a ser trabalhada na empresa em 

2016 de maneira orgânica e voluntária, passou a 

ser implementada de forma mais estruturada por 

meio do programa Plural.

confirmação de casos positivos de Covid-19, o que 

gera uma momentânea sobrecarga de trabalho 

nos times que seguem nas atividades – e esse fato 

também foi considerado pela companhia. 

Em 2021, criamos um grupo de trabalho focado 

no tema da felicidade corporativa e estamos 

investindo, cada vez mais, em treinamentos de 

liderança humanizada. Como parte dessa reflexão 

conjunta, convidamos Tal Ben-Shahar, professor 

do curso de Positive Psychology, em Harvard, e de 

Happiness Studies, na Universidade de Columbia, 

ambas nos Estados Unidos, para uma palestra 

que nos ajudou a sensibilizar as nossas diretorias 

executiva e funcional sobre o que é felicidade e 

como incorporá-la à empresa. 

Também lançamos a plataforma Ecoa, um 

ecossistema de aprendizado vinculado à saúde e 

segurança, pelo qual desenvolvemos pessoas sobre 

O Plural busca assegurar o respeito e a 

individualidade aos (às) colaboradores(as), 

ampliar a representatividade e encorajar a 

participação de todos(as) em cinco frentes de 

atuação: Gerações, LGBTQIAP+, Pessoas Negras, 

Mulheres e Pessoas com Deficiência.

Em 2021, o programa realizou diversas atividades 

dentro da pauta de diversidade, equidade e inclusão 

destinadas ao público interno, como treinamentos 

para executivos(as) e colaboradores(as); pesquisas; 

encontros virtuais com influenciadores(as) 

e especialistas; ações de employer branding 

para atrair talentos; e articulação com os (as) 

executivos(as) com perfil ativo no LinkedIn. 

Para saber mais sobre o Plural, 
acesse a página.   

Márcia Cristina da Silva Leon, operadora da Linha de 
Fibras, Unidade Três Lagoas. Foto: Márcio Schimming.
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ATRAÇÃO/ 
CONTRATAÇÃO

Acompanhamento dos 

avanços das pessoas 

pertencentes aos grupos 

minorizados em cada etapa 

do processo seletivo, por 

diretoria e categoria de cargo.  

Observamos um aumento 

da representatividade 

de mulheres de 1,7 p.p., 

atingindo 18,4% do total  

da Suzano.

Em 2021, contratamos para 

o Programa de Estágio 55% 

mulheres, 50% pessoas 

negras e 13% pessoas 

LGBTQIAP+. Já para o 

Programa de Trainees, 

contratamos 60% mulheres, 

37% pessoas negras, 30% 

pessoas LGBTQIAP+ e 3% 

pessoas com deficiência.

           DESENVOLVIMENTO

Investimento na formação 

de mulheres e pessoas com 

deficiência para as operações 

industriais e florestais, bem 

como de pessoas negras em 

conteúdos de tecnologia, por 

meio do programa Afrodev.

Em 2021, também foram 

realizados treinamentos 

sobre: diversidade, equidade 

e inclusão para 100% do time 

de Gente e Gestão; letramento 

racial para a diretoria da 

Suzano; como se autodeclarar 

em termos raciais e étnicos; 

além do lançamento da 

autodeclaração permanente. 

Por fim, aprovamos um 

programa para a aceleração 

de carreira de mulheres e/

ou pessoas negras, chamado 

ELOS D+, o qual terá um 

público aproximado de 350 

participantes a partir de 2022. 

      ENGAJAMENTO/  
     RETENÇÃO

Lançamento de uma 

pesquisa para medição de 

ambiente inclusivo (saiba 

mais adiante), palestras 

sobre os direitos das 

pessoas LGBTQIAP+, racismo 

e carreira para pessoas 

com deficiência. Também 

realizamos rodas de conversa 

com executivos(as) e 

promovemos eventos de  

celebração em datas e meses 

que são significativos para 

a temática de cada Grupo 

de Afinidade, os quais 

alcançaram mais de  

40 mil pessoas.

COMPROMISSOS DE DIVERSIDADE, 
EQUIDADE E INCLUSÃO

Um ambiente de trabalho no qual as pessoas 

tenham oportunidades equânimes e se sintam 

respeitadas, seguras e acolhidas ajuda a desenvolver 

potencialidades, transformar comportamentos e 

gerar valor para todos(as). 

A fim de evidenciar a importância desse tema 

para a estratégia dos negócios, os principais 

Evili da Cunha Silva, engenharia trainee de Processos e Qualidade, Unidade Imperatriz (MA). Foto: Márcio Schimming.

aspectos de diversidade, equidade e inclusão 

estão expressos em compromissos de longo 

prazo, que se desdobram em metas de curto 

prazo atreladas à remuneração de nossos(as) 

líderes. Além disso, a meta de inclusão de 

mulheres em cargos de liderança (gerentes e 

acima) foi estipulada como compromisso para 

dois Sustainability-Linked Bonds. 

Para atingir nossos compromissos, estamos 

trabalhando nos três eixos descritos ao lado.
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PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS
GRI 405-1

Em 2021, com o objetivo de avançar cada vez mais no 

tema, cada Grupo de Afinidade realizou diferentes ações. 

Além do que já está posto nos eixos Atração/Contratação, 

Desenvolvimento e Engajamento/Retenção, destacamos aqui: 

_Mulheres: adesão ao Movimento Mulher 360 e à Rede 

Mulher Florestal, acompanhamento da representatividade 

de mulheres em cada etapa do processo seletivo e ações de 

letramento e mobilização relacionadas. Houve um avanço 

significativo em relação à posição das mulheres em cargos de 

liderança (gerente funcional e acima) na companhia: saímos 

de 15,8%, em 2019, e fechamos o ano com 22,5%.

_Pessoas negras: captação proativa de talentos negros 

do mercado para futuras posições de liderança na Suzano, 

patrocínio ao Fórum Sim à Igualdade Racial, apoio à 

campanha Cotas Sim e realização do mês da celebração da 

cultura negra, incluindo live externa sobre afrofuturismo. 

Do ponto de vista do Compromisso para Renovar a Vida, 

com foco apenas em cargos de gerência funcional e acima, 

o avanço foi de 21%, saindo de 71 pessoas negras gerentes 

e diretoras para 86 em dezembro de 2021. Com esse 

resultado, pessoas negras ocupam atualmente 19,7%  

de cargos da liderança sênior na Suzano. 

_Pessoas LGBTQIAP+: adesão ao Pride Skill  

(uma iniciativa da Procter & Gamble para encorajar 

pessoas a colocar “Pride” em suas competências 

profissionais), início da adaptação de banheiros 

nas unidades, pesquisa de inclusão nos escritórios 

internacionais, desenvolvimento de treinamentos, 

ações internas e externas. Visamos a um ambiente 

100% inclusivo, no qual a pessoa possa se sentir 

acolhida, respeitada e segura para ser o que ela 

realmente é dentro da organização. Alcançamos 

resultados positivos no que se refere ao grau  

de inclusão desse público, o que foi atestado  

por uma pesquisa interna, cujos resultados  

estão na próxima página.

_Gerações: revitalização do Grupo de Afinidade, 

contratação de consultoria especializada para 

definição do plano estratégico do ano, ampliação 

da discussão para temática da felicidade conectada 

a gerações, lançamento da websérie Contratações 

40+, em parceria com a Infojobs e Hub40+, e 

realização de encontros e eventos de letramento 

sobre etarismo.

_Pessoas com deficiência: durante esse 

ciclo, diferentes iniciativas foram realizadas, 

como a definição de desafio de contratação 

para parceiros(as) de negócio e agenda de 

reconhecimento para envolvimento com esse 

tema. Também foi aplicada pesquisa de inclusão 

nos escritórios internacionais, adaptação, mais 

inclusiva, dos processos seletivos e demais 

processos internos de desenvolvimento de 

carreira. Foi ampliada a adoção do recurso de 

tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras) em 

eventos, bem como ações de conscientização. 

Tivemos avanços na acessibilidade das nossas 

áreas comuns e eles estão em linha com a 

projeção do compromisso até 2025. Saímos  

de um percentual de acessibilidade de 38,44% 

para 53%. As unidades em que mais avançamos 

em relação às reformas estruturais foram 

Suzano (SP) e Belém (PA). 

31%  
NO NÚMERO DE  
PESSOAS NEGRAS 
em cargos de supervisão, 
coordenação, gerência e 
diretoria   

Em 2021, houve  
um aumento de 

22,5%  
DE MULHERES 
EM CARGOS 
DE LIDERANÇA 
SÊNIOR 

Temos

Natani Martins Silva, assistente de Logística, no Terminal Intermodal de
Aparecida do Taboado (MS). Foto: Banco de imagens Suzano.

Franciele Cristiane Albino, operadora assistente na Linha de Embalagem 
de Celulose, Unidade Limeira (SP). Foto: Fernando Cavalcanti.
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PESQUISA DE INCLUSÃO

Além das ações relatadas e que fazem parte do 

planejamento de DE&I da Suzano, realizamos uma 

pesquisa de avaliação de ambiente inclusivo na 

empresa. O estudo, elaborado pela consultoria 

GlobeScan, foi desenvolvido em parceria com 

a companhia e a Goldenberg Consultoria em 

Diversidade e Inclusão. O objetivo foi medir, em 

três pilares (Governança, Cultura e Experiência), o 

grau de inclusão percebido pelos(as) nossos(as) 

colaboradores(as).

Realizamos duas rodadas em 2021, abrangendo 

todos(as) os (as) colaboradores(as) próprios(as). 

A amostragem foi de 10% para escritórios 

internacionais e 30% para o Brasil, considerando  

o número total de funcionários(as) da empresa.

Esta é uma iniciativa pioneira, e os resultados 

nos permitiram estratificar a percepção de 

ambiente inclusivo não somente considerando 

os pilares acima descritos, mas também com as 

temáticas das cinco frentes de atuação da Suzano 

em DE&I, localidade, categoria de cargo e outras 

variáveis. Com base nos resultados encontrados, 

identificamos as prioridades, que foram 

trabalhadas ao longo do ano, com ações atreladas 

especialmente ao tema de carreira – um ponto de 

dor comum a todos os Grupos de Afinidade.

Como nossos compromissos de longo  
prazo incluem garantir um ambiente  
100% inclusivo para pessoas LGBTQIAP+  
e pessoas com deficiência, destacam-se aqui 
as notas desses grupos na pesquisa sobre o 
ambiente inclusivo da companhia: 

LGBTQIAP+ 
92,4% em fevereiro e  

92,6% em agosto 

Pessoas com deficiência 
91,8% em fevereiro e  

91% em agosto

Eduarda Cristina Silvino Esteivam, assistente de Segurança do Trabalho, e (ao fundo) Gina Kércia de Sousa 
Pimentel, supervisora de Segurança do Trabalho, Unidade Três Lagoas (MS). Foto: Márcio Schimming.

Número total de colaboradores(as) 
por categoria funcional1  
GRI 102-8

2019 2020 2021

Administrativo(a) 3.222 2.998 3.349

Consultor(a) 595 612 706

Coordenador(a) 304 300 361

Diretor(a) 20 17 21

Diretor(a) executivo(a) 12 11 13

Especialista 78 47 61

Gerente executivo(a) 92 95 117

Gerente funcional 289 294 326

Operacional 8.978 10.208 11.341

Supervisor(a) 307 327 401

Presidente 1 1 1

Total 13.898 14.910 16.697

1. Os dados contemplam os colaboradores de Suzano (que abrange Facepa e Futuragene) e do Ecofuturo.

Número total de colaboradores(as) 
por região1  
GRI 102-8

2019 2020 2021

Região Norte 985 981 869

Região Nordeste 4.176 4.282 4.790

Região Centro-Oeste 1.790 2.061 2.737

Região Sudeste 6.606 7.299 7.958

Região Sul 86 76 79

Exterior 255 211 264

Total 13.898 14.910 16.697

1. Os dados contemplam os colaboradores de Suzano (que abrange Facepa e Futuragene) e do Ecofuturo.

Número total de 
colaboradores(as)  
por tipo de contrato de 
trabalho e por gênero1  
GRI 102-8

2019 2020 2021

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Tempo determinado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tempo indeterminado 11.750 2.148 13.898 12.628 2.282 14.910 13.865 2.832 16.697 

Total 11.750 2.148 13.898 12.628 2.282 14.910 13.865 2.832 16.697 

1. Os dados contemplam os colaboradores de Suzano (que abrange Facepa e Futuragene) e do Ecofuturo.

_INDICADORES
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Número de colaboradores(as) terceiros(as) por gênero¹  
GRI 102-8

2019 2020 2021

Homens 21.016 20.152 18.902 

Mulheres 1.641 1.356 1.473 

Total 22.657 21.508 20.375 

1. Os dados contemplam os (as) terceiros(as) de empresas prestadoras de serviços na condição de fixa, dentro das áreas da Suzano S.A.

Porcentagem de 
colaboradores(as) 
por categorias de 
diversidade1  
GRI 405-1

2019 2020 2021

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Negros(as) 45% 8% 53% 46% 8% 54% 45% 9% 54%

Com deficiência (PcD)2 1,7% 0,3% 2% 1,7% 0,3% 2% 1,66% 0,34% 2%

1. Os dados contemplam os colaboradores de Suzano (que abrange Facepa e Futuragene) e do Ecofuturo.
2. PcD é a sigla utilizada para referência a pessoas com deficiência.

Porcentagem de colaboradores(as) LGIBTQIAP+1  
GRI 405-1

2019 2020 2021

n/d 2% 1%

1.  A partir de 2020, a Suzano passou a mapear o público LGBTQIAP+ da companhia, após ação de indicação voluntária de orientação sexual, identidades e expressão de 
gênero. A sigla inclui lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e “+” simbolizando todas as outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. 
Os dados contemplam os colaboradores de Suzano (que abrange Facepa e Futuragene) e do Ecofuturo.

Para conhecer outros indicadores, 
acesse nossa Central de 
Sustentabilidade.

PROGRAMAS DE PORTA DE ENTRADA

As iniciativas da Suzano para formação 
e atração de novos talentos priorizam 
a contratação de mão de obra local, 
possibilitando, assim, o desenvolvimento dos 
municípios onde a empresa opera. Entre essas 
iniciativas, criamos os programas Capacitar, 
com foco na formação de profissionais para 
a área industrial, e Cultivar, direcionado a 
profissionais para a área florestal. 

Além disso, contamos com programas para 
aprendizes, estagiários(as), trainees e jovens 
executivos(as). Na última edição do programa 
de estágio Raízes do Futuro, para entrantes 
no 1º semestre de 2022, conseguimos ampliar 
as conexões com talentos de diferentes 
regiões do Brasil. 

Veja os números abaixo. Valdeir Augusto Goncalves, analista de Desenvolvimento Social,  
Ribas do Rio Pardo (MS). Foto: Márcio Schimming.

Luciane Amparo, gerente de Segurança do Trabalho, e William  
Leme Machado, coordenador de Segurança do Trabalho,  

Unidade Três Lagoas (MS). Foto: Márcio Schimming.

Porcentagem de contratação local de membros da alta direção 
GRI 202-2

2019 2020 2021

51% 51% 50%

Entre as mais de 

140 
VAGAS 

tivemos a  
aprovação de

Esses números 
representam um 

aumento de

55% 
MULHERES 
CISGÊNERO

2% 
DE MULHERES 
CISGÊNERO 
CONTRATADAS

50% 
PESSOAS 
NEGRAS

17% 
DE PESSOAS 
NEGRAS

13% 
LGBTQIAP+

4% 
DE LGBTQIAP+

100% 
DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

{

{138% 
DAS VAGAS, 

em comparação ao 
 ciclo anterior, além  
de um aumento de

_INDICADORES
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