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A árvore é a essência da Suzano. É a partir 

dela que nascem o propósito da companhia 

de renovar a vida e suas 15 metas de longo 

prazo, as quais chamamos de Compromissos para 

Renovar a Vida, definidos, também, como forma 

de endereçar alguns dos principais desafios da 

humanidade no século XXI. 

A Suzano é líder global em seu setor. Possui 

capacidade instalada de produção de 10,9 milhões 

de toneladas de celulose ao ano, exporta para 

mais de 100 países e está presente na vida 

de mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do 

mundo por meio de seus produtos. Diante dessa 

magnitude, é natural que a empresa assuma 

um papel de protagonismo nas discussões 

mais relevantes para a sociedade e o planeta. E 

inovabilidade é o atributo pelo qual a companhia 

ou na maneira como acessamos o mercado 

financeiro. Hoje, o conceito é tratado na essência 

de cada iniciativa da Suzano. Nos capítulos deste 

Relatório, você vai conhecer dezenas de projetos 

em escalas e maturidades diferentes, que visam 

utilizar o potencial do eucalipto para substituir 

plásticos e outros derivados de origem fóssil, 

aplicar a tecnologia da celulose microfibrilada na 

produção têxtil ou contribuir para a criação de um 

mercado regulado de carbono, que ajude os países a 

combater os efeitos das mudanças climáticas.

Atualmente, 70% de nosso portfólio de Pesquisa e 

Desenvolvimento reúne projetos de curto e médio 

prazos, ou seja, que serão realizados em até cinco 

anos. Nesse caso, temos a ambição de oferecer 

soluções que ainda estão em desenvolvimento, 

como novas aplicações de lignina, nanocelulose, 

biocompósitos e bio-óleo. Nossa missão é tornar 

essas aplicações viáveis, em processos factíveis. 

Os demais 30% exigem cinco anos ou mais de 

desenvolvimento e a participação de outras 

cadeias de valor. 

Estamos firmes na trilha da transformação, embora 

ainda haja um longo caminho a ser percorrido 

pela companhia e em parceria com startups, 

universidades, associações, centros de pesquisa, 

clientes, governos e outras empresas no Brasil 

e no exterior. Um trabalho extenso de mudança 

de mentalidade, de colaboração e conhecimento 

compartilhado que nos ajudará a impulsionar 

a evolução que desejamos ver na Suzano e na 

sociedade, em prol de um mundo melhor. n
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Para nós, inovação 
só faz sentido se 

estiver conectada 
à sustentabilidade, 

caminho que  
estamos trilhando  

há vários anos.

deseja ser reconhecida, tendo como principal ativo 

suas áreas de plantio de eucalipto e suas áreas de 

florestas nativas destinadas à conservação. 

O conceito está ancorado em um pilar cultural 

da organização – só é bom para a Suzano se for 

bom para o mundo –, valor que permeia todas 

as decisões do negócio desde 2019, quando 

a companhia definiu seus Direcionadores de 

Cultura. A inovabilidade está refletida não só 

no modo como a empresa desenvolve projetos e 

processos, mas na própria governança estabelecida 

para tratar desse tema. Atualmente, o Conselho 

de Administração da Suzano tem entre os seus 

comitês de assessoramento os Comitês de 

Sustentabilidade e de Estratégia e Inovação.  

Os dois órgãos, juntos, estabelecem agendas 

convergentes, nas quais vale o “e”, e não o “ou”.  

Ou seja, por meio da atuação desses grupos e  

da gestão de indicadores de quantidade, qualidade 

e velocidade da transformação, as agendas do 

futuro mantêm-se vivas no dia a dia da empresa, 

fazendo com que as demandas de curto prazo não 

impeçam a Suzano de vislumbrar o longo prazo e 

alcançar seu próximo nível evolutivo.  

Inovabilidade é o “como” de nossa jornada. 

Queremos ser uma empresa que transpira esse 

atributo e tem o olhar voltado não apenas para a 

cocriação de soluções a partir da árvore plantada, 

favorecendo uma economia de baixo carbono, 

como também para a forma de atuarmos com 

todos os nossos stakeholders – seja nos projetos 

sociais e ambientais, nas ações com fornecedores 03
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https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/
https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/
https://www.suzano.com.br/a-suzano/gente-e-cultura/
https://www.suzano.com.br/a-suzano/gente-e-cultura/



