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Quero começar esta mensagem 

agradecendo primeiramente aos (às) 

mais de 36 mil colaboradores(as) 

próprios(as) e terceiros(as) da Suzano por 

mais um ano de dedicação às nossas operações 

florestais, industriais, laboratórios, logística e 

áreas administrativas. 

Todas as pessoas da companhia tiveram que 

adaptar suas vidas a uma nova realidade, seja 

no trabalho em home office ou na adoção de 

novas práticas de saúde e segurança nas áreas 

operacionais. Em um cenário instável, ameaçado 

pela pandemia, conseguimos impactar mais de 

2 bilhões de pessoas no mundo, que utilizam 

nossos produtos e serviços diariamente. 

Graças ao elevado nível de comprometimento 

e competência de cada colaborador(a), a 

Suzano tem o orgulho de celebrar um excelente 

desempenho em 2021. 

Temos consciência de que as empresas 

vencedoras são aquelas capazes de encontrar 

convergência entre eficiência, sustentabilidade 

e transformação. Nesse contexto, destaco 

a nossa participação na COP26 como uma 

demonstração do nosso compromisso em fazer 

parte da evolução da sociedade. Saímos desse 

encontro otimistas com os avanços de cada país 

em relação ao comprometimento com o tema. 

Entre as iniciativas discutidas na COP26, e que 

eu gostaria de destacar aqui, está a aprovação do 

mercado regulado de carbono.

Sabemos que as nossas árvores plantadas e 

a preservação das florestas nativas são parte 

da solução para a crise climática. Em um 

movimento crescente, nossa matéria-prima 

substituirá materiais que não provenham de 

fontes renováveis. Para isso, vamos ofertar 

novos produtos que, por conceito, são 

desenvolvidos considerando performance, 

competitividade e sustentabilidade ao longo 

da cadeia de valor. Um bom exemplo disso U
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em 2021 foi o anúncio da joint venture com a 

Spinnova. Juntos, em nossa fábrica que está em 

construção na Finlândia, vamos produzir fibras 

sustentáveis a partir da floresta plantada e 

certificada de eucalipto. A maneira como a fibra 

é produzida não utiliza produtos de fonte fóssil 

que poderiam gerar microplásticos, além de gerar 

menor volume de emissões de CO
2
 e utilizar menos 

água em seu processo. 

Entendemos, ainda, que temos um desafio 

importante quando falamos do nosso compromisso 

de retirada de 200 mil pessoas da linha de pobreza 

nas nossas áreas de atuação. Em 2021, avançamos 

na busca por esse objetivo, mas sabemos que, em 

razão do contexto pandêmico, as desigualdades 

sociais do Brasil foram evidenciadas, o que impactou 

profundamente as comunidades. Para vencer esse 

desafio, estamos ampliando parcerias e dando ainda 

mais foco às iniciativas sociais coordenadas pela 

Suzano. Entendemos que esse é nosso papel.  

É extremamente importante continuar a investir 

na geração de matéria-prima competitiva e, a partir 

dela, em alternativas disruptivas, que nos levem 

para um futuro melhor. Nesse contexto, o mercado 

regulado de carbono é também instrumento 

fundamental de financiamento à descarbonização 

da economia global. E a companhia, cada vez mais 

vocal em temas de impacto para a humanidade, tem 

contribuído ativamente para acelerar esse processo.   

Acreditamos que não há solução para as mudanças 

climáticas, para a perda da biodiversidade e para os 

demais desafios sistêmicos da Agenda 2030 que 

possa ser conduzida por apenas uma empresa ou 

por um grupo pequeno de organizações. A resposta 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) envolve mais de 7 bilhões de pessoas. Ou 

seja, não é uma agenda de competição. É uma 

agenda na qual ou todos ganham ou todos perdem.

Temos orgulho de pertencer a um setor que 

impacta positivamente o Brasil e o planeta. Mas 

ainda há muito a ser feito para que a companhia 

siga cumprindo seu propósito de renovar a vida 

a partir da árvore. Assumimos, em 2020, um 

conjunto de compromissos públicos alinhados aos 

ODS, até 2030. Produziremos mais energia limpa 

em nossas operações, bem como vamos evoluir na 

redução de emissões de carbono (incluindo aquelas 

indiretas das nossas atividades). Vamos melhorar 

em temas como conservação da biodiversidade, 

gestão de resíduos e de água e, não menos 

importante, diversidade e inclusão, principalmente 

em relação ao público feminino, a pessoas negras, 

LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência, visto que 

temos que dar a todos e todas possibilidades para 

que tenham maior representatividade e ascensão 

dentro da empresa.

Todas essas iniciativas nos colocou em 15º lugar 

no ranking das principais empresas globais 

reconhecidas por seus compromissos e práticas 

de sustentabilidade, de acordo com a 25ª edição 

da pesquisa GlobeScan-SustainAbility Leadership 

Survey, produzida pela GlobeScan e a The 

SustainAbility Institute by ERM. 

Existem múltiplas oportunidades de sermos agentes 

protagonistas no processo de transformação da 

sociedade. Para isso, precisamos refletir no nosso 

comportamento diário as mudanças que queremos 

ver no mundo. Como qualquer empresa, temos 

desafios. No entanto, eles não serão obstáculos 

para nossa atuação como uma companhia que está 

comprometida com as transformações da sociedade. 

É por isso que, para entregarmos os melhores 

resultados como empresa, estamos empenhados 

em engajar outras pessoas, entidades, governos e 

companhias nessa agenda de transformação por 

meio da inovabilidade. É isso que você verá nas 

próximas páginas do nosso Relatório 2021.

Boa leitura!

Walter Schalka
Presidente da Suzano01
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