
RELATÓRIO ANUAL 2021

Este é o resumo estratégico do 

Relatório Anual 2021 da Suzano. 

Nele, você encontrará os principais 

destaques do ano com relação aos 

resultados financeiros, investimentos em 

expansão e novos negócios, bem como as 

iniciativas voltadas para a inovabilidade 

e sustentabilidade. Com o objetivo de 

auxiliar os stakeholders com os quais 

nos relacionamos a ter uma visão ampla 

sobre nossa atuação, elaboramos dois 

infográficos que trazem nosso modelo 

de geração de valor e nossa cadeia de 

valor, respectivamente. No modelo de 

geração de valor, seguimos a metodologia 

do International Integrated Reporting 

Council (IIRC), demonstrando a geração 

de valor do nosso negócio por meio de 

capitais (conjunto de recursos), bem 

como os impactos gerados na sociedade 

e os principais destaques e resultados 

da companhia em 2021. Já no segundo 

infográfico, apresentamos a cadeia de 

valor da Suzano, com os principais elos 

com os públicos de relacionamento.

Para completar este material, 

destacamos os grandes números 

da companhia, entre eles: resultado 

financeiro, número de colaboradores(as), 

investimento em expansão, inovação e 

ESG, áreas de conservação e volume de 

vendas. Por fim, apresentamos um mapa 

com a localização das nossas unidades 

no Brasil e no mundo. 

Boa leitura!

Resumo estratégico



37.0541

colaboradores(as),  
próprios(as) e  
terceiros(as)

R$ 23,5 bilhões 
de Ebitda ajustado

R$ 18,8 bilhões  
de geração de caixa operacional

21
Centros de 
Distribuição

Todas as

fábricas
perto da costa ou  
conectadas por ferrovias

3
portos para 
exportação de 
celulose

1,4 milhão 
de toneladas de papel anuais

10,9 milhões  
de toneladas de capacidade anual de 
celulose de mercado (considerando 
também a capacidade da Veracel)

CAPACIDADES INSTALADAS: 

10
navios 
totalmente 
dedicados

Contribuição com energia 
renovável para o Sistema 
Elétrico Brasileiro de 

1.500 GWh
(o equivalente ao consumo  
de energia de todo o Brasil por  
1 dia ou da Noruega por 5 dias)

Volume de vendas de papel 
(incluindo bens de consumo):  

1,3 milhão 
de toneladas
Volume de vendas de celulose:   

10,6 milhões 
de toneladas

Capex   

R$ 6,3 bilhões

7  centros de pesquisa  

• 5 no Brasil

• 1 no Canadá 

• 1 em Israel 

11
fábricas 

Veracel
(joint operation  
com Stora Enso) 

+

7  fábricas de celulose 

4  de papel (3 delas integradas com celulose) 

5   de bens de consumo (2 delas integradas com celulose) 
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35 mil
clientes do segmento 
de papel 

+ de R$ 65 milhões
em investimentos sociais

5  escritórios  
internacionais 

• Fort Lauderdale – EUA  
• Lustenau – Áustria  
• Nyon – Suíça  
• Shangai – China  
• Buenos Aires – Argentina 

1. Deste número se excluem estagiários(as), aprendizes e colaboradores(as) do Instituto Ecofuturo.

Vendas de produtos Suzano para

+ de 100  
países

Receita líquida de

R$ 41 bilhões
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Outputs Resultados gerados em 2021 e entregas que 

impactam na geração de valor da companhia

De acordo com metodologia internacional do Relato Integrado (IR), a Suzano 

pretende demonstrar, a partir deste infográfico, o processo de geração de valor 

de seu negócio por meio de capitais (conjunto de recursos). Esta representação 

traz, ainda, os principais destaques e resultados da companhia em 20211.

Inputs/Entradas
1. Com exceção dos dados financeiros, capacidade instalada, número total de unidades fabris e dados de exportação de 

energia, os demais indicadores apresentados ao longo deste material não contemplam as informações da operação de Veracel.

Capital financeiro

•  Investimento em base florestal;  
expansão e manutenção de plantios  
comerciais e áreas de conservação 

•  Investimentos fabris; expansão e  
manutenção de unidades, compra de  
insumos, materiais e serviços 

•  Investimentos logísticos, como fretamento  
de navios, aquisições e reformas de  
terminais, veículos mais eficientes,  
manutenção e construção de estradas

Investimento social 

+ de R$ 65 milhões

Investimento  
em Pesquisa & 
Desenvolvimento 

R$ 187 milhões

Capital manufaturado

•  Plantios de eucalipto para  
produção de madeira

•  Escritórios

•  Viveiros 

•  Equipamentos industriais,  
de pesquisa e florestais

•  Modais logísticos

•  Centros de Distribuição

•  Centros de Inovação e Pesquisa 

•  Investimento em empresas focadas no 
desenvolvimento de novos negócios a  
partir da celulose

Fábricas (11 + Veracel) 
(joint operation entre Suzano e Stora Enso)

Capital intelectual

•  Parcerias com academia e  
centros de pesquisa

•  Desenvolvimento de estudos, 
patentes e cultivares

•  Transformação digital 

•  Sistemas e plataformas 
(organização das informações, 
gestão do conhecimento,  
controle de dados)

•  Conhecimento tácito

•  Processos e procedimentos

Capital social e de relacionamento

•  Academia e startups

•  Acionistas 

•  Associações/grupos organizados

•  Certificadoras

•  Clientes

•  Colaboradores(as) próprios(as) e 
terceiros(as)

•  Comunidade

•  Consumidor(a) final

•  Empresas em geral 

•  Fornecedores

•  Governos

•  Imprensa

•  Investidores(as) e outras organizações 
financeiras

•  ONGs

•  Sindicatos 

•  Sociedade civilCapital humano

Colaboradores(as) 
próprios(as) 

16.679

Colaboradores(as) 
terceiros(as) 

20.375 Capital natural

•  Água, solo, florestas nativas e áreas restauradas

•  Controles biológicos

•   Condições climáticas, biodiversidade e ciclos naturais

Capital intelectual

•  Parceria com 37 instituições em países  
como Finlândia, Suécia, EUA, Israel, Itália, 
Austrália, Canadá e Brasil 

•  Presença entre as 15 empresas do ranking da 
GlobeScan-SustainAbility Leadership Survey e 
evolução em pesquisas de reputação 

•  Produtos lançados: Greenbag®, Greenpack®, 
Mimo® Folha Tripla, Mimmo® Lenços Umedecidos 

•  Transformação digital: +40 iniciativas  
de inovação aberta em toda a cadeia  
produtiva da Suzano

•  Investimentos em pesquisa e inovação  
em todas as áreas do negócio

•  372 patentes e pedidos de patente;  
57 cultivares protegidas e por volta de 
322 novas cultivares em fase de proteção; 
59 contratos ativos de parcerias com  
universidades e centros de pesquisas

•  Aprimoramento de metodologia para 
quantificação de remoção de carbono, de 
técnicas e processos florestais e industriais

Capital humano

•  Avanços nas práticas de diversidade,  
equidade e inclusão 

•  Evolução de 19% nos indicadores das 
ferramentas de segurança 

•  Ações estruturadas para combate à Covid-19 
para colaboradores(as) e familiares

•  Presença no ranking de melhores empresas 
para trabalhar

•  Participação ativa de executivos(as) na COP26

•  Integração de diversas áreas para a  
realização do primeiro ESG Call para  
diferentes stakeholders globais

Capital financeiro

•  Ebitda ajustado: R$ 23,5 bilhões

•  Capex: R$ 6,3 bilhões

•  Geração de caixa operacional: R$ 18,8 bilhões

•  Presença nos Índices de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), de Carbono Eficiente (ICO2) 
e no Great Place to Work da B3.

•  Outras operações estruturadas

Emissão de dois 
Sustainability-Linked 
Bonds: captação de 

US$ 1,5 bilhão 
no mercado 

Capital social e de relacionamento

•  Programas de desenvolvimento, renda e 
educação com 37 mil pessoas atendidas  
diretamente e 385 mil pessoas beneficiadas

•  Criação do Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) Suzano 

•  Avanços na metodologia de  
Territórios Resilientes 

•  Ampliação do Programa Suzano de  
Educação: 36 municípios, 1.750 escolas  
de educação básica e 298.146 estudantes  
da rede municipal de ensino

•  Realização de Edital Emergencial para 
mitigar os efeitos da pandemia: 44 projetos 
aprovados, R$ 1.165.000 investidos e 2.951 
pessoas beneficiadas

•  41.715 cestas básicas com alimentos, 
produtos de higiene e limpeza e máscara  
de tecido, distribuídas a 36 entidades e  
mais de 50 mil pessoas em 77 municípios  
de nove estados 

•  Programas de desenvolvimento de 
fornecedores, como o Semear

•  Colaboração e incentivo na criação,  
avanço e acesso a políticas públicas

•  Diálogo operacional com as comunidades 
impactando 6 mil pessoas, por meio de  
1.842 diálogos nos municípios de atuação

Retirada de mais de 

9 mil pessoas 
da linha da pobreza;  
aumento da renda

média de 57,7%

Capital manufaturado

•  Produção de celulose, papel e  
produtos como papel higiênico,  
papel-toalha, guardanapos etc.

•  Melhorias em equipamentos e infraestrutura

•  Medidas de combate à pandemia com 
governos municipais, estaduais e federal,  
além de parceria com outras empresas  
(R$ 24,9 milhões) 

•  Criação da Woodspin, joint venture com 
a startup Spinnova para produção e 
comercialização exclusiva de fibra têxtil  
100% renovável, a partir de celulose 
microfibrilada de eucalipto 

PROJETO CERRADO: 
nova fábrica de produção de  
celulose em Ribas do Rio Pardo (MS), 
com capacidade de produzir

2,55 milhões  
de toneladas
adicionais de celulose por ano

Capital natural

•  Aproximadamente 1 milhão de hectares  
de florestas nativas conservadas e constantes 
monitoramentos da biodiversidade, nascentes 
e cursos d’água

•  Produção de 115 milhões de inimigos  
naturais para realizar o controle biológico de 
pragas em aproximadamente 150 mil hectares 

•  Novo laboratório de produção de inimigos 
naturais em Três Lagoas (MS) 

•  Certificação dos serviços ecossistêmicos 
providos pelo Parque das Neblinas, reserva 
ambiental da empresa, gerida pelo Instituto 
Ecofuturo

35,1 mil hectares 
de áreas em restauração

Resultado de nosso balanço total 
de carbono (emissões - remoções) 

-8,9 milhões de tCO2e 
em 2021

Lançamento do 
Compromisso para  
Renovar a Vida relacionado  
à biodiversidade até 2030 



  Os serviços logísticos ocorrem com 
segurança, eficiência e agilidade em  

toda a cadeia, como no transporte de:

• Mudas para as fazendas

• Madeira para as fábricas

•  Celulose e outros produtos para

os terminais portuários ou centros

de distribuição

  Excelência operacional e ecoeficiência: 
buscamos a contínua ampliação da 

nossa produtividade e garantia de níveis 

excelentes de eficiência em nossas 

operações, com reaproveitamento 

contínuo de recursos e resíduos e 

aumento da geração e exportação de 

energia de fonte renovável, além da 

qualidade dos nossos processos. 

  As unidades possuem um plano de 

gerenciamento de resíduos estruturado,  

que garante a gestão e o controle 

da segregação, armazenamento e 

destinação de cada tipo de resíduo 

gerado na operação. Algumas iniciativas:

•  Coprocessamento de resíduos das
operações junto com empresas
parceiras para desenvolvimento

de subprodutos para outras

cadeias produtivas

•  Parcerias com cooperativas locais
para a geração de renda e destinação

de resíduos recicláveis

  A matriz energética da Suzano  

é sustentada, majoritariamente, 

por fontes renováveis: 

•  Biomassa sólida (cascas, torretes e rejeitos

do processo de picagem da madeira)

•  Licor negro (responsável pela geração

da maior parcela de energia)

  O excedente de geração de energia 
elétrica segue para a rede nacional 
(Sistema Interligado Nacional – SIN), 

contribuindo para a ampliação do  

grau de renovabilidade da matriz 

energética brasileira.

  Quatro Compromissos para Renovar 
a Vida estão diretamente ligados à 
Produção e Logística, até 2030: 

Produção e Logística

  Trabalhamos para diminuir 

riscos de diferentes naturezas, 

gerando um impacto social 
positivo nos territórios em que 

estamos presentes. 

  Nossos projetos de geração de 
renda e melhoria da educação 
oferecem qualidade de vida 
e autonomia financeira aos 
nossos vizinhos. Acesse 

nosso Relatório Anual 2021 

e conheça nossa estratégia de 

Desenvolvimento Social.

  Dois Compromissos para 
Renovar a Vida estão 
diretamente ligados ao 
Desenvolvimento Social, 
com prazo até 2030:

Mitigar o 
problema de 
distribuição 

de renda

Melhoria da 
educação 

básica 

  Diversidade, equidade e inclusão é um  

tema primordial quando falamos em pessoas. 

Por isso, temos metas que deixam claro o 

quanto isso é importante para nós:

Compromisso para Renovar a Vida – 

Diversidade e Inclusão: LGBTQIAP+, 

Mulheres, Pessoas com Deficiência,  

Pessoas Negras

  Nossa governança segue os mais altos 
padrões e regras de conduta empresarial. 
Para conhecer a estrutura, acesse o site de 
Relações com Investidores.

Nosso propósito é 

renovar a vida  
a partir da árvore

  Direcionadores de Cultura traduzem 
o nosso jeito de ser e agir. São eles:

gente que inspira e transforma, gerar e

compartilhar valor, só é bom para nós

se for bom para o mundo.

  Temos uma política clara que expressa 

o nosso compromisso com o respeito

aos direitos humanos. Para conhecê-la,

clique aqui.

Inovabilidade

Fornecedores

Queremos influenciar e liderar a mudança para um mundo positivo 
para as pessoas e o planeta. Dessa forma, na Suzano inovação e 
sustentabilidade caminham juntas: a inovabilidade está refletida em 
projetos de novos produtos ou serviços, bem como nos processos 
internos, relacionamento com stakeholders e ações socioambientais. 

Temos uma base florestal significativa e uma das maiores áreas de matas 
nativas protegidas privadas do Brasil, contribuindo para remoção e 
estoque de CO2. Temos o compromisso de fazer mais do que neutralizar 
emissões diretas e da cadeia. Queremos seguir removendo quantidades 
adicionais de carbono da atmosfera, colaborando, assim, para a mitigação 
dos efeitos da crise climática global.

Fazemos uma gestão qualificada de nossos 
fornecedores com base nos nossos Direcionadores 
de Cultura e critérios ESG. Assim, garantimos o 
fornecimento de produtos e serviços a partir de uma 
relação pautada pela ética e integridade.
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Resíduos Energia

Emissões Água na 
indústria

Mudanças 
climáticas

  Os plantios de eucalipto estão no centro do nosso negócio. 

  Mosaico Florestal: eucalipto de idades variadas 

intercambiado de florestas nativas, preservando 

a biodiversidade, o solo e os rios.

  Controle biológico de pragas e definição de clones 

de eucalipto por região.

  Combate ao desmatamento ilegal em toda a cadeia. 

Conheça nossa Política de Compra de Madeira,  

na qual reafirmamos nosso compromisso com o  

desmatamento zero.

  Três Compromissos para Renovar a Vida estão 
ligados à Gestão Florestal. São eles:

São

2,4 milhões 
de hectares 
(plantios de eucalipto e 
áreas de conservação)

Biomas:
Cerrado, 
Mata Atlântica 
e Amazônia

Ser ainda 
mais climate 

positive 

Conservação da 
biodiversidade

Água na 
floresta

Gestão Florestal 

  Queremos ser uma fornecedora de 
soluções sustentáveis para o mundo. 
Em nossa bioestratégia, estudamos 

soluções que envolvem a celulose e 

outros materiais vindos da biomassa 

do eucalipto para aplicação em diversos 

segmentos, como têxtil, cosméticos, 

químicos e construção civil.

  Temos pesquisadores(as) em  
nossos Centros de Pesquisa e 

trabalhamos com:

•  Inovação aberta

•  Parcerias com a academia, centros

de inovação, ONGs, startups e

empresas de outros segmentos

  Entre os novos negócios que estão  
sendo estudados e desenvolvidos 
pela Suzano, destacamos: lignina, 
celulose microfibrilada (MFC), 
celulose não branqueada e bio-óleo. 

Para saber mais sobre os avanços 

nesses produtos, acesse nosso 

Relatório Anual 2021.

  Compromisso para Renovar a Vida 
relacionado a este elo da cadeia:

 Pesquisa, Desenvolvimento  
e Novos Negócios 

Produtos de origem 
renovável

  Alguns dos nossos produtos: Eucafluff®, Papel 

Report®, Papel Pólen®, Bluecup Bio®, Mimmo®, 

Max Pure®, Scala, Le Vie Blanc®, Loop®, 

Greenpack®, Greenbag® e Ecolig.

Comercialização

 Impactamos mais de

2 bilhões de pessoas
com produtos desenvolvidos por clientes  
a partir da celulose e com papéis, embalagens  
e bens de consumo, para o segmento de higiene 
pessoal, produzidos pela própria Suzano. 

Desenvolvimento Social 

Acesse nossa 
Central de Sustentabilidade
e veja nosso desempenho em 2021 
com relação aos Compromissos  
para Renovar a Vida

Aproximadamente

1 milhão 
de hectares 
de áreas conservadas

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/
http://www.suzano.com.br/r2021
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://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/
http://ri.suzano.com.br
http://ri.suzano.com.br
https://storage.googleapis.com/stateless-site-suzano-com-br/2020/06/17c5ad32-pol%C3%ADtica-corporativa-de-direitos-humanos.pdf
https://s1.q4cdn.com/987436133/files/doc_downloads/2021/10/Pol%C3%ADtica-de-compra-de-madeira.pdf
https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/
http://www.suzano.com.br/r2021
https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/sustentabilidade-na-suzano/compromissos-para-renovar-a-vida/
https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/


BASE FLORESTAL

FÁBRICAS

ESCRITÓRIOS

PORTOS

PRESENÇA GLOBAL

relatório: suzano.com.br/r2021

relação com investidores: ri.suzano.com.br

Central de Sustentabilidade: centraldesustentabilidade.suzano.com.br

linkedin: linkedin.com/company/suzano

instagram: instagram.com/suzano_oficial

youtube: youtube.com/Suzanovideos

facebook: fb.com/suzanoempresa
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suzano.com.br

https://www.suzano.com.br/r2021/
http://ri.suzano.com.br
https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/
http://linkedin.com/company/suzano
http://instagram.com/suzano_oficial
http://youtube.com/Suzanovideos
http://fb.com/suzanoempresa
https://www.suzano.com.br/

