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Suzano reestrutura comunicação
Grupo começa o ano aprimorando o estreitamento das marcas e opta 
por deixar sua publicidade apenas sob responsabilidade da Fischer
Cláudia Bredarioli e Alexandre Zaghi Lemos
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Os planos da Fischer América para a conta
O recente processo de reestruturação 

da marca Suzano acaba de desaguar na 
concentração da verba de marketing do 
anunciante na Fischer América, que já 
atendia a área de papel e celulose, desde 
2002, e passa a cuidar também das contas 
institucional e petroquímica, que estavam 
no portfólio da DPZ desde julho de 2005.

Além disso, a Fischer irá coordenar 
todo o trabalho de comunicação da 
marca, até mesmo em disciplinas que não 
a propaganda. A maioria dos serviços de 
marketing, anteriormente dispersos em 
vários fornecedores, será executada den-
tro do Grupo Total, pelas agências One 
Stop (promoção e eventos) — que já fez 
diversos jobs para o cliente —, Alquimia 
(marketing de incentivo e relacionamento) 
e BG Interativa (soluções online).

“Com esse movimento, a verba da Su-
zano administrada pelo Grupo Total será 
multiplicada por seis”, comemora Antonio 
Fadiga, presidente da Fischer América.

Para coordenar o atendimento ao clien-
te, a agência contratou Heloisa Levy como 

gerente de integração multidisciplinar. “Ela 
será a responsável pela gestão da conta e 
pela interface entre o cliente e todas as 
agências do Grupo Total, seja qual for a 
necessidade: publicidade, comunicação 
institucional, promoção, marketing direto, 
marketing digital e programas de incentivo, 
ou tudo isso ao mesmo tempo”, explica 
Fadiga, ressaltando que sua empresa já 
trabalha dentro desse modelo com outros 
cinco anunciantes: Femsa, Honda, Melitta, 
Monsanto e Pernod Ricard. (AZL)

Fadiga: compromisso de entregar comunicação integrada
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Marca internacional na China
Em cada uma das empresas da 

companhia, a atualização de ima-
gem tem se refl etido em diferentes 
ações. Na Suzano Papel e Celulose, 
presidida por Antonio Maciel Neto, 
foi criada uma marca internacional, 
a Suzano Pulp and Paper, para re-
presentação fora do Brasil. Já esta-
belecida na América do Norte e na 
Europa, a companhia chega agora a 
Xangai, com estrutura para contro-
lar exportações e vendas da Suzano 
para toda a região da Ásia.

“A China tem hoje cerca de 60 
mil investidores estrangeiros, com 
poupança interna de cerca de 40% 
do Produto Interno Bruto (PIB). 
É, sem dúvida, um mercado muito 
forte, no qual os investimentos em 
infra-estrutura impressionam. De-
cidimos estabelecer nossa sede na 
Ásia em Xangai também por acre-
ditarmos no aumento da demanda 
de celulose no mercado chinês”, 
explica Maciel.

A iniciativa internacional re-
flete o bom desempenho que a 
companhia vem registrando no 
Brasil. No ano passado, as ações da 
Suzano tiveram alta de 85%, com 
aumento de dez vezes no volume 
de liquidez. Entre os fatores que 
contribuíram para esse resultado 
está a reestruturação societária 
da Ripasa (empresa da qual a Su-
zano adquiriu 50% das ações), que 
permitiu, por exemplo, incremento 

recorde de 15% no volume de ven-
da de papéis, com mais de 24% de 
crescimento da receita (atingindo 
R$ 1,4 bilhão nesse segmento).

Segundo Maciel, a tendência 
é a manutenção dessa trajetória 
ascendente. “Nosso foco está mais 
voltado ao aumento da rentabilidade 
do que ao crescimento na partici-
pação de mercado. Mas é claro que 
vamos continuar buscando clientes 
ao redor do mundo para não nos 
sujeitarmos à volatilidade de um 
mercado ou outro”, diz.

A Suzano encerrou o quarto 
trimestre do ano passado com 
lucro líquido de R$ 90 milhões, 
revertendo um prejuízo de R$ 
3 milhões registrado no mesmo 
período de 2005, quando a valori-
zação do dólar encareceu a dívida 
da companhia. A geração de caixa 
medida pelo ebitda (lucro antes de 
impostos, amortizações e deprecia-
ções) foi de R$ 261 milhões, uma 
alta de 20,5% no mesmo período 
de comparação.

A margem ebitda, que é a re-
lação entre a geração de caixa e a 
receita líquida, avançou 4,1 pontos 
percentuais, para 32,7%. Mas, no 
acumulado do ano, o lucro líquido da 
companhia apresentou um recuo de 
11,2%, fechando em R$ 444 milhões. 
Segundo Maciel, o menor efeito da 
variação cambial na dívida foi o res-
ponsável pelo resultado. (CB)

O Grupo Suzano começa 2007 
com a comunicação renovada. E 
são várias as iniciativas que ago-
ra despontam, em um processo 
de atualização das marcas e da 
imagem das empresas e dos pro-
dutos ligados à Suzano Holding. 
Uma delas é a concentração dos 
esforços publicitários na Fischer 
América, outra é a evolução de 
um processo de valorização de 
marca envolvendo comunicação 
corporativa e gestão de marca, 
apoiado pela Thymus Branding.

Ainda que essas ações não 
sejam perceptíveis, por en-
quanto, ao consumidor final 
— visto que a companhia não 
tem previsão de investimento 
em mídia de massa para o curto 
prazo —, esse trabalho que o 
grupo vem desenvolvendo há 
dois anos começa a chegar aos 
produtos, reforçando uma mar-
ca unifi cada para a Suzano Hol-
ding, a Suzano Papel e Celulose 
e a Suzano Petroquímica.

Os valores da companhia, 
que envolvem conceitos como 
atua lização e tradição, nortea-
ram esse processo de revisão. 
Sem trabalhar especifi camente 
um produto, mas a corporação 
como um todo, o processo 
identifi cou esses valores rela-
cionando-os à história que per-
meia a empresa, de 83 anos.

Todos os colaboradores 

estão sendo reavaliados para 
abraçarem a identidade corpo-
rativa da holding sem prejuízo 
a suas marcas individuais. A 
linguagem de todo o material 
de comunicação deverá ser 
mais inclusiva. Para isso, a Su-
zano trabalhará com imagens 
que dialogam com ilustrações 
e cores, mais humanizadas, 
captando o sentimento de 
seus colaboradores. Além dos 
produtos, toda a comunicação 
interna e de contatos com for-
necedores, clientes e colabo-
radores passa por um processo 
de revisão e adaptação para 
atingir um padrão único. A 
idéia é fazer a marca dialogar 
cada vez mais com seus públi-
cos, valorizando a diversidade 

e estabelecendo uma forma 
leve, interativa e convergente 
de se relacionar.

“Acho que a etapa mais 
complexa desse processo foi 
definir o posicionamento e 
os atributos da marca. Isso 
porque, além de ser muito con-
ceitual, este é um período do 
trabalho no qual os 
resultados não apa-
recem rapidamen-
te”, conta Simone 
Soares, responsável 
pela comunicação 
corporativa e gestão 
de marca da Suzano 
Holding. “Branding 
é um conceito novo, 
e tivemos de nos 
apropriar dele para 

mostrar que a empresa tem um 
olhar renovado sem deixar de 
lado a tradição.”

Segundo Simone, esse mo-
vimento tem como resultado 
os funcionários estarem mais 
inseridos na instituição. “Temos 
hoje uma conjunção de fatores 
que torna necessário às pessoas 

se expor mais, e isso signifi ca 
também expor mais a empresa”, 
acrescenta. Outros processos 
integrativos ainda serão ado-
tados, mas já se percebe maior 
sinergia entre as áreas pares, 
por exemplo, com mais troca de 
experiências entre os setores de 
marketing das várias empresas, 
bem como o desenvolvimento 
de ações comuns.

A disseminação de todo 
o processo foi realizada de 
maneira diferente a cada nova 
fase. Agora está sendo fina-
lizada a parte das ofi cinas de 
linguagem, que, além dos ges-
tores do Grupo Suzano, inclui a 
participação dos fornecedores 
na área de comunicação. “Mas 
isso tudo é apenas um caminho. 
Trata-se de um processo que, 
aliás, poderá ser revisto se 
houver necessidade. Estamos 
aprendendo com ele o tempo 
todo”, reforça Simone.

Simone Soares destaca que o processo de valorização da marca é aberto a mudanças, buscando consistência no esforço de unifi cação
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