
O tempo voa. Já faz um ano que o engenheiro Antônio Ma-
ciel Neto surpreendeu o mercado ao anunciar que deixaria
a Ford América do Sul para assumir a presidência da Su-
zano Papel e Celulose. Mas, como diria o filósofo francês

Mareei Proust, "os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas
não para um homem". Esses 12 meses passaram na velocidade
suficiente para que Maciel Neto confirmasse sua tese inicial de
que o Brasil tem todas as condições de se tornar uma referência
mundial no setor de papel e celulose. E o grande representante

nacional seria, é claro, a Suzano Papel
e Celulose. "Vamos ser a número l do
mundo", planeja. Ousadia? Sem dúvi-
da. Mas uma ousadia nascida de um
detalhado plano estratégico construí-
do em cima de pilares, que po-
deriam ser chamados de "as
cinco leis de Maciel": produ-
tividade industrial, gente,
crescimento, mercado de ca-
pitais e meio ambiente. O
trabalho já começou, os re-
sultados começaram a apare-
cer e os investidores pare-
cem ter aprovado. No ano
passado, as ações da compa-
nhia valorizaram 70%, ele-
vando seu valor de mercado
para US$ 3,1 bilhões. Diante
do número, Maciel sorri sa-
tisfeito, mas logo fecha-se
concentrado. "Há ainda mui-
to o que fazer", afirma.

Ao assumir, uma de
suas primeiras providên-
cias foi detalhar os planos
para os acionistas e o mer-
cado. O capítulo "produtivi-
dade" foi um dos primeiros a
ser atacado. A partir de ju-
lho de 2006, toda a companhia teve
que se enquadrar nos preceitos da
Fundação Nacional da Qualidade, con-
junto de critérios que mede a eficiên-
cia de uma organização. A redução de
custos passou a ser uma palavra de or-
dem dentro da companhia. As ativida-
des essenciais foram abrigadas em
três grandes unidades de negócios - a
Florestal, a de Papel e a de Celulose -
atendidas pelas áreas de apoio, que

trabalham como prestadoras de servi-
ços. Em alguns departamentos, o nú-
mero de níveis hierárquicos foi reduzi-
do. Com isso, houve um encolhimento
no quadro de pessoal. Maciel se recusa
a falar em números de dispensa. Mas
não se nega a revelar o total de contra-
tações. Na Bahia, 200 novos colabora-
dores foram recrutados. Em paralelo,
o INDG (Instituto de Desenvolvimen-
to Gerencial) foi contratado para au-
mentar a eficiência das fábricas. Hoje,
uma máquina produz mil metros de
papel por oito de largura por minuto.
A intenção é aumentar em 10% a pro-

dutividade em curto prazo.
Maciel trabalha com um olho volta-

do para dentro de casa, e outro para o
Exterior. Entre seus planos, está o
fortalecimento da presença interna-
cional da companhia. Os distribuidores
de produtos da Suzano foram elimina-
dos e escritórios próprios foram cria-
dos iniciando um processo de expa-
triação de executivos brasileiros. To-

das essas mudanças ocorreram ao
mesmo tempo que 6,5 mil trabalhado-
res tocavam a obra de Mucuri, um pro-
jeto de US$ 1,3 bilhão que adicionará
um milhão de toneladas à produção de
celulose da companhia, hoje na casa
dos 640 mil toneladas. A linha só come-
ça a operar em outubro e Maciel ga-
rante que nova expansão será em bre-
ve anunciada. "Não podemos dar deta-
lhes, mas até o fim do semestre tudo
será resolvido", afirma. Uma possibili-
dade forte é a construção de nova fá-
brica. E, para conseguir financiar
seus ambiciosos planos, Maciel
não faz segredo. Recorrerá ao mer-
cado de capitais. Daí a necessida-
de de melhorar a governança cor-
porativa e os resultados. "Vamos
ser uma referência no mercado, in-
clusive na questão ambiental", diz.
"Hoje conseguimos 45m3 de madeira
por hectare e vamos aumentar esse
índice consideravelmente." E depois
de ter conseguido certificar 100%
das florestas da empresa com o FSC,
importante selo ambiental, Maciel
sonha em incentivar seus fornecedo-
res a plantar árvores certificadas. O
planeta e a Suzano agradecem. H
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