


QUANDO CONVERSA SOBRE SEU TRABALHO, O EXECUTIVO 
Antonio Maciel Neto, 53 anos, gosta de escrever. Canhoto, com 
letra e método de engenheiro, o presidente da Suzano Papel e Ce
lulose monta diagramas e tabelas para ilustrar seus raciocínios, 
seja qual for o assunto em questão. Se depender dele, o papel não 
acaba tão cedo. Mas a dependência da companhia em relação ao 
produto, sim. Maciel chegou à Suzano em 2006, com a missão 
de conduzir uma das maiores transformações da longa história 
da companhia, fundada há 87 anos pelo imigrante ucraniano 
Leon Feffer. O briefmg que recebeu, então, é assim resumido 
hoje por David Feffer, 54 anos, neto do fundador: "Temos de sair 
do século 21 mais fortes do que entramos". Transcorridos sob o 
signo da reinvenção, os últimos quatro anos foram dedicados a 
uma complexa metamorfose corporativa que só agora adquire 
contornos identificáveis. Sem abrir mão do papel e da celulose, 
produtos que lhe conferem marca e um lugar no clube das em
presas com mais de R$ 4 bilhões em receita líquida, a Suzano 
torna-se uma empresa de negócios florestais com alcance in
ternacional. As metas consolidadas em um documento interno 
chamado Plano 20/24 são ambiciosas: multiplicar a produção 
em pelo menos quatro vezes, aumentar a participação das ex
portações no faturamento de 43% para mais de 80%, reduzir o 
peso do papel nos resultados a menos de 16% e entrar com ape
tite em dois novos mercados: biotecnologia e energia renovável. 

"Só com os negócios atuais [papeie celulose], não cumpri
ríamos a meta de crescimento fixada pelos acionistas. Por isso, 
definimos uma estratégia baseada em nosso expertise, mas 
fixada nesses novos mercados", afirma André Dorf, ex-diretor 
de Novos Negócios da companhia, que acaba de mudar de ende
reço. Instalado em um escritório novo, a uma quadra da matriz, 
em Pinheiros, Zona Oeste paulistana, Dorf assumiu o comando 
da Suzano Energia Renovável, cuja principal atividade é a fabri
cação e o comércio de pellets, compostos de madeira de reflores-
tamento com alto poder calorífico apontados como substitutos 
sustentáveis para o óleo e o carvão mineral. Elogiado por espe
cialistas em energia e analistas de mercado, o investimento de 
US$ 800 milhões na área é promissor. A dois anos da entrada 
em operação das três fábricas de pellets - com capacidade anual 
de 1 milhão de toneladas cada a companhia já assinou memo
randos de vendas de 3,1 milhões de toneladas para a Europa. 
Tal volume equivale hoje a mais de 370 milhões de euros em 
receita. "O pellet oferece vantagens no transporte, na estocagem 
e na eficiência calorífica", afirma Ernesto Cavasin, especialista 
em sustentabilidade empresarial da PricewaterhouseCoo-
pers. "É o futuro. Na Europa, já é um mercado consolidado." 

Para se estabelecer na área de biotecnologia e entrar 
em um mercado no qual atuam empresas estrangeiras como 
a ArborGen, entre outras multinacionais, o primeiro movi
mento foi a aquisição da FuturaGene, uma antiga fornecedo
ra. Preço: US$ 100 milhões na compra, mais US$ 50 milhões 
em investimentos. Com pesquisas em Israel, nos Estados 
Unidos e na China, a FuturaGene fornece sementes, mudas e 
know-how a 17 clientes globais e vai incorporar os projetos da 
Suzano na área de organismos geneticamente modificados. É 
um segmento exposto a riscos, devido à falta de regulamenta
ção e ao alto grau de poder discricionário do Estado. No Brasil, 
a manipulação genética precisa ser aprovada pelos órgãos 
competentes mesmo quando as culturas não são usadas para 
alimentação. Mas, justamente por estar na vanguarda, tem 
perspectivas de altos retornos. "Os grandes saltos no agrone-
gócio acontecerão com o uso de biotecnologia", afirma Maciel. 

É verdade. Nos anos 80, a indústria papeleira era ca
paz de produzir, no máximo, 500 mil toneladas de celulose 

utilizando 84 mil hectares de floresta, área 
equivalente aos municípios de Florianópolis 
e Curitiba somados. Com a pesquisa clássi
ca - que trata de cruzar mudas de árvores 
em busca de aprimoramento genético -, foi 
possível dobrar a produção aumentando 
a área em apenas 16 mil hectares. Agora, 
contando com plantas transgênicas como 
as da FuturaGene, estima-se que em bre-







ve será possível desenvolver florestas comerciais capazes de 
produzir 1,5 milhão de toneladas de celulose com os mesmos 
84 mil hectares iniciais. "A tecnologia melhora as caracterís
ticas da árvore de forma geral. É um sonho", diz o engenheiro 
florestal João Comério, diretor executivo da Suzano e respon
sável pelos mais de300 mil hectares plantados pela empresa. 

CONVERSA BOA_Por t rás 
dessa nova Suzano, consideravelmente 
mais verde que a encarnação anterior, 
há um executivo descrito como dedicado 
pela ex-ministra Dorothéa Werneck, que 

foi sua chefe no Ministério da Indústria e Comércio no gover
no Collor. Ele confessa ser bastante exigente, mas deixa nos 
interlocutores a imagem de estudioso. Por influência do pai, 
um engenheiro agrônomo do Banco do Brasil, Maciel tomou 
gosto pela matemática e formou-se engenheiro mecânico. 
Veio da linhagem paterna, também, o apreço pela comunica
ção. "Meu trabalho é conversar", afirma. "Gosto de gente, de 
trocar ideias." Em um dia normal, Maciel permanece só uma 
hora em seu escritório. No restante do tempo, circula pela 
empresa, passa por várias salas de reunião e, naturalmente, 
conversa bastante. Ele é do tipo que conta "causos", episódios 
engraçados, histórias de família. Interrompe uma explanação 
séria sobre os negócios na China para contar as últimas de Jeff 
Yang Guohua, o executivo chinês que comanda o escritório 
com nove funcionários da Suzano em Xangai. "Ele começou 
a aprender português, e um dia veio me falar que pessoas que 
antes não davam importância à Suzano agora querem 'ma-
mánováca'", diz, às gargalhadas, esse paranaense de 53 anos. 
Sua informalidade cativa até interlocutores com fama de du
rões. "Ele me impressionou logo no primeiro encontro. Um 
bom gestor precisa, realmente, ter carisma", afirma Cláudio 
Galeazzi, atual sócio do banco BTG Pactuai e antecessor de 
Maciel na reestruturação da Cecrisa, no início dos anos 90. 

Se o bom papo vem do pai, o jeitão de primeiro aluno 
da classe é herança da mãe. Luiz Carlos, irmão mais novo de 
Maciel, usa uma palavra forte, escravidão, quando relembra 
os tempos em que dona Corina obrigava os filhos a estudar 
com ela por três horas ou mais depois das aulas. A disposição 
para o estudo certamente foi útil para um executivo de carreira 
multissetorial, que já comandou companhias de revestimen
tos, petróleo e infraestrutura, uma montadora e, agora, uma 
empresa em que todos os negócios se baseiam em florestas 
plantadas. O estilo é reconhecido e apreciado, sobretudo pelos 
mais chegados. Sua filha Carolina tascou uma legenda com a 
inscrição learningforever (algo como aprender para sempre) 
em uma foto de Maciel. Assim como cobra de si mesmo, ele 



exige da equipe. "Meu papel é subir a barra", diz. O empresá
rio Marcos Molina, presidente do grupo Marfrig, tem Maciel 
como interlocutor nas reuniões do conselho de administração 
do frigorífico e confirma o estilo demandante. "Ele é um profis
sional muito focado e determinado a atingir objetivos", afirma. 

Amante dos esportes coletivos, com uma queda es
pecial pelo basquete - que o fez campeão paranaense -, Ma
ciel começou seu trabalho na Suzano com uma reestrutu
ração na área de gestão de pessoas. "Ninguém ganha nada 
sozinho. Quem ganha é o time", diz, com ares de treinador. 
Movido a resultados, ele lamenta já ter dado valor demasia
do ao cumprimento de metas em detrimento do trabalho em 
equipe. "Um erro que cometi foi demorar demais para de
mitir pessoas que entregavam excelentes resultados, mas 
não jogavam para o time." Outro, foi ter sido duro demais, 
publicamente, com colaboradores que renderam menos que 
o esperado. Sua cartilha hoje é clara neste ponto: feedback 
negativo, só em particular. "Feedback é importantíssimo. O 
melhor que eu recebi na vida durou apenas três minutos." 

No momento, sua equipe na Suzano tem 4,2 mil pes
soas, distribuídas por seis países. Nos próximos 13 anos, esse 
contingente deve quintuplicar. Daí a necessidade de simpli
ficação. Uma revisão de cargos e salários extinguiu 34% dos 
títulos existentes. Em muitos casos, havia nomes diferentes 
para funções iguais e com remunerações distintas. Além de 
gerar assunto para "reuniões de corredor", a desorganização 
era um entrave à criação de um sistema justo de promoções. 
Hoje, para as posições mais relevantes, há mapeados dois 
ou três sucessores, com base no sistema de avaliação de de
sempenho da organização. É o básico, mas fazia falta. Carlos 
Griner, diretor de Recursos Humanos, descobriu o problema 
na prática durante a "excursão" de 30 e poucos dias que fez 
pelas várias unidades da Suzano assim que chegou à empre
sa, em 2008, recrutado nos quadros da GE. "A reclamação 
mais frequente era sobre a gestão da meritocracia", afirma. 

Depois de pessoas, a segunda prioridade de Maciel 
são processos. Herança dos tempos da subsidiária brasileira 
da Ford, que comandou de 1999 a 2006? Não. A inspiração, 

segundo ele, vem da Petrobras, onde passou 
os primeiros dez anos de sua carreira, de
pois de formado em engenharia mecânica 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Com apoio de Vicente Falconi e de sua con
sultoria, o INDG, Maciel implementou na 
Suzano um programa de gestão de rotinas. 
"É algo que não tem charme e dá muito tra
balho, mas tem de ser feito, se a organização 



quiser avançar além da mediocridade", disse Falconi a Época 
NEGÓCIOS. Mês sim, mês não, ele se reúne com Maciel e sua 
equipe para acompanhar de perto o trabalho. Estabelecer mé
todo e disciplina para cada atividade, no chão de fábrica ou no 
escritório, soa fora de moda em tempos de experimentação 
corporativa. Mas já rendeu uma economia de R$ 40 milhões à 
companhia. Para desafios mais complexos do que padronizar o 
nível de umidade da celulose ao entrar na secadora industrial, 
implantou-se o Seis Sigma. Desde sua adoção, o programa de 
redução de falhas criado pela Motorola e eternizado por Jack 
Welch na GE resultou na economia de outros R$ 50 milhões. 

Mesmo o conselho de administração, formado por 
três Feffer e seis conselheiros independentes, como Nildemar 
Secches, da BR Foods, e Marco Antonio Bologna, da T A M , 
foi enquadrado em processos. "Somos religiosos fanáticos 
no que diz respeito à governança corporativa", afirma David. 
Para cada uma das quatro reuniões anuais ordinárias e ou
tras tantas extraordinárias, há uma pauta preestabelecida. E 
o compromisso de que as decisões serão sempre tomadas pelo 
conselho, nunca por um ou outro acionista. "Criamos a política 
do nosurprise (sem surpresa)", diz Maciel. "E é recíproco. Não 
adio notícias ruins." Uma experiência recente sugere que a 
ênfase em normas e padrões não engessa o processo decisório. 
A decisão e o anúncio da compra do Consórcio Paulista de Pa
pel e Celulose (Conpacel) saíram em três dias úteis. E foi uma 
transação de vulto: R$ 1,45 bilhão pela fatia da Fibria no con
sórcio em Limeira e R$ 500 milhões pela distribuidora KSR. 
Tudo viabilizado pela negociação de um megafinanciamento 

de R$ 2,7 bilhões do BNDES, que bancou boa parte do Plano 
20/24 e liberou o caixa para novas aquisições. Para Maciel, o 
desafio do CEO é encontrar o equilíbrio entre a necessidade de 
processos e a liberdade criativa das pessoas. Criar padrões de
mais coloca em risco o ímpeto empreendedor dos funcionários. 

JOVENS PRESIDENTES. 
Muito antes de assumir o comando da 
Suzano, Maciel já era próximo de David 
Feffer, acionista controlador e presidente 
do conselho de administração da empresa. 

A dupla participava dos mesmos eventos da Young President's 
Organization, uma associação internacional de jovens CEOs 
e empresários. Das longas conversas sobre negócios, gestão e 
liderança, nasceu uma amizade. Com Maciel ainda na presi
dência da Ford, os bate-papos - repletos de inquietações corpo
rativas - ficavam restritos a caminhadas de fim de semana no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Como criar uma corpora
ção internacional sem engessar processos e pessoas? Qual o ca
minho a seguir (ou abrir) para tornar-se uma multinacional de 
peso? Como se sabe, não há resposta pronta. Para construí-la, 
Feffer convidou o amigo a deixar de refletir sobre o assunto nos 
dias de folga e passar a fazê-lo em pleno expediente. Na Suzano. 

David é o introdutor da gestão profissionalizada no 
grupo de sua família. Ele próprio assumiu a presidência da 
Suzano em2001, depois da morte repentina do pai, Max. Dois 
anos depois, abriu mão do cargo em nome da profissionaliza
ção. A decisão surpreendeu o mercado e foi recebida com certo 





ceticismo. Primeiro, pela percepção de que 
David estava preparado para sentar naquela 
cadeira. Ele fez carreira na companhia e era 
seu terceiro presidente, representando a ter
ceira geração da família. Segundo, pela des
confiança sobre a disposição e a capacidade 
dos Feffer de delegar a tomada de decisões a 
executivos profissionais. Sob o comando do 
fundador, Leon, que permaneceu no cargo 
até sua morte, aos 96 anos, e de Max, as práticas de governan
ça não eram propriamente um primor. Tome-se o episódio da 
criação da rede de concessionárias Vocal, revendedora de cami
nhões e chassis de ônibus da alemã Volvo. Numa conversa com 
um vizinho, no elevador do condomínio, Leon entendeu que 
seria uma boa oportunidade e fechou o negócio. Prática ruim; 
porém, transação rentável. A Vocal chegou a2009 faturando 
R$ 350 milhões por ano e, no ano passado, foi vendida para 
o grupo português Auto Sueco por cerca de R$ 113 milhões. 

Esse foi o modus operandi da Suzano por décadas a 
fio. Durante os 75 anos da gestão de Leon, uma das mais lon
gevas da história corporativa nacional, a empresa reinventou-
se mais de uma vez. Tratado como um visionário por Jacques 
Marcovitch, ex-reitor da USP e historiador dos grandes gru
pos empresariais brasileiros, o patriarca dos Feffer desembar
cou no Brasil com 18 anos, depois da longa e extenuante via
gem que o trouxe da Europa, na companhia da mãe, um irmão 
e duas irmãs. Seu pai esperava por eles. Estabelecido no país 
havia poucos anos, Simpson Feffer entrara no ramo de baza
res e (mais importante) papelarias com um sócio português. 
Como o pai, Leon decidiu trabalhar com comércio e começou 
a longa carreira em 1924, importando e distribuindo papel. 
No final da década seguinte, antecipando a iminente escassez 
da mercadoria provocada pelo estouro da Segunda Guerra 
Mundial, desfez-se de boa parte da fortuna pessoal que já 
havia acumulado e construiu sua primeira fábrica de papel. 

Nascia assim a lendária Fábrica A, no bairro pau
listano do Ipiranga, e tinha início a trajetória que transfor
maria a família Feffer em um dos principais clãs empreen
dedores do Brasil e, ao que tudo indica, no segundo maior 
produtor de celulose do mundo. Ao longo das décadas, 
outras atividades foram sendo incorporadas ao grupo. Ini
cialmente, ligadas à cadeia do papel: transportadoras, em
presas agroflorestais e gráficas. Mas, nos anos 70, a família 
decidiu investir em outro ramo, o petroquímico. Com esse 
novo braço, chegou a ser a maior fabricante de resina de 
polipropileno da América Latina e vice-líder nacional em 
resinas termoplásticas, com unidades em Mauá (SP), Ca-
maçari (BA) e Duque de Caxias (RJ). A reversão dessa onda 

de diversificação só viria em 2007, com a venda da Suzano 
Petroquímica para a Petrobras por R$ 2,7 bilhões. Foi um 
movimento elogiado por analistas de mercado. A venda de
sobrigou os acionistas de investir energia e recursos em duas 
indústrias de capital intensivo e em profunda transformação. 

Ironicamente, a última reinvenção da Suzano e sua 
entrada no ramo da biotecnologia a recolocaram frente a fren
te com seus antigos adversários na petroquímica. A empresa 
está prestes a fabricar "plástico verde" à base de eucalipto. Nos 
próximos dois anos, deve investir aproximadamente US$ 10 
milhões em um projeto piloto para uma linha inovadora de 
produtos feitos a partir das florestas. O uso de elementos da 
madeira para a produção de eteno ou benzeno - petroquí
micos básicos usados na fabricação de resinas - vem sendo 
estudado há três anos. "É um projeto inovador em si, porque 
estamos trabalhando em inovação aberta com pesquisado
res e universidades", afirma Ernesto Pousada, um executivo 
do setor petroquímico que trocou a Dow pela Suzano e hoje é 
seu diretor de operações. Também há estudos para fabricar 
etanol de eucalipto com outros três parceiros, mas Pousada 
adianta que o produto ainda não é economicamente viável. 

Com o "plástico verde", a nova Suzano atualiza a 
grande invenção de Leon e Max Feffer nos anos 50. Vio
linista formado pela prestigiosa Juilliard School de Nova 
York, Max teve seus dias de glória como cientista quando 
contratou pesquisadores e alugou um laboratório em uma 
universidade da Flórida para estudar o uso do eucalipto na 
produção de celulose. O que hoje é trivial foi, então, revolu
cionário. O trabalho deu à Suzano a condição de primeira 
empresa no mundo a fabricar essa matéria-prima com 100% 
de eucalipto. Mais do que isso, essa inovação mudou a his
tória da indústria brasileira de papel e abriu caminho para 
sua inserção no mercado internacional como vemos hoje. 

NOVO MINÉRIO_Agora, ao 
mesmo tempo em que amplia e atualiza 
suas áreas de atuação, a Suzano, uma 
vez mais, olha para fora em busca de 
oportunidades além das fronteiras na-



cionais. Para tirar maior proveito do crescimento econômi
co de outros mercados emergentes, especialmente na Ásia 
e no Leste Europeu, a companhia trabalha numa mudança 
expressiva de seu mix de produtos. O papel, que há uma 
década respondia por 65% da produção total e encontra 
seu maior mercado no Brasil, perde importância relativa. A 
prioridade passa a ser a celulose, matéria-prima apelidada 
pelo banco J.P. Morgan de "o novo minério de ferro". A polpa 
é produzida de forma insuficiente nos países em desenvolvi
mento - sobretudo na China - e ineficiente pelos tradicionais 
fabricantes do Hemisfério Norte. Para entrar na disputa de 
mercado em condições de competir, Maciel anunciou um 
investimento de US$ 6 bilhões para dar início à construção 
de duas fábricas, com capacidade anual de 1,5 milhão de to
neladas cada uma, no Maranhão e no Piauí. Já está prevista 
uma terceira planta do mesmo tamanho e a ampliação em 
400 mil toneladas da capacidade de produção da unidade 
de Mucuri, na Bahia. Todas as novas fábricas atenderão ex
clusivamente clientes externos. Ou seja, o adicional de celu
lose não será usado pela Suzano em suas fábricas de papel. 

O reposicionamento estratégico da Suzano é fru
to de um longo trabalho de planejamento que contou com 
apoio da McKinsey. Ao longo de dois anos, seis consultores 
da multinacional deram expediente na Suzano de segun
da a sexta-feira, com esticadas em fins de semana, feria
dos e intermináveis madrugadas. Além dessa equipe fixa, 
especialistas em papel, energia renovável, economia chi
nesa, mercado europeu e floresta foram convocados pela 
McKinsey em seus escritórios mundo afora. Só a discussão 
sobre o eventual fim do papel durou seis meses. "Já havía
mos feito planejamento estratégico antes", afirma David. 
"Mas esse foi realmente intenso." O resultado do estudo é 
um calhamaço de mil páginas que detalha uma visão cla
ra de onde a empresa planeja chegar no seu centésimo 
aniversário, no ano de 2024. Daí o nome: Projeto 20/24. 

Sua gênese é o que, internamente, são chamadas 
de "invariantes do futuro" - três tendências que, inde
pendentemente do curso da economia e da sociedade 
nas próximas décadas, não devem sofrer alterações. São 
elas: a preocupação com a conservação do meio ambien
te, a crescente demanda por combustíveis renováveis 
e a necessidade de ganhos importantes em produtivi
dade no agronegócio. Essas "invariantes" valem para 
todos, é claro. Mas a Suzano aposta que é mais compe
titiva que a concorrência se a disputa for travada no 
teatro de operações que conhece melhor: a floresta. 
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