
A Suzano Papel e Celulose está
se reinventando para diminuir
a dependência dos produtos
considerados commodities, que
deram fama internacional à
companhia. Após se equilibrar
em 2011 por conta das perdas
cambiais e baixa no preço da ce-
lulose, que fizeram com que o
lucro despencasse quase 100%
no ano para R$ 30 milhões, a
empresa cortou cerca de 60 pos-
tos de gerência e supervisão pa-
ra adequar sua estrutura aos no-
vos tempos e conseguir atrair
um investidor para o braço de
energia limpa, a Suzano Ener-
gia Renovável (SER).

Segundo apurou o BRASIL ECO-
NÔMICO, um fundo indiano e
uma empresa de Cingapura esta-
riam no páreo para se tornarem
sócios na SER. A companhia ne-
ga as negociações, mas confir-
ma que está em busca de investi-
dores não-controladores para
mudar seu perfil de atuação no
mercado. A empresa, hoje co-
nhecida pela produção e expor-
tação de papel e celulose, quer
ser uma especializada em ener-
gia limpa oriunda da floresta.
Os esforços para isso já começa-
ram. No ano passado, a Suzano
adquiriu a FuturaGene, que tem
centros de pesquisa em Israel,
China e Inglaterra, e é hoje o
braço da SER para pesquisas na
área de biotecnologia.

“Em dez anos, a FuturaGene
tem o potencial de ter o mesmo

tamanho da Suzano”, afirma
Carlos Aníbal, diretor executi-
vo da Suzano Papel e Celulose,
sobre a companhia, que regis-
trou no ano passado uma recei-
ta de R$ 4,8 bilhões.

Dentre os projetos que depen-
dem do novo investidor estão a

ampliação da produção de pel-
lets — pequenos pedaços de ma-
deira prensada, com menos de
10% de umidade e alto poder de
gerar energia a partir de sua
queima —, muito consumidos
na Europa; e a construção do
braço de biotecnologia da fábri-

ca do Piauí. Inicialmente, a in-
dústria, que deve receber US$ 3
bilhões, entraria em funciona-
mento em 2014, mas o investi-
mento foi adiado. E só daqui a
dois anos o projeto vai passar
novamente pelo crivo do conse-
lho de administração.

Indicadores de inovação
Aníbal diz que a Suzano está in-
vestindo para melhorar seus in-
dicadores de inovação. Doze
anos atrás, 40% do faturamento
da empresa era fruto de novos
produtos. “Na época, tínhamos
vários tipos de papéis entrando
no mercado nacional”, diz. A
maior parte dos novos produtos
era fruto de inovações incre-
mentais, aquelas em que o novo
produto incorpora alguns ele-
mentos do anterior, sem que se-
jam alteradas suas funções bási-
cas. “Esse tipo de inovação satu-
rou. Estamos em busca de inova-
ções radicais”, afirma. A prova
é que no ano passado apenas
17% da receita da empresa veio
de novos produtos.

“Em 2007, como vimos que
estávamos perdendo esse indi-
cador, começamos um proces-
so de mudança, contratando
uma consultoria para remode-
lar a área de inovação”, explica.
Para partir para as inovações ra-
dicais, a companhia trabalha
com um processo de inovação
aberta, onde parceiros externos
participam da criação dos pro-
dutos desde o começo. “Temos
cerca de 50 empresas atuando
em parceria conosco.” ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Murillo Constantino

Suzano se reinventa para
atrair sócio estrangeiro

SER terá recursos de R$ 1,5 bi

Fabricante de papel e celulose quer se tornar famosa por inovações na área de energia limpa com
produtos vindos da floresta. Para isso, investe para fortalecer a FuturaGen, sua divisão de biotecnologia

Entre os projetos que
dependem do novo
investidor estão a
ampliação da
produção de pellets
para exportação

A Suzano Papel e Celulose pre-
vê investir R$ 3,5 bilhões nes-
te ano, um volume de recursos
semelhante ao de 2011. A divi-
são Suzano Energia Renovável
(SER) deve receber cerca de
R$ 1,5 bilhão, voltados para a
construção de três unidades
de produção de pellets de ma-
deira no Nordeste e ter início
de operação em 2014.

A empresa tem vários planos
ligados ao aproveitamento da

madeira, como os trabalhos de
cogeração de energia a partir da
lignina, substância presente em
25% da madeira de eucalipto. A
companhia abriu a primeira
planta especializada na extra-
ção da lignina em Limeira (SP),
que visa maximizar o aproveita-
mento da biomassa, reduzir em
até 80% o consumo de óleo e
gás e até substituir produtos quí-
micos derivados do petróleo em
diferentes aplicações. ■ R.O.
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COLHEITA MODESTA 

A Suzano aumentou investimentos mas perdeu lucratividade

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




