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e nós
queremos

+35mil

collaborators
+13.000 diretos

+22.000 indiretos

melhorar
abrir

o dia a dia das pessoas

novos caminhos
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Onde



2,2milhão
de hectares 

de áreas
plantadas

11Fábricas
Suzano, Limeira, Rio 

Verde, Jacareí, Aracruz, 
Mucuri, Três Lagoas, 
Imperatriz, Belém, 
Fortaleza e a joint 
operation Veracel

20
centros de 

distribuição no 
Brasil 8

centros de 
tecnologia

China, Áustria, Suíça, 
Estados Unidos e 

Argentina

Escritórios
internacionais

3portos



BAMGES
Interseção com

18 UCs e 4 áreas indígenas

MA
Interseção com 

2 UCs e 4 áreas indígenas

MS
Interseção com 1 UC

SP
Interseção com 18 UCs

Biomas04 

Municípios279 

Estados11 

Bacias hidrográficas20 
RPPN 07 
AAVC Ambiental e Social69 
Unidades de Conservação39
Terras Indígenas05

Proteção Integral12
Uso Sustentável27

Atuação e ocupação da Suzano
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Celulose Papel

Cultivo de eucalipto
Base renovável

1 0 , 9  M I L H Õ E S
T O N / A N O

1 , 4  M I L H Ã O
T O N / A N O

Nós produzimos

Bens de consumo
1 7 0  M I L
T O N / A N O  



Visão
Nossa



Visão estratégica
Visão estratégica

Ser referência do setor em eficiência, rentabilidade e sustentabilidade: da floresta 
ao cliente

1

Ser agente transformador na expansão de novos mercados para nossa biomassa 
florestal

2

Ser referência em soluções sustentáveis e inovadoras para bioeconomia e 
serviços ambientais a partir das arvores

3



Meio ambiente 
florestal



Sustainability Scopes

Objetivos

• Na busca constante das melhores práticas que promovam 
impactos ambientais positivos;

• Responsáveis pelo monitoramento e controle de aspectos, 
impactos e riscos ambientais, assegurando conformidade 
com a legislação e certificações;

• Diálogo aberto e construção conjunta com stakeholders 
nacionais e internacionais, em especial com as ONGs e 
Fóruns de Diálogo Florestal envolvidos nas seguintes 
temáticas:  água, biodiversidade e restauração florestal;

• Responsável pela gestão integrada de certificações 
florestais, industriais e assuntos regulatórios.

Meio ambiente florestal



Foco de água como 
aspecto estratégico no 
manejo florestal 
sustentável
Em parceria com a Diretoria de 
Inovação: Monitoramento e 
modelagem de 7 microbacias.

Monitoramento de 
biodiversidade
Alto índice de espécies 
encontradas em nossas 
áreas

Em 2019, 666 espécies 
ameaçadas de extinção 
encontradas em nossas 
áreas

Aprox. 900 mil ha de áreas 

nos biomas Amazônico, Cerrado e 
Mata Atlântica

Áreas de especial valor:

69 AAVC’s1 Áreas de Alto Valor de 
Conservação –(critério FSC) -
totalizando 58 mil ha de área;

6 RPPN Reservas Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN

Principais projetos e números

Gestão da 
biodiersidade

Conservação e 
Preservação

Gestão de 
Recursos
Hídricos

Restauração
Ambiental

Sustainability ScopesMeio ambiente florestal

Realizado 2019: 2.838,05
ha
Nos biomas Cerrado, Mata 
Atlântica e Amazônia: 
Ampliando serviços 
ecossistêmicos e fortalecendo a 
cadeia da restauração: emprego e 
renda

32.520 ha em processo de 
restauração



Principais projetos e números Parcerias com ONGs e 
Academias

Gestão das certificações 
nos processos florestais
Gestão de auditorias de 
clientes.

As nossas credenciais:
Florestais: FSC, 
CERFLOR/PEFC

Programas
Educação ambiental: Escola 
de Heróis, formação 
ambiental, trilhas ecológicas.

Compliance
Responsável pela gestão e 
cumprimento do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Florestal
Assessoria para a contratação 
de fornecedores, execução de 
treinamentos e verificações 
periódicas

Gestão 
+ 1,3 k/ton resíduos perigosos 
destinados corretamente
+1,5 k/ton resíduos não 
perigosos destinados 

corretamente

CertificaçõesTreinamento
ambiental

Gestão de 
resíduos

Meio ambiente florestal



Pressão sobre áreas naturais (fogo, caça, madeira) - cenário pós-covid
poderá agravar devido aumento da pobreza;

Imagem e reputação do Brasil perante o mundo em questões ambientais

( esforço não reconhecido ) 

Falta de ações articuladas (social e ambiental) dentro dos territórios entre 
os atores (iniciativa privada, poder publico, 3º setor)

Ausência do Estado nos territórios - empresas acabam sendo cobradas por 
papel que seria do poder público 

Insegurança jurídica 

Restauração: necessidade de aumento / metodologia de baixo custo e alta 
eficiência 

Principais desafios

ambientais

Sustainability ScopesMeio ambiente florestal



Desvincular imagem de desmatamento ao setor 

Cobrança e controle X Não reconhecimento das ações 

Tornar realidade o uso múltiplo de áreas naturais 

A incerteza do mercado de carbono e mecanismos de inventário

Insegurança jurídica 

Principais desafios

ambientais

Sustainability ScopesMeio ambiente florestal



Atuação especifica por bioma ( restauração, manejo, etc..)

Influencia territorial na conservação da biodiversidade 

Relações, conectividade , apoio e integração com iniciativas e áreas nos 
territórios onde atua. 

Incremento de parcerias com empresas e outros para projetos e ações

Construção da estratégia da companhia sobre o tema de mudanças 
climáticas;

Adequar cada vez mais o manejo florestal para conservação da 
biodiversidade 

Principais desafios

ambientais / Suzano

Sustainability ScopesMeio ambiente florestal



Desenvolvimen
to social 
territorial



Obejtivos

16

Desenvolvimento social territorial

 Em um contexto de pobreza e poucas oportunidades, trabalhamos 
para diminuir riscos operacionais, reputacionais e custos; garantir 
cumprimento aos critérios de certificações e, paralelamente, gerar um 
impacto social positivo no território.

 Nossos projetos focam na geração de renda e melhoria da educação, 
possibilitando empoderamento, boa qualidade de vida e autonomia 
financeira aos nossos vizinhos.

 Diálogo aberto e construção conjunta com stakeholders, em especial 
as comunidades tradicionais, ONGs, movimentos sociais, poder 
público e outras empresas.



Projects Social Development
Desenvolvimento Social Territorial

Principais projetos e números

Programa de 
Desenvolvimento
Rural Territorial

PDRT 

QUILOMBOS, COMUNIDADES 
RURAIS E TRADICIONAIS APICULTORES

COMUNIDADE
INDÍGENA

COMUNIDADE
URBANA

Colmeias Sustentabilidade

Territorial

+3.900 famílias
Atendidas

Presente em 30 municípios 
de 7 estados brasileiros

R$ 1.125,11
Renda média das famílias

Extrativismo
Sustentável

112  associações  -
Atendidas

+1.014 famílias
Atendidas

296 toneladas
de produção de mel em 2019
Responsável por 30% da produção 
de SP

R$ 1.373,93
Renda média das famílias

42 associações -
Atendidas

3.000 famílias
Atendidas

5 etnias indígenas

R$ 999.034,00
Receita gerada em 2019

31  comunidades  -
Atendidas

277 famílias
Atendidas

8  comunidades  -
Atendidas

R$ 2,8 milhões
Receita gerada em 2019
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META – Retirar da situação de pobreza 200 mil pessoas



Investimento Socioambiental

Principais programas – Educação
META - Aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB*) em 40% em todos os municípios prioritários 

Investimos no aperfeiçoamento da qualidade do ensino público, por
meio do desenvolvimento profissional dos educadores e da
participação social com foco na aprendizagem dos estudantes.

Apoiamos a constituição dos Arranjos de Desenvolvimento da
Educação para superação dos desafios educacionais dos territórios
de atuação da Suzano

Números Programa Suzano de Educação:
 5 estados
 28 municípios 
 6 Arranjos de Desenvolvimento da Educação
 890 escolas públicas municipais 
 424 participantes formados (profissionais da Educação e comunidade escolar)

 636 horas de formação por ano
 13.757 profissionais da educação 
 205.554 alunos da rede pública 
 19.260 participantes das redes sociais do programa

Arranjos de Desenvolvimento da Educação - é uma forma de colaboração territorial entre municípios, visando assegurar o direito à educação de qualidade e ao seu desenvolvimento territorial e geopolítico. 
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Principais desafios  

sociais   

Sustainability ScopesDesenvolvimento Social 

Agravamento da pobreza pós pandemia 

Inserção de comunidades e fornecedores locais na cadeia de valor

Desenvolvimento de novos modelos de negócio florestal envolvendo comunidades

Ausência  de governo e de  politicas publicas nos territórios (enfraquecimento das existentes ) 

Atuação impactante no território ( família, associações, território ) 

Empresas catalisando e articulando soluções socioambientais estruturantes para/com os territórios.

Empresas  e sociedade com visão integrada e conectada na busca de soluções socioambientais inovadoras e 
replicáveis.

Territórios mais resilientes . 



LINHA DE ATUAÇÃO A PARTIR DE 2020/2021

Aprender com a crise

Ressignificar o papel enquanto 
empresa

Empresas catalisando soluções 
socioambientais estruturantes para/com os 

territórios.

Assumir e disseminar nosso propósito 
(dentro e fora).

Mudar e evoluir as relações com toda a 
cadeia de valor.

Suzano e sociedade com visão integrada e 
conectada na busca de soluções 

socioambientais inovadoras e replicáveis.

Territórios autônomos na equalização de suas 
demandas socioeconômicas, ambientais e 

educacionais a partir da estruturação de um 
ecossistema de parcerias.

Territórios 
Resilientes 

como Gestão
de Risco

Territórios 
Resilientes 

como Gestão
de Impacto

Sustentabilidade 
inovadora

Onde estamos?
OPORTUNIDADES PÓS COVID

Para onde vamos?

Ter mais parceiros para alavancar nossa 
agenda de advocacy, acelerando pontos 

que tenham potencial de geração de valor.

Evolução da Estratégia Social

Desenvolvimento Social


