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QUANDO TUDO SE ENCAIXA 

WHEN EVERYTHING FALLS INTO PLACE

Mais um ano vai terminando e este, em especial, deixará nas páginas da Revista O Papel mar-
cos históricos importantes do setor de base florestal a partir das ações da campanha dos 80 anos 
comemorados pela nossa revista em 2019. Em oito décadas o mundo mudou muito, como pude-
mos ver a partir das transformações da nossa indústria apresentadas nos 80 fatos mais marcantes 
da edição de abril/2019 e Anuário Histórico.

As mudanças dos processos produtivos por meio das Eras Industriais, impulsionadas pelas 
descobertas tecnológicas, tiveram as pessoas como agentes das modificações que elevaram a ve-
locidade de desenvolvimento fabril. Novas atitudes promoveram também alterações na cultura 
organizacional e assim tudo caminhou até chegar ao ponto em que nos encontramos hoje.

Nossa Reportagem de Capa desta última edição do ano traz o tema gestão eficaz na Era da 
Indústria 4.0, eara convida a todos para uma reflexão sobre os resultados possíveis quando tudo se 
encaixa. “Há várias correntes sendo praticadas pelas empresas atualmente para o desempenho de 
uma administração eficaz. Além da utilização do método para alcance de resultados, muitas delas 
acabam convergindo para dois pontos fundamentais: pessoas e tecnologia”, explica André Jeha, con-
sultor da Falconi e um dos entrevistados nesta matéria. Outros especialistas em gestão, vencedores 
Pessoas Físicas do Prêmio Destaques do Setor 2019 e executivos da *Andritz Brasil, empresa tam-
bém vencedora da premiação em algumas categorias falam sobre como a gestão eficaz vem sendo 
conquistada atualmente, apoiada nas melhores práticas da administração de pessoas e tecnologias.

Podemos compreender que hoje, a partir do que se observa dos pontos de vista citados na Re-
portagem de Capa, não se pode gerenciar pessoas apenas como Recursos Humanos, mas é preciso 
tratá-las de forma integral. “Se não for assim recrutaremos as melhores pessoas, mas não teremos 
o melhor time”, pontua Jeha, dizendo que as pessoas definem o primeiro pilar da gestão eficaz. Já a 
tecnologia, como segundo fator-chave da gestão eficaz no cenário atual, exige que as empresas avan-
cem rumo a uma transformação digital. “Esse caminho não é tão simples como parece. O processo 
de transformação digital é antes de tudo um processo de transformação cultural. Envolve revisão de 
processos, capacitação de liderança e uma excelente gestão de pessoas”, diz o consultor da Falconi, 
esclarecendo como um pilar está atrelado a outro. 

Saindo das portas das empresas para adentrar ao mercado da Quarta Revolução Industrial, depa-
ramo-nos nesta edição com um destaque para a Bioeconomia Circular e Inovação para o Setor Flores-
tal, título da nossa coluna Biomassa e Energia Renovável, do professor Mauro Berni, da  Universidade 
de Campinas-SP (Unicamp). O conceito representa uma mudança de paradigma, pois passa a definir 
uma economia baseada na vida, como afirma Marc Palahi, diretor do Instituto Florestal Europeu (EFI, 
2019), referenciado pelo colunista em seu artigo. Assim, fabricantes e fornecedores que trabalham com 
visão de futuro, a exemplo das empresas Klabin, também vencedora do Prêmio Destaques do Setor 
2019, e Rhodia que tem entrevista e reportagem nesta nossa edição, respectivamente, começam a de-
senvolver projetos e mudar seus processos produtivos rumo a este mercado futuro. (Leia a Entrevista 
sobre o Klabin Day e a Reportagem Negócios e Mercado sobre os 100 anos da Rhodia)

Com mais destaques editoriais para encerrar este ano e artigo técnico sobre processo de pro-
dução de cavacos, agradecemos a todos os nossos apoiadores e patrocinadores da Campanha 
Revista O Papel 80 Anos e aos nossos anunciantes de 2019, bem como a todos os leitores que 
nos acompanham todos os meses, desejando que 2020 venha com novas esperanças, perspectivas 
econômicas positivas e avanços em nossas carreiras e empresas!

*Nota: Andritz Brasil foi o único fornecedor entrevistado na Reportagem de Capa de dezembro para 
falar sobre Gestão Eficaz, por ter sido vencedora do Prêmio Destaques do Setor 2019 e anunciado 
nesta edição, conforme requisitos previamente informados nas divulgações desta pauta.

Another year comes to a close and this one, in particular, will leave in the 
pages of O Papel magazine important milestones for the forest base sector 
based on actions from the 80th anniversary campaign celebrated by our 
magazine in 2019. In these eight decades, the world changed significantly, 
as we can see in the transformations of our industry through the 80 most 
important facts presented in the April/2019 issue and Historic Yearbook.

The changes in productive processes along Industrial Eras, leveraged 
by technological discoveries, have people as change agents who elevated 
production speed. New attitudes also promoted changes in organizational 
culture and, with this, everything progressed until reaching the point at which 
we are today in companies.

In the last Cover Story of the year, the main topic is efficient management in 
the Industry 4.0 era, inviting you to reflect on possible results when everything 
falls into place. “There are several currents of thought being practiced by 
companies today for efficient management performance. In addition to using 
the method for achieving results, many of them end up converging towards 
two fundamental points: people and technology,” says André Jeha, consultant 
at Falconi and one of executives interviewed for this story. Other management 
experts, winners of the 2019 Highlights of the Sector Awards and executives 
from *Andritz Brazil, which company was also the recipient of awards in 
several categories, talk about how efficient management is currently being 
conquered, supported by people and technology-management best practices.

We can understand today that, based on what was observed in the 
points of view presented in this month’s Cover Story, you cannot just 
manage people as human resources; it is necessary to treat them in an 
integral manner. “If we do not do this, we will recruit the best people but 
won’t have the best team,” says Jeha, stating that people define the first 
pillar of efficient management. Technology, in turn, as the second key factor 
of efficient management in today’s scenario, requires that companies 
advance towards a digital transformation.

“This path is not as simple as it seems. The digital transformation 
process is about a cultural change process. It involves reviewing processes, 
training leadership and having excellent people management,” says the 
Falconi consultant, in explaining how one pillar is connected to the other. 

Exiting company doors and entering the Fourth Industrial Revolution 
market, we came across a highlight for the Circular Bioeconomy and 
Innovation for the Forest Sector, the title of our Biomass and Renewable 
Energy Column, signed by University of Campinas (Unicamp-SP) professor 
Mauro Berni. The concept represents a change of paradigm as it defines an 
economy based on life, as stated by Marc Palahi, director of the European 
Forest Institute (EFI, 2019), mentioned by the columnist in his article. With 
this, manufacturers and suppliers who work with a vision of the future, such 
as Klabin, also a winner of the 2019 Highlights of the Sector awards, and 
Rhodia, which appear in an interview and story this month, respectively, 
begin to develop projects and change their productive processes towards 
this future market. (Read Interview about Klabin Day and the Business and 
Markets Report on the 100 years of Rhodia)

With other editorial highlights to end this year and a technical article 
about the woodchip production process, we thank all our supporters and 
sponsors of the 80 years of O Papel Magazine Campaign and our advertisers 
in 2019, as well as all those who read our magazine every month, wishing 
a 2020 full of hope, positive economic perspectives and advancement in 
careers and companies!

 
*Note: Andritz Brazil was the only supplier interviewed for the December 
Cover Story for having been the winner of the 2019 Highlights of the Sector 
award and announced in this edition, in accordance with the requirement 
informed in advance in the disclosures of this month’s issue.
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KLABIN DAY 2019 APRESENTA RESULTADOS 
MAIS RECENTES E DETALHA PRÓXIMAS 

ESTRATÉGIAS DA COMPANHIA

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis 
para embalagens do Brasil, líder nos mercados 
de embalagens de papelão ondulado e sacos in-
dustriais e única companhia do País a oferecer 

ao mercado uma solução em celuloses de fibra curta, fibra 
longa e fluff, promoveu o Klabin Day 2019, no final de no-
vembro último. O evento reuniu analistas e investidores 
do mercado financeiro para detalhar os últimos resultados 
registrados e apresentar as próximas estratégias comerciais 
traçadas pela empresa.

Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin, abriu o even-
to esclarecendo que a reunião promovida anualmente re-
presenta um canal de comunicação importante entre os exe-
cutivos e os investidores da companhia. “É um momento de 
escuta para nós, especialmente neste ano, em que partimos 
de 10 mil para 80 mil investidores pessoas físicas”, ressaltou 
sobre o crescimento registrado ao longo de 2019.

Apresentando os resultados mais recentes da Klabin, Tei-
xeira creditou o bom desempenho dos últimos meses à reto-
mada do consumo interno. “A economia nacional está mui-

DIVULGAÇÃO KLABIN 
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to forte para nós. A nossa unidade de 
papelão ondulado e sacos industriais – 
com destaque para papelão ondulado 
– bateu recorde de vendas nos meses de 
outubro e novembro”, informou. “Ape-
sar de estarmos contendo a ansiedade 
sobre essa recuperação econômica, é 
possível notar um sinal de crescimento 
importante”, completou, frisando que a 
questão da sazonalidade, que favorece 
o consumo nesta época do ano, asso-
ciada à geração de emprego vista nos 
últimos meses e consequente geração 
de renda, refletem em um momento 
de preparação da Klabin em vista do 
aumento de demanda previsto para os 
próximos meses.

Marcos Ivo, diretor financeiro e de 
Relações com Investidores da Klabin, 
detalhou os resultados financeiros con-
quistados nos primeiros nove meses do 
ano. “Os números mostram que, mais 
uma vez, o modelo de negócios integra-
do, diversificado e flexível permite uma 
operação com resultados consistentes 
nos diversos ciclos macroeconômicos e 
ciclos que envolvem nossos principais 
produtos”, salientou o executivo.

 Os números apresentados até se-
tembro último sinalizam que o volume 
de vendas da Klabin cresceu 3%, em 
relação ao mesmo período do ano an-
terior, atingindo 2,4 milhões de tonela-
das. A receita líquida cresceu 5%, atin-
gindo R$ 7,6 bilhões, com uma maior 
participação nas vendas do mercado 
nacional, registrando um incremento 
de 4%, também em comparação ao 
mesmo período de 2018. Já o Ebitda 
atingiu R$ 3,4 bilhões nos primeiros 
nove meses do ano, o que significa um 
crescimento de 16%, quando compa-
rado a igual período do ano anterior. 

No segmento de cartões, os resulta-
dos de 2019 também vêm se mostran-
do positivos, conforme informou Ivo. 
O volume de vendas acumulado até 
setembro cresceu 17%, atingindo uma 
expedição de 524 mil toneladas de 
papéis – resultado advindo do maior 
volume de exportação. “Esse aumento 

OS NÚMEROS 
APRESENTADOS ATÉ 
SETEMBRO ÚLTIMO 
SINALIZAM QUE O 

VOLUME DE VENDAS 
DA KLABIN CRESCEU 
3%, EM RELAÇÃO AO 

MESMO PERÍODO 
DO ANO ANTERIOR, 

ATINGINDO 2,4 MILHÕES 
DE TONELADAS

de volume foi feito sem detrimento de 
preço. A receita líquida do negócio de 
cartões cresceu acima do volume, re-
gistrando um incremento de 23%. A 
Klabin foi beneficiada pelo fato de a 
moeda brasileira estar mais fraca em 
relação ao dólar, mas também pelos 
bons preços denominados em moeda 
de exportação”, explicou o diretor fi-
nanceiro e de Relações com Investido-
res da Klabin.

Ivo sublinhou que o segmento de 
papelão ondulado e sacos industriais 
está muito correlacionado com o 
comportamento do mercado brasi-
leiro. “Começamos a ver sinais muito 
positivos da economia brasileira, nos 
últimos três meses. Mas, como todos 
nós acompanhamos, a recuperação 
econômica que esperávamos desde o 
ano passado não se deu no primeiro 
semestre deste ano. Por isso a Klabin 
privilegiou o foco em rentabilidade, 
melhorando ainda mais o seu perfil 
de vendas ao longo do ano”, comen-

tou sobre a estratégia que resultou em 
uma redução de 1% no volume total de 
vendas nos primeiros nove meses do 
ano, em relação a igual período do ano 
anterior, mas com aumento de renta-
bilidade, apresentando um crescimen-
to de 7% da receita líquida. “Isso faz 
com que a companhia, líder brasileira 
nestes dois setores (papelão ondulado 
e sacos industriais), esteja preparada 
para se beneficiar com a tão esperada 
retomada econômica do Brasil.”

Detalhando o cenário que envolve o 
negócio de embalagem, Douglas Dal-
masi, diretor de Embalagem da Klabin, 
mostrou que o mercado consumidor 
brasileiro de papelão ondulado vem 
apresentando estabilidade atualmente 
e tem boas perspectivas de crescimento 
à frente. “O Brasil ainda tem um baixo 
consumo per capita de papelão ondu-
lado: 18 kg por habitante, ficando atrás 
do consumo apresentado por outras 
grandes economias da América Latina, 
como Chile e Argentina. Isso reflete 
um grande potencial de crescimento, a 
partir da retomada econômica.” 

O diretor de Embalagem da Kla-
bin ressaltou que a distribuição das 
fábricas de papelão ondulado da com-
panhia, que se espalham por 90% do 
mercado consumidor nacional, soma 
mais um fator competitivo à empresa 
no segmento.

Os sacos industriais, apesar de so-
frerem os impactos da queda do setor 
de construção civil no Brasil, também 
encontram boas oportunidades no 
curto prazo. “O consumo per capita 
de cimento é mais um que apresenta 
boas perspectivas de incremento com 
a esperada retomada econômica. Nos 
últimos quatro meses já notamos uma 
melhora na demanda de cimento no 
País, chegando próximo a 58 milhões 
de toneladas”, justificou Dalmasi. 

As três plantas de sacos industriais 
– duas no Brasil e outra na Argentina – 
também têm capacidade para atender a 
todo o mercado. “Com a queda do se-
tor de construção civil, desenvolvemos 
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novos horizontes no mercado de sacos. 
Hoje, temos 150 clientes em 30 países. 
Mesmo com o reaquecimento do mer-
cado interno, vamos dar continuidade 
a essa atuação internacional”, revelou 
ele sobre a estratégia para 2020. 

Ao dar enfoque às tendências e 
perspectivas acerca do segmento de 
papel de embalagem, Teixeira desta-
cou o potencial do Eukaliner, produto 
recém-lançado pela companhia que 
substitui fibras longas por fibras curtas 
na fabricação de papel kraft. “A Klabin 
tem orgulho de ser pioneira na produ-
ção de kraftliner a partir de eucalipto. 
Esse papel já viajou para 14 países para 
a realização de testes com todos os 
grandes convertedores de kraft e tem 
apresentado excelentes resultados”, 
disse o diretor-geral da Klabin, ao se 
mostrar confiante de que o Eukaliner 
despontará no mercado de kraftliner 
nos próximos anos.

Conforme contextualizou Flávio De-
ganutti, diretor do Negócio de Papéis da 
Klabin, a produção de kraftliner com 
fibra curta começou com uma taxa pró-
xima a zero e hoje atinge um teor médio 
de 80% desse tipo de fibra. “A substitui-
ção trouxe uma série de vantagens ao 
produto final, incluindo maior capaci-
dade de compressão e melhor qualidade 
de impressão”, afirmou ele. Outro be-
nefício competitivo do produto advém 
da base florestal, já que o eucalipto de-
manda menos áreas plantadas, levando 
assim à redução dos custos de produção.

“As projeções mais conservadoras 
da Klabin e das nossas consultorias 
parceiras apontam para 1 milhão de 
toneladas adicionais no mercado glo-
bal de papéis nos próximos dez anos, 
incremento decorrente da migração de 
embalagens de plástico de uso único 
para alternativas mais sustentáveis. 
Além disso, pesquisas apontam que, 
nos países desenvolvidos, pelo menos 
50% dos consumidores tomam a de-
cisão de compra considerando a em-
balagem. Deste total, de 10% a 15% 
pagariam mais por embalagens mais 

sustentáveis”, informou Deganutti ao 
embasar as rotas de Pesquisa & Desen-
volvimento da Klabin. 

Com base nestes dados e em outras 
tendências que sinalizam um futuro 
renovável, a companhia tem trabalha-
do no desenvolvimento de uma base 
florestal ainda mais apta aos próximos 
desdobramentos e na produção de ce-
luloses especiais, além de apostar na 
associação de papéis com barreiras 
biodegradáveis e novas tecnologias 
que possibilitem a exploração de ou-
tros usos da floresta. 

A construção do Parque de Plan-
tas Piloto, na Unidade Monte Alegre, 
em Telêmaco Borba, Paraná, destaca-
-se entre os exemplos práticos desta 
conduta anunciada pela Klabin. O 
local simulará uma unidade fabril 
para realização de estudos e testes 
industriais em frentes de pesquisa 
relacionadas à lignina e a celulose 
microfibrilada (MFC), possibilitan-
do a produção destes materiais que 
poderão nortear futuras oportunida-
des de negócio para a companhia. “A 
MFC oferece uma série de vantagens, 
a exemplo da capacidade de reforço 
nas propriedades físicas do papel. As-
sociar esse tipo de fibra ao Eukaliner 
é um dos nossos objetivos quando ti-
vermos escala – com a planta piloto 
vamos conseguir avançar nesta ques-
tão muito mais rapidamente. A ligni-
na, por sua vez, atua como alternativa 
renovável para produção de materiais 
como resinas, fibras de carbono, ter-
moplásticos, cosméticos, borrachas, 
entre outros”, resumiu Deganutti. 

A perspectiva de crescimento nos 
segmentos de embalagem inclui as 
plantas de celulose da Klabin. O Projeto 
Puma II engloba a implantação de duas 
máquinas de papel para embalagem, no 
mesmo site onde está localizada a Uni-
dade Puma, no município de Ortiguei-
ra, no Paraná. “A primeira máquina será 
um equipamento de kraftliner 100% 
eucalipto (marrom e branco) com capa-
cidade produtiva de 450 mil toneladas/

ano, com startup previsto para 2021, 
enquanto a segunda, também de kraf-
tliner, produzirá papéis com gramaturas 
um pouco maiores, oriundas de um mix 
de fibras, e tem startup previsto para 
2023”, revelou Francisco Razzolini, dire-
tor de Tecnologia Industrial, Inovação, 
Sustentabilidade, Projetos e Negócios de 
Celulose da Klabin. 

Além da produção de Eukaliner, 
o Puma II vai possibilitar à Klabin a 
fabricação do papel White Topliner, 
“kraftliner com cobertura branca e ex-
celente qualidade de impressão, que se 
posiciona como uma das tendências 
do mercado atual”, pontuou Razzoli-
ni. De acordo com ele, a companhia 
também prevê uma sinergia impor-
tante nos custos fixos, considerando 
que a Unidade Puma já nasceu como 
um parque da geração da Indústria 
4.0, extremamente automatizado. “Se 
comparada às nossas unidades que 
produzem kraftliner atualmente, ve-
remos que a Unidade Puma apresenta 
a metade do custo fixo de produção. 
Também teremos sinergias industriais 
e logísticas naquilo que é visto hoje 
como a grande bacia florestal da Kla-
bin”, disse a respeito da produtividade 
das florestas da região. 

Com investimento de R$ 9,1 bilhões, 
a primeira fase do projeto representa 
cerca de 75% de todo o desembolso, 
pois envolve a contratação e instalação 
dos grandes equipamentos. “A obra 
está transcorrendo muito bem. Esta-
mos com uma taxa de 9,5% da primei-
ra fase concluída, considerando que 
passaram seis meses das construções. 
As obras civis apresentam uma taxa de 
22% de realização, ligeiramente acima 
do cronograma previsto. Praticamente 
90% de todas as compras do projeto já 
foram realizadas”, atualizou Razzolini. 

Na seção de perguntas e respostas 
a seguir, você confere os principais 
tópicos que despertaram o interesse 
dos analistas e investidores partici-
pantes do evento e o posicionamento 
da diretoria da Klabin. 
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Qual é o planejamento florestal da 
companhia para o suprimento de 
madeira do Projeto Puma II?

Razzolini – Temos, ao longo dos 
últimos anos, trabalhado em diversas 
estratégias – uma delas é a proximi-
dade da unidade industrial de Orti-
gueira com as florestas de pínus que 
a Klabin detinha na região. À medida 
que fomos migrando para a incorpo-
ração de mais fibra curta nos nossos 
produtos, fomos trocando essa base 
florestal e aumentando, com isso, 
a produtividade dessas florestas já 
existentes. Esse índice vem crescendo 
ano a ano, inclusive com o auxílio de 
novos materiais e espécies florestais 
desenvolvidos pela empresa. Em pa-
ralelo, para o fornecimento adicional 
para o projeto, adotamos duas estra-
tégias: incremento de áreas de plantio 
e compras de áreas já existentes. 

José Totti, diretor florestal da Kla-
bin – Nossa estratégia divide-se em 
dois momentos. No primeiro, para su-
prir as novas máquinas, iremos com-
prar a quantidade de pínus faltante na 
região do Paraná. Já o eucalipto deve 
vir do Sul de São Paulo. Ambos os for-
necimentos estão praticamente asse-
gurados, considerando os ciclos dessas 
florestas. Para o segundo momento, 
temos comprado, arrendado e feito 
parcerias em regiões próximas à nossa 
fábrica, garantindo a manutenção de 
um raio médio muito bom – hoje, nos-
so raio médio é de 66 km. Esperamos 
concluir esse processo de aquisição de 
áreas com um raio médio de 90 km. 
Portanto, estamos tranquilos quanto 
ao abastecimento de madeira para o 
Projeto Puma II.

Quais são as perspectivas a respei-
to do comportamento do mercado 
de celulose nos próximos meses?

Carlos Soares, diretor comercial 
de Celulose da Klabin – Conversando 
com clientes, analistas de mercado e 
consultorias especializadas em celu-
lose, chegamos à conclusão de que o 

mercado apresentará uma estabilida-
de de preços neste quarto trimestre do 
ano, avançando até o ano novo chinês, 
que se dará em 25 de janeiro. O mer-
cado, portanto, está trabalhando com 
preços estáveis por enquanto. Para o 
segundo trimestre de 2020, a expec-
tativa é de uma pequena possibilidade 
de reação dos preços – de forma mo-
desta ainda, já que os estoques seguem 
um pouco acima da média.

Diante da recuperação econômica 
vista nos últimos meses, quais im-
pactos e reflexos a Klabin espera 
para 2020?

Teixeira – A retomada da geração 
de empregos vista nos últimos meses 
deste ano está relacionada a um cres-
cimento de consumo. Em paralelo, 
vemos o bom desempenho da expor-
tação de proteína brasileira somada 
à expectativa de reaquecimento do 
setor de construção civil. Todo esse 
contexto faz com que a gente pros-

pecte um 2020 com destaque ao mer-
cado doméstico frente ao mercado 
internacional. 

Qual é a visão da empresa para os 
próximos três anos, considerando 
os startups previstos com o Puma 
II e quais são as estratégias co-
merciais a partir deles?

Teixeira – A Klabin é uma com-
panhia que se projeta para décadas. 
Vemos tanta possibilidade de cres-
cimento orgânico, com margens tão 
boas ou melhores que as atuais, que 
não poderia ser diferente. A ten-
dência de aumento de rentabilidade 
vem não só do portfólio atual como 
do potencial dos biomateriais. Ne-
nhum de nós sabe ainda qual será 
a precificação por tonelada desses 
novos produtos que substituirão os 
materiais de origem fóssil, mas já 
sabemos que esse valor aumentará 
significativamente a rentabilidade 
da companhia. 

“A economia nacional está muito forte para nós. A nossa unidade de papelão ondulado e 
sacos industriais – com destaque para a de papelão ondulado – bateu recorde de vendas nos 
meses de outubro e novembro”, informou Teixeira
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Qual é a presença da Klabin no 
mercado chinês hoje e como a em-
presa vê esse importante cliente 
no futuro?

Soares – A nossa estratégia atual é 
direcionar um terço da nossa produção 
de celulose para a Ásia, com destaque 
à China. O país, portanto, é e seguirá 
sendo um mercado importante para 
a Klabin com os startups do Puma II, 
considerando que também é um desti-
no importante para papéis kraft. 

Deganutti – A China apresenta uma 
tendência de crescimento, nos próximos 
dez anos, de mais de 1,5 milhão de to-
neladas de kraftliner de fibras virgens, 
especialmente pela questão da mudança 
da política de importação de aparas. A 
Klabin, desde 2001, tem um histórico 
importante de exportação de papel para 
alimentos líquidos. Já entregamos, por-
tanto, volumes expressivos do produ-
to no mercado chinês e vislumbramos 
crescimento nos próximos anos.

Quando pensamos em substitui-
ção do plástico, o segmento de 

food service aparece como um ni-
cho importante. Como está o de-
senvolvimento de produtos à base 
de papel em substituição ao plás-
tico nesse segmento?

Razzolini – O desenvolvimento de 
barreiras é o nosso carro-chefe atu-
almente e representa grande parte 
do esforço das equipes de Pesquisa 
& Desenvolvimento e Engenharia de 
Processos. É um trabalho que envol-
ve também os nossos fornecedores de 
tecnologia. São, de fato, oportunida-
des expressivas que exigem mudanças 
na forma de revestir papel. Isso tem 
sido feito de duas maneiras: uma das 
vertentes já substitui o polietileno no 
revestimento de copos, sacos e car-
tões, enquanto a segunda virá da pro-
dução de MFC, da nossa planta piloto, 
e da produção de celulose nanocris-
talina, da nossa parceria com a Melo-
dea – dois novos tipos de celulose que 
serão a base para revestimentos que 
dispensam o uso de combustíveis de 
origem fóssil. Estamos neste processo 
de investigação e desenvolvimento da 

tecnologia de aplicação. Em meados 
do ano que vem, a Klabin já deve apre-
sentar alguma novidade neste sentido. 

Deganutti – É importante esclarecer 
que há rotas bem simples, de substitui-
ções rápidas e práticas, já existentes, 
como os biomateriais com capacidade 
de selagem que atuam bem em copos. 
Mas há, por outro lado, aplicações mais 
complexas, a exemplo de embalagens 
de leite, suco, iogurte, que hoje contam 
com um mix de plástico e alumínio 
para formar a barreira ideal. Nestes 
últimos casos, existem algumas alterna-
tivas mais próximas da realidade atual, 
como a eliminação do alumínio, que já 
facilitaria a reciclagem da camada plás-
tica inserida no papel e aumentaria o 
uso de papel por embalagem. A substi-
tuição completa por materiais 100% re-
nováveis e biodegradáveis, contudo, já 
seria uma rota de caminho mais longo. 
Queremos nos aproximar das proprie-
dades do plástico, mas temos de ter em 
mente que é um trabalho a ser realiza-
do em diferentes frentes.

Como está o processo de entrada 
em novos mercados, considerando 
o início da produção de lignina e de 
MFC do parque de plantas pilotos?

Razzolini – A planta piloto de MFC 
é interna, ou seja, faz parte da Unidade 
Monte Alegre, e o objetivo é incorpo-
rar esse material aos papéis já produ-
zidos. Estamos em fase de testes para 
encontrar a melhor forma de aplica-
ção e os volumes necessários para que, 
num segundo momento, possamos 
instalar plantas dedicadas a essa pro-
dução em outros parques. Esperamos 
com isso reduzir ainda mais a grama-
tura nos papéis que comercializamos. 
Já a planta piloto de lignina é voltada a 
aplicações externas. Estamos ganhan-
do volume de produção agora e reali-
zando alguns testes em parceria com 
os nossos clientes. No próximo ano, 
devemos definir estratégias de merca-
do junto a esses parceiros.     n

A perspectiva de crescimento nos segmentos de embalagem inclui as plantas de celulose da 
Klabin, informa Razzolini

DIVULGAÇÃO KLABIN 
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POR MARINA FALEIROS* E DAYANNE SOUSA**

PAPÉIS DE EMBALAGEM
BRASIL

Após meses consecutivos de demanda lenta no Brasil, 
as vendas de papel para embalagem se recuperaram 
em um ritmo muito forte a partir do mês de outu-
bro passado, conforme relataram participantes deste 

mercado no País. De acordo com compradores e vendedores 
contatados pela Fastmarkets RISI no Brasil, sazonalmente ocor-
re aumento da demanda no segmento a partir de agosto, mas 
este ano o fortalecimento das compras veio um pouco mais tar-
de do que o habitual.

“Não estamos falando de restocagem, mas de demanda real. 
Vemos as empresas brasileiras exportadoras mais ativas e a de-
manda para a Black Friday foi forte, bem como está sendo para 
o Natal, com mais caixas e compras de papelão ondulado. Tudo 
isso é muito bom”, afirmou um contato.

Outra fonte afirmou que a demanda foi muito mais forte em 
outubro, o que já melhora as perspectivas de entregas totais de 
papelão ondulado para o ano. “Com o nível de vendas que vejo 
agora, podemos terminar 2019 com vendas de papelão ondu-
lado cerca de 1% maiores que em 2018. Não é um crescimento 
muito grande, mas se as vendas ainda estivessem no ritmo que 
estávamos observando antes, isso não seria possível.”

Preços sobem
Segundo os participantes do mercado, a demanda tem sido 

boa o suficiente para pressionar os preços do papel reciclado. 
O ambiente positivo também apoiou os preços mínimos de  
kraftliner, que voltaram a subir após uma ligeira queda registra-
da no terceiro trimestre deste ano.

Vários fornecedores de papel reciclado agora estão anun-
ciando aumentos de preços em torno de 4, 5% para o testliner e 
miolo, válidos a partir de meados de outubro. “Recebi o aumen-
to e comecei a pagá-lo. Mas a implementação completa será em 
novembro”, afirmou uma fonte.

Contatos também afirmaram que o aumento de preço nas 
notas recicladas ajudará os produtores a repassar os custos de 
inflação. “A demanda melhorou muito devido à sazonalidade. 
Acreditamos que os preços das caixas também podem subir em 
breve, talvez em janeiro, se a demanda terminar o ano em um 
bom nível”, observou um contato.

Mais caixas
Estatísticas preliminares divulgadas pela Associação Brasileira 

de Papelão Ondulado (ABPO) mostram que os embarques em 

Demanda por papel de embalagem no Brasil volta com 
força em outubro; preços de reciclados são reajustados

Preços de Kraftliner - Brasil
Média trimestral

Kraftliner, 120-150 g, Brasil (Reais/tonelada)
*Até novembro de 2019 
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outubro de 2019 totalizaram 333.848 toneladas, um aumento de 
10,1% em relação a setembro. O número confirma que houve 
uma forte recuperação na demanda durante o mês, conforme re-
latado anteriormente pelas fontes da Fastmarkets RISI na região.

Em comparação com um ano atrás, as vendas aumenta-
ram 2,6% em outubro, enquanto no ano os embarques brasi-

leiros de papelão ondulado são 0,79% maiores que em 2018, 
com 2,9 milhões de toneladas.

Segundo fontes, os embarques continuaram fortes em no-
vembro passado, o que provavelmente levará o país a registrar 
um crescimento mais robusto nos embarques de papelão ondu-
lado este ano em comparação ao ano passado.      n

Na América Latina, a Fastmarkets RISI publica preços para a indústira de base florestal 
incluindo celulose de fibra curta branqueada, papelcartão, papel para embalagem, papéis 
gráficos e aparas. Para mais informações sobre estas pesquisas e nossas metodologias, 
acesse www.risi.com. Para falar com as autoras desta pesquisa de preços, escreva para 
mfaleiros@fastmarkets.com e dsousa@fastmarkets.com

Autoras:
*Marina Faleiros, Gerente Editorial, América Latina. Possui mais de 14 anos de experiência no setor de papel e celulose, tendo 
iniciado sua carreira na ABTCP. Também trabalhou para os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Possui MBA em mercados 
de capitais pela B3.

**Dayanne Sousa, repórter de preços, América Latina. Dayanne é graduada em jornalismo pela USP e atualmente  
está fazendo uma segunda graduação na mesma entidade, desta vez em Administração. Antes de trabalhar na Fastmarkets, foi 
repórter da broadcast da Agência Estado por seis anos. Também possui MBA pela B3.
 
Para falar com as autoras desta pesquisa de preços, escreva para mfaleiros@fastmarkets.com e  dsousa@fastmarkets.com

Indispensável para sua empresa  alavancar resultados 

e fortalecer sua imagem no mercado. 

Para assinar ou anunciar:

(11) 3874-2733/2708/2714

relacionamento@abtcp.org.br

Siga-nos
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BY MARINA FALEIROS* AND DAYANNE SOUSA**

CONTAINERBOARD
BRAZIL

A fter consecutive months of sluggish demand 
in Brazil, sales rebounded strongly in October, 
informed market players in the containerboard 
market. According to buyers and sellers 

contacted by Fastmarkets RISI in Brazil, year-end demand 
usually strengthens as of August, but 2019’s pickup came 
later than usual. 

“We are not talking about restocking, but rather real 
demand. We see Brazilian exporters more active, and 
demand in preparation for Black Friday and Christmas was 
strong, with more boxes and corrugated paper purchases, 
so this is very good news,” a contact said. 

Another source stated that demand was much stronger 
in October, which positively affects forecasts of corrugated 
board shipments for the year. “With the sales level I’m 
seeing, we may end 2019 with corrugated board sales 
around 1% higher than in 2018. It is not huge growth but 
if sales were still at the pace we were seeing before, this 
increase would not be happening.”

Prices go up
According to market players, demand has been good 

enough to pressure prices of recycled grade papers up. 
The positive environment also supported minimum 
prices for kraftliner to go up, after the slight drop in the 
third quarter.

Several recycled paper suppliers increased prices 
around 4-5% for testliner and fluting starting mid-
October. “I received the increase and started to pay it. But 
full implementation will be in November,” a source stated.

Contacts stated that the price increase in recycled 
grades will help producers pass on inflation costs. 
“Demand improved considerably due to the season. We 
believe that box prices can also go up soon, maybe in 
January if demand ends the year at a good level,” said the 
contact.

More boxes
Preliminary statistics released by the Brazilian 

Containerboard demand picks up strongly in 
Brazil by October; recycled grade prices to move up
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In Latin America, Fastmarkets RISI publishes price assessments for the forest products 
industry including BEK pulp, boxboard, containerboard, graphic papers, and recovered 
paper. For more information on these and all our price assessments as well we our price 
methodology, visit www.risi.com. To contact the authors of this price profile, write to 
mfaleiros@fastmarkets.com and dsousa@fastmarkets.com.

Authors:
*Marina Faleiros, Managing Editor, Fastmarkets Latin America, has over 14 years of experience in the pulp and paper market. She 
began her career as a reporter at ABTCP and also worked for the Brazilian dailies O Estado de S. Paulo and Folha de S. Paulo. She 
holds an MBA in capital markets from B3

**Dayanne Sousa, Price Reporter, Fastmarkets Latin America, graduated in Journalism from the University of São Paulo (USP) and 
is currently pursuing a second degree in Business Administration at the same university. She worked as a reporter for Agência 
Estado broadcast agency for six years prior to joining Fastmarkets. She also holds an MBA from B3.

To contact the authors of this price profile, please write to: mfaleiros@fastmarkets.com or dsousa@fastmarkets.com

Corrugated Board Association (ABPO) show that shipments 
in October totaled 333,848 tons, a 10.1% increase compared 
to September. The figure confirms there was a strong rebound 
in demand during the month, as previously reported by 
Fastmarkets RISI sources in the region.

Compared to a year ago, sales were up 2.6% in October, 

while year-to-date, Brazilian corrugated board shipments 
are 0.79% higher than in 2018, at 2.9 million tons.

According to sources, shipments remained strong in 
November, which will probably lead the country to post 
more-robust growth in corrugated board shipments 
compared to 2018.                n

Na América Latina, a Fastmarkets RISI publica preços para a indústira de base florestal 
incluindo celulose de fibra curta branqueada, papelcartão, papel para embalagem, papéis 
gráficos e aparas. Para mais informações sobre estas pesquisas e nossas metodologias, 
acesse www.risi.com. Para falar com as autoras desta pesquisa de preços, escreva para 
mfaleiros@fastmarkets.com e dsousa@fastmarkets.com

Acompanhe a Revista O Papel nas redes sociais: Instagram e LinkedIn e acesse 
as edições deste ano em www.revistaopapeldigital.org.br

Prazo de fechamento publicitário: 17/01/2020  
Entrega do arquivo do anúncio: 20/01/2020

REVISTA O PAPEL - 2020

Para fechar sua programação de mídias em 2020, solicite ao relacionamento ABTCP 
o mídia kit Revista O Papel 2020 pelo email: relacionamento@abtcp.org.br

REPORTAGEM DE CAPA DA EDIÇÃO DE JANEIRO

Suzano mais competitiva
Um mapa sobre as unidades da gigante do setor, os principais gestores, o balanço sobre a 

consolidação com a Fibria, suas perspectivas e a grandiosidade da empresa no setor de base 
florestal para conquistar mercados mundiais

GARANTA SEU ANÚNCIO AINDA ESTE ANO E 
GANHE VANTAGENS ESPECIAIS NA CONTRATAÇÃO!
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RITMO DE QUEDA DE PREÇOS 
INTERNACIONAIS DA CELULOSE DIMINUI 
EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

Há uma clara redução, no último trimestre de 2019, 
do ritmo de queda dos preços em dólar da celu-
lose nos diferentes mercados internacionais em 
que este produto é vendido. Em outubro passado, 

o preço da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) nos 
EUA diminuiu em US$ 10 frente a sua cotação de setembro. 
Esta queda na Europa foi de US$ 5 por tonelada de NBSKP 
no mesmo período. A redução de preços de setembro frente a 
agosto tinha sido de US$ 30 nos EUA e de US$ 25 por tonelada 
de NBSKP na Europa. E essas quedas em agosto, frente a suas 
cotações de julho, foram de US$ 40 e US$ 50, respectivamente, 
nos EUA e na Europa.

Na China, já há aumento de preços em dólar da tonelada de 

NBSKP em outubro frente a sua cotação de setembro (aumen-
to de US$ 5 por tonelada de NBSKP).

Os preços médios listas da tonelada de celulose de fibra 
curta de eucalipto (BEK) no Brasil diminuíram US$ 50 em no-
vembro frente a sua cotação de outubro e outros US$ 19 em 
dezembro frente a sua cotação de novembro.

O mostrado nos três parágrafos anteriores deixa claro que 
o ciclo de queda de preços em dólar da celulose ainda não aca-
bou, mas que ele está perdendo ritmo, isto é claro!

Junto a isto há um claro aumento do preço em dólar de cha-
pas de madeira e de madeira serrada no Canadá em novembro 
quanto comparado a outubro do corrente ano.

O preço em dólar dos pellets (para gerar energia) não  

Gráfico 1. Evolução do Preço da tonelada de NBSKP nos EUA, Europa e China, valores em US$ por tonelada

Fonte: Natural Resources Canada.

 INDICADORES PREÇOS
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 INDICADORES PREÇOS

Gráfico 2. Índice de preços de celulose e papel nos EUA - base junho de 2006

Fonte: FED Saint Louis

caíram em outubro (quando comparado a setembro) e o preço 
em dólar da tonelada de cavaco aumentou no mesmo período.

Há, claramente, comportamentos distintos dos preços de 
celulose e de madeiras, que são a seguir melhor analisados.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS
O Gráfico 1 mostra bem a redução do ritmo de queda de 

preços em dólar da celulose nos EUA e na Europa em setem-
bro e outubro passados em relação ao ritmo de queda que 
ocorria desde dezembro de 2018.

Como já dito, no mesmo período o preço em dólar da to-
nelada de NBSKP na China aumentou, apesar do preço em 
dólar da tonelada de celulose de fibra curta (BHKP) ter caído 
no mercado chinês.

Europa
Como já dito, a queda dos preços em dólar da tonelada de celu-

lose de fibra longa na Europa está reduzindo de ritmo no último tri-
mestre de 2019. Os gráficos da Euwid (ver www.euwid-paper.com) 
indicam estabilidade dos preços máximos em dólar deste produto 
em novembro. Este cenário ocorre, em parte, devido à redução 
dos estoques de celulose nos portos europeus. Observa-se na Ta-
bela 4 que esses estoques diminuíram em 104 mil toneladas em 
outubro frente a seu volume de setembro. Neste último mês, havia 
1.973 mil toneladas de celulose armazenadas nos portos europeus 
e que caíram para 1.869 mil toneladas em outubro.

Os mercados de papéis off set e kraftliner indicam tentativas 
em novembro dos fabricantes que cobram os preços maiores 

de estabilizarem suas cotações em euros, apesar dos fabrican-
tes que cobram mais barato por esses produtos ainda estarem 
reduzindo seus preços.

EUA
Também como já dito acima, há redução do ritmo de queda 

do preço em dólar da tonelada de NBSKP nos EUA em setem-
bro e outubro passados (ver Gráfico 2). Os gráficos da Euwid 
indicam que, em novembro passado, o preço máximo em dó-
lar deste produto estava estável, o que é um claro sinal de que 
os fabricantes norte-americanos de NBSKP procuram uma 
estabilidade da cotação em dólar do produto após quase doze 
meses de quedas contínuas de seus preços.

Os dados do Gráfico 2 mostram sensíveis quedas do índice 
de preços de celulose e de papéis nos EUA de julho a outubro 
do corrente ano. Tendo como base junho de 2006 igual a 100, 
este índice foi de 122,5 em julho, de 112,4 em agosto, de 101,8 
em setembro e de 97,3 em outubro. 

Comparando a tendência em setembro e outubro do índi-
ce mostrado no Gráfico 2 com o comportamento do preço da 
tonelada de NBSKP nos EUA mostrado no Gráfico 1, pode-se 
concluir que ocorreu nos meses de setembro e outubro passa-
dos maior queda dos preços de papéis do que dos preços de 
celulose nos EUA. E esta queda de preços de papéis nos EUA 
é agora, em parte, do papel imprensa. Observa-se na Tabela 3 
que o preço da tonelada deste produto nos EUA passou de US$ 
665 em agosto para US$ 660 em setembro e para US$ 650 em 
outubro do corrente ano.
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Observação: as metodologias de cálculo dos preços apre-
sentados nas tabelas 5 a 11 estão no site http://www.cepea.
esalq.usp.br/florestal. Preste atenção ao fato de os preços 
das tabelas 6 a 8 serem sem ICMS e IPI (que são impostos), 
mas com PIS e COFINS (que são contribuições).

China
Enquanto o preço em dólar da tonelada de celulose de fibra 

longa na China tende a aumentar em outubro (ver Tabela 1), 
as cotações em dólar da celulose de fibra curta ainda tendem a 
cair. Observa-se na Tabela 5 que a cotação em dólar da tonela-
da de BHKP na China passou de US$ 553 na primeira semana 
de outubro para US$ 543 por tonelada na primeira semana de 
novembro e para US$ 531 por tonelada na primeira semana 
de dezembro. Há, portanto, uma queda acumulada de quase 
4% no preço em dólar da tonelada de BHKP na China em dois 
meses (novembro e dezembro). Na moeda local, esta queda de 
preços foi de 5%. 

 
Brasil

Mercado de polpas no Brasil
Observa-se na Tabela 6 que o preço lista da tonelada de 

BEK vendida em São Paulo passou do valor médio de US$ 
700 em novembro para US$ 681 em dezembro (redução de 
2,7%). No mesmo período, o preço médio do mesmo produto 
vendido a clientes médios passou de US$ 687 para US$ 676, 
respectivamente, ou seja, uma redução de 1,6%. Com isto, o 
desconto médio dado em novembro (de quase 2%) caiu para 
cerca de 1% em dezembro. Isto é outro indicativo de que está 
terminando a fase de queda do preço em dólar da BEK.

Mercado de papéis no Brasil
As notícias de recuperação da atividade econômica no Bra-

sil no último trimestre do corrente ano, medida em parte pelas 
maiores vendas de embalagens de papelão, já é sentida pelo 
aumento dos preços em reais dos papéis de embalagem da li-
nha marrom, em especial dos aumentos dos preços em reais 
dos papéis miolo, testliner e kraft sack. Observa-se na Tabela 
9 que as cotações desses produtos em dezembro (nas vendas 
das grandes indústrias produtoras a grandes compradores) au-
mentaram, em relação a suas cotações de novembro, em 1,4%, 
2,6% e 3,3%, respectivamente.

Mas esta recuperação econômica não é vista para os demais 
tipos de papéis da linha branca. Observa-se nas tabelas 7 e 8 
que as cotações em reais das toneladas de papéis off set, car-
tão duplex e cartão skid em novembro são as mesmas das de 
dezembro nas vendas das grandes fábricas produtoras desses 
produtos a seus grandes compradores.

Nas vendas das distribuidoras a pequenas gráficas e copia-
doras de Campinas-SP (ver Tabela 9) houve em dezembro, 
quando comparado a novembro, pequena alta do preço em re-
ais da tonelada de papel couchê (de 1,1%) e queda de 0,5% do 
preço do papel off set em folhas. Isto se associa ao período de 
término de ano escolar (com menor demanda de papel off set) 
e de início de vendas natalinas no varejo (com maior uso de 
papéis para decoração e cartões, como o couchê).

Mercado de aparas no Brasil
A recuperação econômica não se faz sensível, ainda, nos 

preços de aparas no Estado de São Paulo. Observando a Tabela 
12, constata-se que os preços em reais das toneladas de aparas 
brancas dos tipos 1 e 2 e das aparas marrons do tipo 2 em no-
vembro foram 1,2%, 1,3% e 4,1%, respectivamente, inferiores 
às vigentes em outubro. Isto em parte ocorre devido ao barate-
amento da celulose neste período.

MERCADOS INTERNACIONAIS DE CAVACOS, 
PELLETS, CHAPAS DE MADEIRAS E DE MADEI-
RAS SERRADAS

Observa-se na Tabela 14 os aumentos em dólar dos preços 
dos pellets nos países nórdicos e da tonelada de cavaco no mês 
de outubro, frente a suas cotações de setembro.

Expressivas são as altas de preços em dólar do metro cúbico 
de compensado, do OSB e da madeira serrada no Canadá em 
novembro passado frente a suas cotações de outubro retrasa-
do. Os dados da Tabela 14 indicam aumento, neste período,  
de 3,3% no preço em dólar norte-americano do metro cúbi-
co de compensado, de 11,7% de aumento no preço em dólar 
norte-americano do metro cúbico de OSB e de 4,2% de au-
mento no preço em dólar norte-americano do metro cúbico de 
madeira serrada. Essas altas de preços de chapas de madeira e 
de madeira serrada no Canadá em nada devem-se a variação 
cambial (pois a taxa de câmbio dólar canadense versus dólar 
norte-americano não se alterou neste período).     n
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Tabela 4 – Estoques de celulose nos portos europeus – média mensal (em toneladas)  

Média mensal no 
1.o trimestre de 

2019

Média mensal no 
2.o trimestre de 

2019

Média mensal no 
3.o trimestre de 

2019
Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19

1.931.938 1.941.004 1.947.646 1.886.806 1.982.831 1.973.300 1.869.003

Fonte: Europulp

Tabela 5 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) 
na China na primeira semana dos meses reportados de 2019

Remimbi/ton 1.a semana de setembro 1.a semana de outubro 1.a semana de novembro 1.a semana de dezembro

US$/ton
3.987 3.938 3.800 3.739

560,42 553,43 543,18 530,61

Fonte: SunSirs Commodity Data Group

Tabela 1 – Preços em dólar da tonelada de celulose branqueada de fibra longa (NBSKP) 
nos EUA, Europa e China e o preço da tonelada da pasta de alto rendimento na China 

Produto Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19
NBSKP – EUA 1.200 1.160 1.130 1.120

NBSKP – Europa 900 850 825 820

NBSKP – China 575 580 575 580

BCTMP – China 440 440 450 455
Fonte: Natural Resources Canada
Notas: NBSKP = Northern Bleached Softwood Kraft Pulp; BCMP = Bleached Chemithermomechanical Pulp

Tabela 2 – Preços da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) e do papel jornal nos EUA

Produto Média1.º 
Trimestre/19

Média 2.º 
trimestre/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19

NBSKP 1.147,90 1.151,60 1.163,10 1.163,10 1.163,10 1.154,40

Papel imprensa 585,00 596,40 606,30 606,30 619,10 606,30

Fonte: Haver Analytics, Bloomberg, RBC Economics Research

Tabela 3 – Preços da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) e do papel jornal oriundos do Canadá

Produto Jun/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19

NBSKP 970 900 850 820 800

Papel imprensa 645 665 665 660 650
Fonte: Governo da British Columbia
Nota: o preço da NBSKP é preço delivery colocado no Norte da Europa e o preço do papel imprensa é também delivery e colocado na 
costa leste dos EUA

Tabela 6 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) posta em São Paulo – em dólares

Out/19 Nov/19 Dez/19

Venda 
doméstica

Preço lista

Mínimo 750,80 700 681,42

Média 750,80 700 681,42

Máximo 750,80 700 681,42

Cliente médio

Mínimo 686,65 639,23 623,84

Média 719,03 687,29 675,74

Máximo 763,68 763,88 763,88

Venda externa Preço médio 397 385 n.d
Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP e MDIC
Nota: Os valores para venda no mercado interno não incluem impostos
n.d. valor não disponível



  19Dezembro/December  2019  •  Revista O Papel

Tabela 10 – Preços da tonelada de papéis off set cortado em folhas e couchê 
nas vendas das distribuidoras (preços em reais e em kg) – posto na região de Campinas-SP

Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19

Off-set 
cortado 
em folha 

Preço mínimo 3,45 3,45 3,45 3,45

Preço médio 6,67 6,66 6,55 6,52

Preço máximo 11,54 11,54 11,54 11,54

Couchê

Preço mínimo 5,80 5,80 5,80 5,80

Preço médio 7,17 7,17 7,17 7,25

Preço máximo 8,50 8,50 8,50 8,50

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP

Tabela 7 – Preços médios da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – com PIS, COFINS, 
ICMS e IPI – vendas domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores 

Produto / Product Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19

Cartão skid 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668

Cartão 
duplex

Resma 6.183 6.183 6.183 6.183 6.183

Bobina 6.176 6.176 6.176 6.176 6.176

Papel off-set 3.084 3.084 3.084 3.084 3.084

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP 

Tabela 8 – Preços médios da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – com PIS, COFINS, 
ICMS e IPI – vendas domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores

Produto / Product Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19

Cartão skid 7.258 7.258 7.258 7.258 7.258

Cartão 
duplex

Resma 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917

Bobina 7.908 7.908 7.908 7.908 7.908

Papel off-set 3.948 3.948 3.948 3.948 3.948

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP 

Tabela 9 – Preços médios sem desconto e sem ICMS e IPI (mas com PIS e COFINS) da tonelada do 
papel miolo, testliner e kraftliner (preços em reais por tonelada) para produto posto em São Paulo 

Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19

Miolo  2.246 2.246 2.246 2.246 2.256 2.287

Testliner 2.207 2.214 2.214 2.214 2.208 2.265

Kraftliner 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078

Sack kraft 3.233 3.233 3.189 3.049 3.049 3.149
Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 11 – Preços da tonelada de papel kraftliner em 
US$ FOB para o comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil

Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 483 582 453 421

Médio 714 717 529 517

Máximo 783 772 655 664

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 423 414 407 398

Médio 423 414 407 398

Máximo 423 414 407 398

Fonte: Aliceweb, código NCM 4804.1100 
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Tabela 13 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM 4707.10.00) 

Meses (descontínuos) Valor em US$ Quantidade  (em kg) Preço médio (US$ t)

Janeiro/2019 1.115 n.d. n.d.

Fevereiro/2019 110.694 642.969 172,16

Março/2019 34,68 204 170

Abril/2019 118.938 720.323 165,12

Maio/2019 189.901 1.253,59 151,49

Jun/2019 18.376 108.000 170,15

Jul/2019 299.477 2.262.728 132,35

Ago/2019 159.360 1.317.153 120,99

Set/2019 76.674 686.929 111,62

Out/2019 255.865 2.074.531 123,34

Nov/2019 250.321 1.948.581 128,46

Fonte: Sistema Aliceweb.  Nota: n.d. indica que a informação não é disponível

Tabela 14 – Preços de madeiras no Canadá e nos países nórdicos que competem 
pelo uso de florestas com a produção de celulose (valores em US$)

Mês
Cavacos  
(US$ por 
tonelada)

Pellets de madeira na 
produção de energia 
(US$ por MWh nos 
países nórdicos)

Compensados 
no Canadá 
(US$ por 

metro cúbico)

OSB no Canadá 
(US$ por metro 

cúbico)

Madeira serrada 
no Canadá de 

diferentes dimensões 
(US$ por metro cúbico)

Jan/19 195,18 33,32 766,56 672,51 866,12

Fev/19 191,73 34,05 771,84 677,14 866,12

Mar/19 188,61 34,55 762,49 668,94 866,12

Abr/19 184,65 33,95 762,09 668,59 866,12

Maio/19 188,70 35,35 757,44 664,52 866,12

Jun/19 179,65 34,10 767,19 452,86 792,96

Jul/19 186,82 35,47 882,41 477,22 842,52

Ago/19 186,71 35,98 782,34 446,29 821,28

Set/19 182,96 36,91 778,88 442,02 863,76

Out/19 186,01 36,98 747,06 446,81 844,88

Nov/19 772,03 499,23 880,28

Fonte: Sistema Aliceweb.  Nota: n.d. indica que a informação não é disponível

Tabela 12 – Preços da tonelada de aparas posta em São Paulo (R$ por tonelada) 

Produto
Outubro de 2019 Novembro de 2019

Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo

Aparas brancas

1.a 780 1108 1700 780 1095 1700

2.a 420 638 1100 420 630 1100

4.a 300 549 880 300 549 880

Aparas marrom 
(ondulado)

1.a 310 553 710 310 556 860

2.a 280 531 690 280 509 635

3.a 280 435 660 280 415 630

Jornal 290 600 1300 290 575 1200

Cartolina
1.a 650 678 700 650 678 700

2.a 300 535 770 300 535 770

Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP



  21Dezembro/December  2019  •  Revista O Papel

CA
RO

L 
CA

RQ
UE

JE
IR

O

INDICADORES DO SETOR DE APARAS

Em setembro continuamos vendo um cenário pouco favo-
rável para as aparas, cujo consumo total de 414 mil tone-
ladas foi 1,1% inferior ao verificado neste mesmo mês de 

2018 e 3,0% inferior ao observado no mês anterior. O consumo 
total nos três primeiros trimestres do ano de 2019 ficou em 3,78 
milhões de toneladas, registrando uma queda de 44 mil tone-
ladas, ou 1,2%, em relação ao resultado acumulado nos nove 
primeiros meses de 2018.

O consumo de aparas marrons foi observado em sentido in-
verso ao que percebemos na indústria de embalagens que, con-
forme dados divulgados pela Associação Brasileira do Papelão 
Ondulado (ABPO), mostram crescimento de 1,9% em setembro 
deste ano e de 0,6% no acumulado do ano de 2019 até setembro, 
sempre no comparativo com o mesmo período do ano anterior.

Na indústria de papéis de fins sanitários, que ainda é o seg-
mento onde mais se consome aparas brancas, também obser-
vamos um forte crescimento. Em setembro passado foram pro-
duzidas 122,5 mil toneladas de papéis tissue em um total 5,0% 
superior ao verificado em setembro de 2018. Mas as aparas 
brancas não estão conseguindo aproveitar este bom volume de 
papéis tissue, em função da concorrência com a celulose, que 

continua com preços em queda nos mercados internacionais e 
também internamente. 

De qualquer forma, provavelmente, foi o bom desempenho 
da indústria de tissue que permitiu uma estabilização nos esto-
ques das fábricas de papel, que encerraram setembro em 36 mil 
toneladas de aparas, com o mesmo volume observado ao final 
de agosto, porém, para termos uma estabilidade nos preços, pre-
cisaríamos que o mesmo acontecesse com a celulose, o que nos 
permitiria saber qual é o tamanho do novo mercado de aparas 
brancas e como será feito o abastecimento deste mercado, con-
siderando uma possível queda no consumo aparente de papéis 
de imprimir e escrever.

Os estoques das aparas marrons estão em alta e, ao final de 
setembro último, atingiram a marca de 157 mil toneladas, o que 
em volume é 16,7% superior aos estoques de agosto passado. Se 
considerarmos que as embalagens estão com o mercado em alta, 
o crescimento dos estoques de aparas deve ser creditado a uma 
redução dos estoques de bobinas de papel acabado e também 
à quantidade de material nas mãos dos aparistas que nós não 
dimensionamos.

Se este for o caso, e considerando as perspectivas de um 

Presidente Executivo da ANAP 
E-mail: pedrovb@anap.org.br

POR PEDRO VILAS BOAS
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melhor desempenho da economia em 2020, acreditamos que 
todos os estoques estarão reduzidos ainda no primeiro tri-
mestre do ano que vem, o que poderá encerrar a queda de 
preços das aparas marrons.

Celulose barata e estoques altos de aparas marrons trazem 

como resultado preços em baixa, que, em outubro 2019 com re-
lação a setembro do mesmo ano foram ainda maiores do que as 
observadas em setembro com relação a gosto.

No período, as aparas de ondulado I e II foram comerciali-
zadas, respectivamente, por R$ 644,09 e R$ 603,75 a tonelada 
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Branca I Branca II Branca IV

Fonte: Anguti Estatística

Evolução de preços de aparas brancas

fob depósito com quedas respectivas de 3,1% e 1,3%. Já as apa-
ras brancas foram comercializadas, em outubro passado, por, 
em média, os seguintes valores: branca I, R$1.875,60 ( -3,42%); 
branca II, R$945,00 ( -3,32% ); branca III, R$857,50 ( -0,44% ) e 
branca IV, R$691,70 ( -2,4%), sempre preços por tonelada FOB 
depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

No acumulado de 2019 até setembro, comparativamente com 
o mesmo período do ano anterior, o desempenho do comércio 

varejista, que consideramos um bom indicativo da oferta de apa-
ras, melhorou ligeiramente seu desempenho e, agora, acumula 
um crescimento de 1,3% na média de todos os setores acompa-
nhados pelo IBGE. Contudo, nada melhora o desempenho do 
segmento que abrange parte dos papéis brancos, cujas vendas 
estão registrando uma queda de 24,4% no período em análise.

As vendas por estados também divulgada pelo IBGE 
mostram resultados positivos em 17 deles com destaque para 
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A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados 
de aparas de papel, papéis de embalagem e papéis de fins sanitários. Conheça e  
assine nossos relatórios mensais com dados mais detalhados em: www.anguti.com.br 
Tel.: (11) 2864-7437
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Ondulados Brancas Revistas Outros

Santa Catarina que, juntamente com São Paulo, são os maiores 
consumidores de aparas de papel.

Na contramão dos bons resultados encontramos dez estados 
e, entre eles, o Paraná, que é o terceiro maior consumidor de 
aparas marrons.

O comércio exterior de aparas trouxe uma novidade em ou-
tubro deste ano quando foram importadas 2,1 mil toneladas de 
aparas de papelão ondulado, o que, embora não seja uma quan-
tidade significativa diante de um consumo de 341 mil toneladas 
no mês, pode ser um dos fatores que estão ajudando na queda 
de preços das aparas marrons.

As exportações ainda são em maior volume, mas, 
identificadas como outras, devem ser, em sua maioria, referentes 
a aparas mistas ou brancas. No total foram exportadas, em 
setembro passado, 3,8 mil toneladas que, em sua maioria, foram 
direcionadas aos países do Mercosul. Enquanto isso, outro 
fator de preocupação é a origem das importações advindas dos 
Estados Unidos, onde os preços estão em queda devido ao ao 
fechamento do mercado chinês.

O panorama está difícil para os aparistas que, apesar de 
custos de produção em alta, estão vendo seus preços caírem, 
comprometendo a lucratividade do setor. A única alternativa 
está em derrubar os preços de compra do produto, mas isto 
traz uma séria ameaça, pois estamos desestimulando a coleta 
e, com a indústria da construção civil apresentando uma forte 
recuperação, estamos ameaçados de perdermos o trabalho dos 
catadores de rua e das cooperativas que são responsáveis por, 
aproximadamente, metade do material que recebemos.

Caso haja alguma recuperação na demanda e, acreditamos 
que isso venha ocorrer a partir do segundo trimestre de 2020, 
será difícil, demorado e custoso recuperarmos nossas fontes, o 
que só terá êxito se o valor do material subir substancialmente. n

Comércio exterior de aparas de papel
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INDICADORES DE PAPELÃO ONDULADO CORRUGATED BOARD INDICATORS 

Expedição de Papelão Ondulado nos meses de Outubro (2005 a 2019)
Corrugated Board Shipments in the months of October (2005 to 2019)

Total shipments in tons Interannual variation (%)

No mês de outubro último, segundo apuração do Boletim 
Estatístico Mensal da Associação Brasileira do Papelão 
Ondulado (ABPO), a expedição de caixas, acessórios e 
chapas de papelão ondulado foi de 334.027 toneladas, 

nível recorde na série histórica iniciada em janeiro de 2005. Em re-
lação a outubro de 2018, o volume total subiu 2,7% e, com o mesmo 
número de dias úteis (26 dias úteis em outubro de 2019 e 2018), a 
produção por dia útil também aumentou em 2,7%. 

Outro fato identificado no período foi que a gramatura conti-
nuou a subir, em 0,9%, para 507,3 g/m², em outubro de 2019 com-
parado ao mesmo mês do ano passado.  Considerando os dados 
dessazonalizados, isto é, eliminando qualquer influência sazonal 
entre os meses, a expedição de papelão ondulado aumentou em 
1,0% em outubro, passando para 307.864 toneladas. Este é o maior 
resultado desde agosto de 2018 (308.331). A expedição por dia útil 
nos dados sazonalmente ajustados foi de 11.841 t/d.u.

Nota: os dados estatísticos da ABPO são elaborados pelo  
IBRE/FGV com análise de Aloisio Campelo Junior, superintendente de 
Estatísticas Públicas do Instituto.             n

According to the Brazilian Corrugated Board 
Association’s (ABPO) Monthly Statistical Bulletin, 
shipments of corrugated board boxes, accessories and 
sheets totaled 334,027 tons in October 2019, a record 

volume in the historical series that started in January 2005. In 
relation to October 2018, total volume increased 2.7% and, with 
the same number of working days (26 days in both October 2019 
and 2018), production per working day also increased 2.7%. 
Another fact identified in the period was that weight continued 
to increase, by 0.9%, to 507.3 g/m², in October 2019 compared 
to the same month last year. When considering data free of 
seasonal effects, that is, eliminating any seasonal influence 
between months, corrugated board shipments increased 1.0% 
in October, to 307,864 tons. This is the best result since August 
2018 (308,331). Shipments per day for data adjusted seasonally 
amounted to 11,841 t/d.u.

Note: ABPO’s statistical data is prepared by IBRE/FGV with 
analyses by Aloisio Campelo Junior, superintendent of the 
Institute’s Public Statistics.           n

 INDICADORES ABPO
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 INDICADORES ABPO

Série Mensal / Monthly series Média Móvel 3 meses / 3-month moving average

Gramatura (g/m²) / Weight (g/m2)

Var. Interanual (%) / Interannual variation (%) Gramatura g/m² / Weight g/m2

Expedição total, em toneladas, ajustada sazonalmente / Total shipments in tons, adjusted seasonally
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VALORES ACUMULADOS NO ANO / YEAR ACCUMULATED VALUES

TONELADAS/METRIC TONS

OUTUBRO 2018 / OCTOBER 2018 OUTUBRO 2019 / OCTOBER 2019 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 2.970.303 2.994.004 0,80

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 2.460.951 2.488.068 1,10

Chapas / Sheets 509.352 505.936 -0,67

MIL m² / THOUSAND SQUARE METERS

OUTUBRO 2018 / OCTOBER 2018 OUTUBRO 2019 / OCTOBER 2019 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 5.873.688 5.876.894 0,05

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 4.804.670 4.815.480 0,22

Chapas / Sheets 1.069.018 1.061.414 -0,71

Até o mês de referência / Until the reference month

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

OUTUBRO 18
OCTOBER 18

SETEMBRO 19
SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

OUTUBRO 19 - SETEMBRO 19
OCTOBER 19 - SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19 - OUTUBRO 18
OCTOBER 19 - OCTOBER 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 325.368 303.191 334.027 10,17 2,66

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 268.330 251.151 276.600 10,13 3,08

Chapas / Sheets 57.038 52.040 57.427 10,35 0,68

CAIXAS, ACESSÓRIOS E CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO / BOXES, ACCESSORIES AND SHEETS OF CORRUGATED BOARD

TONELADAS POR DIA ÚTIL /  
METRIC TONS PER WORKING DAY VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

OUTUBRO 18
OCTOBER 18

SETEMBRO 19
SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

OUTUBRO 19 - SETEMBRO 19
OCTOBER 19 - SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19 - OUTUBRO 18
OCTOBER 19 - OCTOBER 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 12.514 12.633 12.847 1,70 2,66

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 10.320 10.465 10.638 1,65 3,08

Chapas / Sheets 2.194 2.168 2.209 1,88 0,68

Número de dias úteis  / Number of working days 26 24 26   

EXPEDIÇÃO/SHIPMENTS*

MIL m2 / THOUSAND SQUARE METERS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

OUTUBRO 18
OCTOBER 18

SETEMBRO 19
SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

OUTUBRO 19 - SETEMBRO 19
OCTOBER 19 - SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19 - OUTUBRO 18
OCTOBER 19 - OCTOBER 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 647.013 595.930 658.441 10,49 1,77

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 531.005 486.617 537.378 10,43 1,20

Chapas / Sheets 116.008 109.313 121.063 10,75 4,36

*Dados revisados / Revised data
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CONSUMO DE PAPEL, PRODUÇÃO BRUTA E MÃO DE OBRA OCUPADA / PAPER CONSUMPTION, GROSS PRODUCTION AND LABOUR

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

OUTUBRO 18
OCTOBER 18

SETEMBRO 19
SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

OUTUBRO 19 - SETEMBRO 19
OCTOBER 19 - SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19 - OUTUBRO 18
OCTOBER 19 - OCTOBER 18

Consumo de Papel (t)
Paper consumption (metric tons) 370.498 349.838 378.481 8,19 2,15

Produção bruta das onduladeiras (t)
Gross production of corrugators (metric tons) 369.425 349.190 375.452 7,52 1,63

Produção bruta das onduladeiras (mil m2) 
Gross production of corrugators (thousand m2) 725.872 681.229 736.094 8,05 1,41

MÃO DE OBRA / LABOUR VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

OUTUBRO 18
OCTOBER 18

SETEMBRO 19
SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

OUTUBRO 19 - SETEMBRO 19
OCTOBER 19 - SEPTEMBER 19

OUTUBRO 19 - OUTUBRO 18
OCTOBER 19 - OCTOBER 18

Número de empregados / Number of employees 23.822 23.626 22.935 -2,92 -3,72

Produtividade (t/homem) / Productivity (tons/empl.) 15,507 14,780 16,370 10,76 5,56

 Distribuição setorial da expedição de caixas e acessórios de papelão ondulado – em % (OUTUBRO 2019)
Sectorial shipments of boxes and accessories of corrugated board – in % (OCTOBER 2019)

Calculado com base na expedição em toneladas
Based on shipments in metric tons*Dados revisados / Revised data

Produtos 
farmacêuticos, 
perfumaria e 
cosméticos /

Drugs, perfumes & 
cosmetics

5,83%

Avicultura 
Poultry
5,60%

Horticultura, fruticultura e 
floricultura 

Horticulture, fruits & 
floriculture

10,27%

Químicos e derivados
Chemicals & by-products

8,74%

Produtos alimentícios 
Food products            

44,48%

Demais categorias
Other categories

25,07%



Fabricar papel não prejudica matas 
nativas. No Brasil, 100% do papel 
fabricado vem de árvores plantadas 
para esse fim2.

Todos os dias, no Brasil, são plantados o 
equivalente a cerca de 500 novos campos 
de futebol de florestas para a produção 
de papel e outros produtos2

O Brasil tem 7,8 milhões de hectares de 
florestas plantadas. As indústrias que 
usam essas árvores conservam outros
5,6 milhões de hectares de matas nativas2.

O papel é sustentável, reciclável, 
biodegradável. No Brasil se recicla 67%
do papel consumido1.

Acesse www.twosides.org.br e descubra 
porque imprimir é sustentável! 1 A
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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br

INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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A produção de papéis de fins sanitários continuou sua 
trajetória ascendente em setembro de 2019, embora 
o crescimento de 5% em relação a setembro do ano 
anterior se deva mais ao fraco desempenho ocorrido 

no mês base. No total, foram produzidas 116,9 mil toneladas, o 
que representou uma queda de 2,9% em relação ao mês anterior.

O bom desempenho nos dois últimos meses resultou em 
uma produção de 1.021,8 mil toneladas no acumulado dos três 

POR PEDRO VILAS BOAS 

primeiros trimestres do ano de 2019, consolidando uma boa re-
cuperação com a produção crescendo 1,8% no período.

Por tipos de papéis apenas o papel higiênico folha simples 
de boa qualidade e os guardanapos registraram desempenho 
negativo que, no caso dos guardanapos, interrompeu um cresci-
mento de 2 dígitos nos oito meses anteriores. O papel higiênico 
de folha dupla voltou a registrar um volume superior a 50 mil 
toneladas produzidas em um único mês, superando, em setem-

PRODUÇÃO E VENDAS AO MERCADO DOMÉSTICOS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

Produto 2018
Setembro Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%

Papel higiênico  1.012,6  82,6  87,8 6,2%  748,6  776,9 3,8%
Toalha de mão  208,7  17,6  18,0 2,1%  158,8  144,5 -9,0%

Toalha multiúso  85,6  7,4  7,5 1,4%  65,1  60,1 -7,7%
Guardanapos  40,4  3,4  3,3 -1,7%  29,5  36,8 24,7%

Lenços  2,1  0,3  0,3 7,4%  1,5  3,5 129,7%

Total   1.349,4   111,3  116,9 5,0%  1.003,5  1.021,8 1,8%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 T

Produto 2018
Setembro Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%
Papel higiênico  1.010,7  88,5  96,3 8,8%  748,7  784,6 4,8%
Toalha de mão  210,3  17,1  15,7 -8,1%  157,9  142,5 -9,7%

Toalha multiúso  78,9  7,1  6,2 -13,4%  58,0  54,6 -5,9%
Guardanapos  43,5  3,4  4,5 32,5%  31,4  38,7 23,3%

Lenços  2,0  0,2  0,3 46,4%  1,4  2,9 106,8%

Total   1.345,4   116,3  122,9 5,7%  997,4  1.023,3 2,6%
Fonte: Anguti Estatística
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37,9%	

38,1%	

14,1%	

5,9%	 3,6%	 0,3%	

bro de 2019 a produção do papel higiênico de folha simples por 
mais de 12 mil toneladas. 

As vendas ao mercado doméstico voltaram a apresentar 
um bom desempenho, mas, igualmente à produção, o cres-
cimento de 9,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior 
deveu-se ao baixo volume entregue ao mercado em setembro 
de 2018, já que, agora, em setembro de 2019, foram vendidas 
117,9 mil toneladas em resultado que já se repetiu em outros 
meses deste ano.

As vendas de papel higiênico de folha dupla, provavelmente 
ajudada pelos baixos preços da celulose, bateram novo recor-
de em setembro deste ano, alcançando o volume de 54,5 mil 
toneladas com um fantástico crescimento de 32,5% em relação 
a setembro do ano passado. Com os bons resultados dos dois 
últimos meses, o papel de folha dupla voltou a ser o principal 
produto da categoria.

MATÉRIAS-PRIMAS
A celulose encerrou o mês de outubro de 2019 negociada 

por US$700 na Europa e US$460 na China, mas, confirmando 
parecer dos fabricantes, está mostrando estabilidade, iniciando 
novembro, mês seguinte, nos mesmos patamares de preço. Res-
ta saber se, a partir de agora, teremos aumentos de preços ou se 
isso só ocorrerá em algum momento de 2020.

No mercado interno, também em outubro de 2019, os pro-
dutores de tissue pagaram pela celulose, em média, R$2.379,98 
a tonelada fob sem impostos, com uma redução de 3,1% em 
relação ao mês anterior, o que vem provocando o aumento da 
sua utilização em detrimento das aparas brancas que, como 

consequência, também perderam valor em outubro deste ano 
quando observamos os seguintes valores médios para a maté-
ria-prima reciclada: branca I, R$1.875,56 ( -3,4%); branca II, 
R$945,00 ( -3,3% ); branca III, R$857,50 ( -0,4% ) e branca IV, 
R$691,67 ( -2,4%), sempre preços por tonelada FOB depósito, 
sem impostos e 30 dias de prazo.

Para nós, no Brasil, existe outro fator que pode impactar o 
preço da celulose que é a valorização do dólar, já que a fibra vir-
gem é negociada pelo seu valor praticado na Europa convertido 
para nossa moeda e, como o dólar vem se valorizando, podere-
mos ter aumentos independente do que aconteça no exterior.

Ainda em outubro deste ano os preços do papel maculatura, 
ajudados pela redução de valor das aparas marrons, apresenta-
ram uma redução de 1,8%, com vendas realizadas por, em mé-
dia, R$2.429,57 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo.

É importante frisar que os preços do papel maculatura di-
vulgados pela Anguti referem-se a um valor médio de um pro-
duto que apresenta uma grande amplitude de características, 
com gramaturas variáveis, além de características técnicas es-
pecíficas que impactam o valor do produto. Nesta condição, o 
valor apresentado deve ser sempre considerado para avaliação 
da tendência de preços não tendo grande significado estatístico 
como referência para o preço do produto que pode ter valores 
diferentes do apresentado.

PREÇOS DE PAPEL
Nas gôndolas dos supermercados observamos comporta-

mento diferente para os preços dos papéis de folha simples e 
dupla, com os primeiros registrando apenas uma queda entre 

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS ACUMULADA ATÉ AGOSTO DE 2019
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PREÇOS MÉDIOS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PAPEL DE FINS SANITÁRIOS, OBSERVADOS  
EM SUPERMERCADOS SELECIONADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

PAPEL TOALHA MULTIÚSO

PAPEL HIGIÊNICO - FARDO DE 64 ROLOS COM 30 METROS

PAPEL TOALHA DE MÃO - PACOTES DE 1000 FLS DE 23 X 21 CM.*

Fonte: Anguti Estatística            Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

Fonte: Anguti Estatística            Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

Fonte: Anguti Estatística    Preços pesquisados em 19 atacadistas.        * Produtos em medidas diferente tem seu preço ajustado para a medida do quadro

Característica julho agosto setembro set./ago.
Folha Simples de boa qualidade R$ 33,72 R$ 33,70 R$ 33,35 -1,0%
Folha simples de alta qualidade R$ 43,86 R$ 42,33 R$ 44,31 4,7%

Folha dupla R$ 80,49 R$ 78,00 R$ 78,64 0,8%

Característica julho agosto setembro set./ago.
Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm

R$ 49,56 R$ 49,99 R$ 53,60 7,2%

Característica julho agosto setembro set./ago.
Natural R$ 8,65 R$ 8,69 R$ 8,55 -1,6%
Branca R$ 11,45 R$ 11,54 R$ 11,74 1,7%

Extra Branca R$ 14,49 R$ 14,01 R$ 14,01 0,0%
100% celulose R$ 21,69 R$ 20,82 R$ 21,40 2,8%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca agosto setembro mês/mês 
anterior

 - Fofinho 35,39 36,64 3,5%

 - Paloma 37,25 36,75 -1,3%

 - Personal 46,26 49,49 7,0%

 - Primavera 51,24 51,51 0,5%

 - Mili* 70,08 72,91 4,0%

 - Sublime 41,94 44,81 6,8%

Marca agosto setembro mês/mês 
anterior

 - Elite 74,03 69,08 -6,7%

 - Duetto 73,65 70,73 -4,0%

 - Mirafiori 85,46 81,83 -4,2%

 - Neve 81,11 83,75 3,3%

 - Personal 70,89 77,48 9,3%

 - Sublime 70,93 72,59 2,3%

PREÇOS MÉDIO DE PAPEL HIGIÊNICO EM SUPERMERCADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FARDOS DE 64 ROLOS DE 30 METROS

as seis marcas de maior presença enquanto, entre os papéis mais 
nobres, três produtos tiveram redução.

É difícil encontrar uma explicação para os valores prati-
cados em alguns supermercados de grande porte, que che-
gam a igualar os valores da folha simples ao da folha dupla, 
o que, a nosso ver, acelera ainda mais o processo de substi-
tuição do produto.

Os preços médios dos principais produtos da categoria, em 
sua maioria, ficaram no campo positivo com destaque para o 

papel higiênico folha simples de alta qualidade com aumento de 
4,7% e as toalhas multiuso, com reajuste de 7,2% em setembro 
de 2019 com relação a agosto deste mesmo ano.

SUPERMERCADOS
O valor das vendas nos supermercados segue acompanhan-

do a inflação e, em 2019 até setembro, cresceram 3,2% em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior.

O volume de vendas em supermercados divulgado pelo 
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IBGE para o mês de setembro de 2019 contra 2018 registrou 
um pequeno crescimento de 0,3% na média nacional, mas, 
observando o desempenho regional, encontramos queda em 
8 dos 12 estados acompanhados pelo instituto, o que não foi 
muito animador.

No último trimestre do ano, e em 2019 não deverá ser di-
ferente, o desempenho das vendas costuma ser melhor, o que, 

aliás, está sendo confirmado com os dados de desempenho da 
economia que estão sendo revisados para cima.

Este fato, aliado à redução de custos com matéria-prima, 
deve permitir aos fabricantes de papéis de fins sanitários encer-
rarem o ano de forma bastante positiva, conseguindo recuperar 
margens e melhorando sua rentabilidade que vinha baixa nos 
últimos anos.                   n

A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados de aparas 
de papel, papéis de embalagem e papéis de fins sanitários. Conheça e assine nossos relatórios 
mensais com dados mais detalhados em: www.anguti.com.br 
Tel.: (11) 2864-7437

Período Valor Nominal Valor Real

set.19/ago.19 -4,98% -4,94%

set.19/set.18 4,96% 1,87%

2019 / 2018 ytd 7,36% 3,22%

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EM SUPERMERCADOS

Fonte: ABRAS

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS

-12,9%	
-12,1%	

-7,7%	

-3,3%	

-1,8%	 -1,5%	
-0,4%	

-0,3%	

0,3%	 0,8%	

2,3%	

6,9%	

12,2%	

-16,0%	

-11,0%	

-6,0%	

-1,0%	

4,0%	

9,0%	

14,0%	

CE	 DF	 PE	 BA	 RJ	 RS	 SP	 ES	 Brasil	 GO	 PR	 MG	 SC	

setembro	19/18		

Fonte: IBGE
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DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DE 
CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO NA 
VISÃO DO EMPRESÁRIO DO SETOR

N este mês de dezembro de 2019, a CONSUFOR 
apresenta um compilado de indicadores de de-
sempenho da Indústria Nacional de Celulose, 
Papel e Papelão, pela ótica do empresário do 

setor. As variáveis apresentadas a seguir têm o objetivo de 
mostrar como as indústrias do setor estão se comportado 
desde 2013, período que iniciou fortemente o agravamento 
da crise política e econômica brasileira. 

O primeiro indicador analisado se refere à confiança do 
empresário com relação à economia do País (Figura 1). Os 
dados mostram que o empresário do setor teve uma percep-
ção bastante negativa a respeito da situação atual da econo-
mia brasileira entre os anos de 2013 e 2015 (gráfico do lado 

esquerdo). Esta percepção negativa foi se reduzindo grada-
tivamente até o final de 2017. Em 2018 e 2019, o empresa-
riado alternou expectativas positivas e negativas ao longo 
do período. Mais recentemente, a visão de uma melhora dos 
indicadores aponta para uma percepção mais positiva para o 
futuro, no que tange à economia nacional. 

Já com relação à expectativa do futuro da economia na-
cional (gráfico do lado direito), os dados mostram que o 
empresário vinha de uma expectativa futura positiva até a 
metade de 2013. Este cenário mudou para uma perspectiva 
negativa entre a metade de 2014 e a metade de 2016. Con-
tudo, desde então, este sentimento negativo perdeu força e 
mais uma vez o empresário do setor voltou a acreditar em 

Diretor de Consultoria da CONSUFOR  
E-mail: mfunchal@consufor.com

POR MARCIO FUNCHAL

Figura 1 – Índice de Confiança do Empresário da Indústria de Celulose, Papel e Papelão
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uma melhoria futura da economia, apesar das oscilações 
momentâneas. 

Em um reflexo direto da questão econômica, a saúde fi-
nanceira das empresas do setor também foi avaliada. A Figu-
ra 2 mostra o índice de satisfação do empresário da Indústria 
de Celulose, Papel e Papelão com a margem operacional de 
sua empresa e com a situação financeira da companhia.

Com relação à margem operacional, os empresários vêm de-
monstrando um sentimento negativo ao longo de todo o período 
considerado. Assim, mesmo que a empresa apresente resultados 

econômicos positivos, o empresariado acredita que as margens 
são insatisfatórias. Interessante perceber que, desde 2016, os me-
ses de novembro e dezembro representam, na média, o período 
onde a insatisfação é menor dentro de cada ano. Com relação à 
situação financeira, foram poucos os períodos com sentimento 
positivo desde 2013. Uma ligeira neutralidade dos dados foi regis-
trada entre 2017 e 2018, mas a negatividade voltou a crescer em 
2019, reduzindo-se novamente nos meses mais recentes. 

No tocante ao desempenho da produção física da Indús-
tria de Celulose, Papel e Papelão, a Figura 3 mostra que na 

Figura 3 – Desempenho Operacional da Indústria de Celulose, Papel e Papelão
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Figura 2 – Desempenho Financeiro da Indústria de Celulose, Papel e Papelão
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A CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias, especializada nos setores da indústria 
da madeira, papel e celulose, bioenergia, siderúrgico, floresta e agronegócio. 
Para atender às necessidades do mercado, a CONSUFOR desenvolve serviços de consultoria e pesquisa focando 
em quatro áreas: Inteligência de Mercado, Engenharia de Negócios, Gestão Empresarial, Fusões e Aquisições.

maior parte dos anos avaliados, foram registrados meses 
com retração do nível de produção (produção de um mês 
em relação ao mês imediatamente anterior). Isso é particu-
larmente preocupante, pois mostra que o setor “andou para 
trás” no referido período, em termos acumulados. 

Adicionalmente, a Figura 3 mostra também que em vá-
rios períodos houve um acúmulo de estoque de produtos 
acabados acima do nível planejado, principalmente a partir 
de 2017, apontando para uma dificuldade das indústrias em 
finalizar o ciclo completo de produção (compra de insumos e 
matéria-prima, industrialização, vendas e entrega do produto 
comercializado). Há também vários períodos em que os ní-
veis de estoque estiveram abaixo do previsto, demonstrando, 
adicionalmente, a dificuldade das companhias em se adaptar 
ao padrão produtivo frente às alterações da demanda. 

Fechando as análises, o último conjunto de variáveis ana-
lisadas corresponde às expectativas futuras do empresariado 

com respeito à demanda de mercado e ao número de empre-
gados do setor. No tocante à demanda, os números mostram 
que o empresário da Indústria de Celulose, Papel e Papelão é 
particularmente confiante, uma vez que exceto pelo período 
compreendido entre 2015 e 2016, todo o restante do período 
avaliado ele demonstrou sentimento positivo quanto à ex-
pectativa da demanda futura do mercado consumidor. Este 
sentimento, inclusive, tem tido crescimento positivo desde a 
metade de 2016. 

Os números mostram também que, com relação à quan-
tidade de trabalhadores da indústria, o empresário se mos-
tra em geral pouco confiante, porém numa escala menor do 
que os níveis de pessimismo vistos até 2016. Desde então, 
em principio, o empresário entende que embora o merca-
do deva se aquecer no futuro (via aumento da demanda), as 
fábricas devem inicialmente reduzir o nível de ociosidade 
para, em um segundo momento, voltar a contratar.   n

Figura 4 – Expectativas Gerais para a Indústria de Celulose, Papel e Papelão
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ESTATÍSTICAS DO SETOR DE BASE FLORESTAL – DEZEMBRO/2019 
FOREST BASE SECTOR STATISTICS – DECEMBER/2019

Fonte: Banco de Dados da CONSUFOR / Source: CONSUFOR database

Fonte: Banco de Dados da CONSUFOR / Source: CONSUFOR database

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no IBGE / Source: CONSUFOR calculations based on IBGE database
OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS. / NOTE: All series present evolution in NOMINAL PRICES.
OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS / NOTE: All series present evolution of NOMINAL PRICES

Figura 1.  Evolução de preços médios nacionais de Pínus em pé / Figure 1. Stumpage Pine Average Price Evolution – Brazil       

 Valores Nominais / Nominal Values (Base Dez/2017 = 100) Evolução Nominal / Nominal Evolution (%)

 Valores Nominais / Nominal Values (Base Dez/2017 = 100) Evolução Nominal / Nominal Evolution (%)

 Valores Nominais / Nominal Values (Base Dez/2017 = 100) Evolução Nominal / Nominal Evolution (%)

Figura 2.  Evolução de preços médios nacionais de Eucalipto em pé / Figure 2.  Stumpage Eucalyptus Average Price Evolution – Brazil

Figura 3. Evolução de preços médios da indústria nacional  / Figure 3. Industry Average Price Evolution – Brazil 
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ESTATÍSTICAS DO SETOR DE BASE FLORESTAL – DEZEMBRO/2019 
FOREST BASE SECTOR STATISTICS – DECEMBER/2019

Figura 4. Evolução de Preços Nacionais Médios Setoriais / Figure 4. National Average Price Evolution – Brazil, per Sector

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no IBGE / Source: CONSUFOR calculations based on IBGE database

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no Banco Mundial / Source: CONSUFOR calculations based on World Bank database

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no Banco Mundial / Source: CONSUFOR calculations based on World Bank database
OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS. / NOTE: All series present evolution in NOMINAL PRICES.

Figura 5. Evolução de Preços Médios Internacionais de Insumos / Figure 5. International Average Price Evolution – Production Inputs

Figura 6. Evolução de Preços Médios Internacionais de Commodities / Figure 6. International Average Price Evolution – Commodities
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COLUNA LIDERANÇA

P eter Drucker já dizia com muita propriedade que 
a cultura come a estratégia no café da manhã. 
Mas como acreditar em algo que não vemos, não 
medimos e que, portanto, não gerenciamos? Abs-

trato ou não, invisível ou não, o fato é que Drucker estava 
coberto de razão.

Constantemente nos deparamos com executivos lamen-
tando que iniciativas importantes e projetos estratégicos não 
são implementados conforme planejado ou que “morreram” 
ao longo do tempo. O fato é que, conhecida ou não, gerida 
ou não, a Cultura Organizacional existe e pode estar comen-
do as estratégias no café da manhã.

Quando gerimos uma empresa sem ter consciência das 
características culturais, estamos correndo um grande risco 
de não implementar as estratégias e mudanças planejadas. 
É como se estivéssemos à deriva, com nossos olhos venda-
dos não enxergando como a empresa funciona de fato. Neste 
caso, pode ser que a empresa tenha sorte e a cultura impul-
sione o alcance dos desafios e metas, mas observamos que 
na maioria das vezes temos culturas refratárias às mudanças. 
O conforto é poderoso e, logo, é muito mais sábio encarar 
de frente e conhecer a cultura da sua empresa e assim poder 
geri-la, pois quem não mede, não gerencia.

O exercício de conhecer e gerir a cultura não é fácil, é 

Possui MBA em Gestão de Pessoas pela FGV-SP e é graduada em Processamento de Dados pela Mackenzie. Com mais de 20 anos 
de experiência na liderança e direção de áreas de Gente e Gestão em diversos segmentos, Roberta tem como áreas de expertise 
desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico de gente, gestão de performance, gestão por competências, gestão do 
clima e cultura organizacional, gestão da mudança, atração e retenção de talentos, assessment da liderança, programas de estágio e 
trainees e comunicação organizacional.

POR ROBERTA BICALHO HEGENBERG 

A CULTURA COME A ESTRATÉGIA NO 
CAFÉ DA MANHÃ, SERÁ?
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A Falconi é a maior consultoria de gestão brasileira, fundada por Vicente Falconi. Reconhecida por sua capacidade 
de transformar os resultados e a eficiência de organizações públicas e privadas por meio de técnicas de gestão, possui 
um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 5.300 projetos ao longo 
de 30 anos de história. Envie suas sugestões de temas ou dúvidas para falconi@loures.com.br

profundo, muitas vezes dolorido, mas a realização desta 
prática de forma consciente é fundamental: quais são as 
mensagens que sua empresa está passando para os colabo-
radores por meio dos comportamentos, rituais, decisões, 
símbolos e processos?

Conhecer a cultura é como um mergulho profundo em 
sua história, crenças, regras não faladas, jogos de poder, 
velhos hábitos, enfim, é praticamente uma ressonância 
magnética para olhar o que é aparente e visível, mas tam-
bém o que é oculto e não tão visível assim. Não basta olhar 
somente para os resultados sem prestar atenção ao que fa-
zemos e ao que nos leva a alcançar esses resultados, bons 
ou ruins, além de olhar para o porquê fazermos.

Tudo que acontece na empresa, de forma consciente ou 
não, comunica mensagens que são decodificadas pelas pes-
soas. O conjunto dessas mensagens é o que chamamos de 
cultura. O grande desafio aqui é alinhar a prática, que é tudo 
que fazemos e valorizamos de fato, com o discurso, que é 
tudo o que declaramos. Por exemplo, hoje existem várias em-
presas que declaram por meio dos seus valores, propósito, 
manifesto ou outras formas, que o seu time é o seu maior 
patrimônio. Porém, quando avaliamos suas práticas, vemos 
que os líderes destas empresas não possuem espaços em suas 
agendas para tratar assuntos relacionados ao gerenciamento 
de pessoas, que o orçamento não prioriza as iniciativas vol-
tadas ao time, que as metas e indicadores são somente finan-
ceiros, que os processos de RH não são encabeçados pelas 
lideranças de forma exemplar, entre outros exemplos. 

Por isso, é fundamental pensar muito bem antes de de-
finir suas estratégias e identidade organizacional, pois, na 
teoria, você terá que as praticar. E esse é o segredo, a tal 
da coerência. Deve existir coerência entre o discurso e a 
prática. Dessa forma, os comportamentos, as decisões, as 
priorizações, os rituais, os símbolos e os processos preci-
sam mandar mensagens coerentes entre si e com o discurso 
da empresa. A coerência gera credibilidade, que gera con-
fiança, que gera engajamento!

Não existe cultura boa ou ruim, mas a cultura certa para se 
ter coerência entre o discurso e a prática e criar um ambiente 
propício ao alcance das estratégias e objetivos. Caso a cultura 
necessária não seja possível de implementar, deve-se rever as 

estratégias, afinal, como diria Einstein “não existe maior insani-
dade do que querer resultados diferentes fazendo a mesma coi-
sa”. E como costumo dizer, de forma mais simples, não é possível 
fazer omelete sem quebrar os ovos.

Além da coerência, outra questão fundamental é o ali-
nhamento da liderança. A cultura é o reflexo dos líderes, 
portanto, se é necessário ajustar a cultura, consequente é 
necessário que os líderes ajustem determinados comporta-
mentos, caso não seja possível, deve-se repensar os líderes.

Trabalhar e gerenciar a cultura certamente mexerá em 
muitos queijos. Resistências são previstas e por isso devem 
ser gerenciadas. Citando Liev Tolstói: “todo mundo quer 
mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo”. O 
importante é acreditar que é possível, ter disciplina, persis-
tência e muita resiliência, especialmente por parte dos líde-
res, pois eles devem engajar a mudança pelo exemplo. Isso 
não é fácil, mas certamente trará resultados.

Por falar em resultados, hoje não faltam dados, pesquisas, 
livros, cases que demonstram que gerir a cultura organiza-
cional de forma consciente, consistente e sistematicamente 
gera melhores resultados na “última linha”, portanto, o que 
você está esperando para começar?         n
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COLUNA ABTCP EM FOCO
Por Thais Santi Especial para O Papel

EVENTOS

6.o Seminário de Tissue

A ABTCP realizou no dia 6 de novembro último, na Suza-
no, unidade Imperatriz-MA, o 6.o Seminário de Tissue. Clau-
dinei Matos, gerente executivo de Bens de Consumo dessa 
unidade da Suzano foi o moderador desta edição do evento. 
O objetivo do seminário foi demonstrar melhores práticas 
e novas tecnologias aplicadas à fabricação de papel tissue. 
A programação envolveu temas, como químicos eficientes, 
condicionamento de vestimentas e automonitoramento para 
uma rampa de break in, qualidade como base fundamental 
para o desenvolvimento do consumo de tissue no Brasil, e 
destacou como a busca por eficiência muda os padrões de 
uma linha de conversão, além de passar por soluções tecno-
lógicas, boas práticas de crepagem, obtenção de eficiência e 
a influência na qualidade e cuidados operacionais na seção 
de formação. 

Este evento foi patrocinado pelas empresas Albany, An-
dritz, Buckman, Fabio Perini, Kadant, Valmet e Voith. Vale 
destacar ainda que a apoiadora preparou uma decoração es-
pecial para o evento com os seus produtos.  

Curso Básico da Floresta 
ao Produto Acabado

Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2019, fechando o calendário 
de cursos da ABTCP, foi realizado o Curso Básico da Floresta 
ao Produto Acabado, na sede da associação, em São Paulo-SP. O 
docente foi Luiz Wanderley Pace, pesquisador científico.

16.º Encontro de Operadores de 
Caldeira de Recuperação e 3.º Encontro 
de Operadores de Caldeira Força

Um evento muito relevante para o setor, com grande troca de 
experiências e cases de sucesso, com discussão de novas tecnolo-
gias, melhorias e soluções: este é o 16.º Encontro de Operadores 
de Caldeira de Recuperação e 3.º Encontro de Operadores de Cal-
deira Força, realizado nos dias 4 e 5 de dezembro.

A matéria sobre o evento será publicada na próxima edição 
da O Papel.

REDE DE INOVAÇÃO

Novo avanço no Projeto de inovação 
em Resíduos Sólidos 

A Rede de Inovação Setorial obteve grande avanço após a Cha-
mada Pública ABTCP/2019 com os desafios em redução, reutili-
zação e reciclagem dos resíduos sólidos na indústria de celulose e 
papel, lançada em outubro deste ano.  Durante o 52.o  Congresso 
Internacional de Celulose e Papel, realizado de 22 a 24 de outubro 
passado, Nestor de Castro Neto, líder do projeto, teve a oportuni-
dade de falar aos congressistas, que são profissionais ligados dire-
tamente ao setor, quando enfatizou a relevância do projeto incenti-
vando a participação de todos durante a Sessão de Inovação, com a 
apresentação  “Agregando valor ao setor de celulose e papel”.

A chamada pública tem como característica principal a dispo-
nibilização de recursos e apoio técnico-científico para a execução 
de projetos, neste caso, com foco em dregs, grits e lodo. Foram re-
cebidas, até o prazo estipulado de 8 de novembro de 2019, diversas 
propostas oriundas das maiores universidades do País, também de 
institutos de pesquisa e startups.  Os trabalhos propõem diferentes 
alternativas para destinação desses resíduos e também permite a 
aproximação do setor com universidades e jovens pesquisadores.

As propostas apresentam alternativas para os mais variados 
campos, como tratamento de efluentes, compostos orgânicos, 
desenvolvimento de máquinas, produção de biocombustíveis, 
geração de energia, construção civil e outros usos.

  Nova fase – os trabalhos selecionados serão avaliados em 
etapas, envolvendo a apresentação do projeto (pitch de 15 minu-
tos) e o envio da proposta detalhada. Posteriormente, os finalis-
tas apresentarão suas ideias ao Comitê de Inovação.    n

Para mais informações sobre a Rede de Inovação, 
entre em contato com:
Viviane Nunes (11) 3874-2709
Anna Couto (11) 3874-2736
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Os participantes do 6.º Seminário de Tissue conheceram as 
instalações da Suzano/Imperatriz-MA
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CARREIRAS E OPORTUNIDADES

Com a chegada do final do ano, empresas, colaboradores 
e profissionais, no geral, são convidados a realizarem 
uma parada intencional, com o foco no tradicional pla-
nejamento estratégico para o novo ano que se aproxima.

Os desafios no mundo organizacional continuam sendo 
enormes e, pela minha ótica, o maior deles é atrelar os avanços 
tecnológicos à “gestão de pessoas”. Esse clamor, por um novo 
desenho da estrutura do RH, tem transformado as competências 
esperadas pelos profissionais da área no quesito técnico, porém, 
apenas reforça outras competências essenciais, como inovação, 
criatividade, resiliência e flexibilidade. 

Ao colocarmos a lupa sobre o setor, é possível visualizar a dificulda-
de que tem sido garantir a retenção dos colaboradores atuais e a atração 
de novos talentos que estejam se destacando no mercado de trabalho. 
E isso está acontecendo em todos os âmbitos e a causa é bem clara, os 
tempos mudaram e as pessoas começaram a perceber que do mesmo 
jeito que dependem das empresas para terem seus empregos, as empre-
sas também dependem de colaboradores motivados para entregarem 
resultados mais competitivos e, nos tempos atuais, a motivação está 
relacionada a alinhamento de valores e propósitos de vida e carreira.

Essa nova relação empregado-empregador, característica do sé-
culo atual, fala de um movimento que se chama employer branding, 
nomenclatura que se refere à marca da organização no mercado, 
ditando uma nova era na qual a imagem da empresa precisa criar 
impacto positivo e conexão real, a ponto de passar para as pessoas 
uma ideia positiva que gere impacto e conexão naqueles que estão 
em busca de novas oportunidades. 

Outro ponto que considero interessante é a remodelagem da 
forma como enxergamos a Gestão de Carreira tradicional, até en-
tão, feita e pensada 100% pela organização para o colaborador, al-
ternando para um novo modelo que visa compartilhamento de res-
ponsabilidade por meio do alinhamento das metas e expectativas 
das organizações, com o propósito e expectativas do empregado.

O QUE ESPERAR DE 2020? 

Psicóloga clínica, coach de carreira e consultora 
em Desenvolvimento Humano e Organizacional.
E-mail: contato@jackelineleal.com.br

POR JACKELINE LEAL

Nesse viés, as mudanças trazem junto com elas um clima de 
incertezas para líderes e liderados, exigindo de ambas as partes o 
desenvolvimento rápido de competências que suportem o que tem 
acontecido no cenário político, econômico e social.

Ainda nesse caminho podemos falar sobre as organizações 
que aprendem, visão que encerra de vez o debate sobre qual é o 
tamanho ideal do investimento que se deve fazer no capital hu-
mano; a verdade é que não importa quanto a sua empresa pode 
fazer, o que importa é que ela faça, afinal são os seus colabo-
radores a sua fonte de conhecimento e de potência para gerar 
resposta rápida frente às adversidades do mercado.

Sendo assim, é importante um ambiente de trabalho motivador, 
envolvente, intuitivo, engajador e fértil, que seja possível dar e re-
ceber feedback, criar sem amarras ou medo de errar, que promova 
empatia e escuta ativa, plantando dentro das empresas novas for-
mas de se relacionar com o trabalho e com as pessoas.

Frente a tantas novidades, ainda é preciso ressaltar a necessidade 
de integrar ao fator humano a tecnologia, sem abrir mão da essên-
cia da relação advinda dos diálogos, do olho no olho. 

São as tecnologias que irão garantir perpetuação do conheci-
mento institucional, desenvolvimento contínuo dos colaborado-
res, integração das plataformas de gestão, relatórios e análises mais 
profundas para tomadas de decisão mais assertivas. E é exatamen-
te aqui, no “pulo do gato”, que mora o “medo” de como fazer isso 
acontecer sem perder o quesito humano da gestão. 

Porém, diz a minha experiência que um RH Estratégico e Digi-
tal, além de “caminho sem volta” para as empresas como um todo, 
é fonte inesgotável para a competitividade organizacional, princi-
palmente no quesito dados para análises de retenção e contratação 
de novos talentos. 

Não perca o timing, encontre a sua forma de participar desse 
novo cenário. Autorresponsabilização, quando o assunto é desen-
volvimento de carreira, é a palavra do momento.      n

CARREIRAS E OPORTUNIDADES

Claudemar Lima da Silva
Formação Acadêmica: Administração de Empresas / RH
Áreas de Interesse: Gerência – Gestão/ industrial/ 
administrativa/ produção/ processos/ qualidade.

Para entrar em contato com os profissionais ou verificar as vagas publicadas nesta página, acesse:  
www.abtcp.org.br/associados associados/curriculos-e-vagas

IMPORTANTE: Associados ABTCP – empresas e profissionais – podem divulgar currículos e vagas nesta coluna! 
Para conhecer as condições de publicação do seu perfil ou vaga da sua empresa, envie e-mail para relacionamento@abtcp.org.br

OFERTA DE PROFISSIONAIS
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Por Thais Santi

  Suzano firma parceria com a  
AgTech Garage

A Suzano formalizou acordo com a AgTech Garage, 
maior hub de inovação do Agronegócio na América Latina. 
A parceira está sediada em Piracicaba-SP e é especializada 
em promover conexões entre grandes empresas e startups, 
instituições de ensino, produtores rurais e outros atores do 
ecossistema da inovação com foco no campo.
Fonte: Suzano

  Voith é membro fundador da  
Open Industry 4.0 Alliance

A Open Industry 4.0 Alliance (ou Aliança da Indústria 
4.0 Aberta) é uma aliança formada entre os principais forne-
cedores da indústria,  fundada em abril de 2019, na Suíça. A 
Aliança trabalha em um ecossistema padronizado e aberto, 
integrando logística e serviços para otimizar as operações 
de plantas industriais altamente automatizadas. O objetivo 
é criar um ecossistema aberto para promover a digitaliza-
ção dessas plantas. Dessa forma, pode-se superar as soluções 
proprietárias – isto é, soluções exclusivas e fechadas de cada 
fabricante – para assim oferecer um importante impulso à 
digitalização da indústria europeia. Os membros fundadores 
da Open Industry 4.0 Alliance incluem Voith, Beckhoff, En-
dress + Hausser, Hilscher, IFM, Kuka e SAP.
Fonte: Voith

  Acordo EMBRAPII e INPI 
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

(EMBRAPII) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) assinaram no dia 14 de novembro último um acordo de 
cooperação para incentivar e ampliar os pedidos de Proprieda-
de Intelectual (PI) no Brasil, especialmente, os de patentes da 
indústria nacional. O acordo envolve a avaliação do sistema de 
Propriedade Intelectual nas empresas e Unidades EMBRAPII, 
o apoio em atividades relativas à inovação, bem como a capaci-
tação dos envolvidos para proteger, gerir e licenciar as patentes. 
Também se estuda a possibilidade de criar um fast track aos 
projetos apoiados pela EMBRAPII, ou seja, um caminho mais 
ágil durante o processo. Consideradas como um diferencial 
competitivo na economia do conhecimento, que é fortemente 
baseada em inovação, as patentes encontram um cenário po-
sitivo no Brasil. Segundo dados do INPI, entre 2000 e 2017, as 
patentes de invenção solicitadas por brasileiros cresceram 72%, 
e os pedidos de registros de software, 263%.  No entanto, apesar 
do avanço, o Brasil aplica pouco mais do que 1% do PIB em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), com preponderância de in-
vestimentos públicos. 
Fonte: EMBRAPII

AÇÕES INSTITUCIONAIS

RADAR

  Centro de Pesquisa em Inteligência 
Artificial 

Conhecida como a capital da tecnologia, São Carlos-SP 
está no mapa do mais avançado Centro de Pesquisa em Enge-
nharia em Inteligência Artificial do Brasil. Com recursos que 
virão da IBM, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) e da USP, o novo Centro de Pesquisa 
em Inteligência terá um de seus núcleos no Instituto de Ci-
ências Matemáticas e de Computação (ICMC), localizado no 
campus da Universidade em São Carlos.
Fonte: UFSCar

  Setor florestal gera 200 mil empregos 
na Bahia

O setor florestal da Bahia, responsável pela produção e 
processamento de madeira para papel, celulose, entre outros 
produtos, investiu R$ 1 bilhão em 2018, com crescimento de 
16% em relação ao ano anterior. O Produto Interno Bruto (PIB) 
alcançou R$ 14,2 bilhões, correspondendo a 5% do PIB estadual 
no ano passado. O setor de base florestal gera mais de 200 mil 
empregos, em mais de 50 municípios do interior da Bahia. Para 
dinamizar ainda mais o segmento, a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (SDE) está construindo uma agenda positiva 
com produtores e empresas do ramo, representados pela Asso-
ciação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF).
Fonte: ABAF

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588
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RADAR

CARREIRAS

Elidio Frias, com mais de 40 anos de experiência atuando 
no mercado de celulose e papel em grandes empresas, realiza 
sua transição de carreira, tornando-se consultor empresarial 
para diferentes companhias. ”Com o meu conhecimento de 
mercado, pretendo ajudar as empresas a reverem a propos-
ta de valor de seu portfolio, aprimorando o relacionamen-
to com seus clientes, além de oferecer soluções estratégicas 
para cada negócio”, explica. Logo no início da consultoria, o 
profissional fechou um contrato com a divisão Nalco Water 
da Ecolab, líder mundial em tecnologias e serviços de água, 
higiene e energia, para elaborar um plano estratégico voltado 
ao segmento de celulose e papel da companhia. 

COMEMORAÇÕES

  Sinpacel faz 50 anos
O Sinpacel promoveu uma comemoração pela passagem 

dos 50 anos de sua fundação. O evento foi realizado no dia 22 
de novembro de 2019 no Paraná e reuniu 120 pessoas, entre 
filiados do Sindicato, membros da Diretoria da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), do Serviço Social da 
Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai), 
e contou com a presença da ABTCP, representada pelo con-
sultor Institucional, Francisco Bosco de Souza, entre outros 
convidados.

A ABTCP parabenizou o Sinpacel com a entrega de uma 
placa em homenagem aos 50 anos da entidade. Em seu dis-
curso, Bosco falou da parceria que o Sindicato tem com a 
ABTCP e enalteceu “o trabalho que vem sendo feito em prol 
do setor até aqui, sempre ligados, pelo passado, quando cons-
truíram uma base sólida, o presente, que permite identificar 
e trabalhar todas as oportunidades, para que seja possível 

capacitar e permitir os avanços no futuro”. “Nosso papel é o 
de realizar em parceria tudo que pudermos em termos de co-
nhecimento, qualificação e gestão”, destacou o representante 
da ABTCP.

Rui Brandt agradeceu a homenagem. “É gratificante saber 
que o tempo é forte aliado das relações que constroem e be-
neficiam pessoas e empresas. Obrigado Chico. Obrigado AB-
TCP!”. Em resposta, Francisco disse que o sentimento é recí-
proco e reforçou os elos da parceria entre as entidades para 
superação dos desafios da multiplicação do conhecimento e 
qualificação profissional.

O Sinpacel foi constituído em 5 de agosto de 1969, para 
fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal 
da categoria econômica das indústrias de papel, celulose, 
pasta de madeira para papel, papelão, artefatos de papel e pa-
pelão no Estado do Paraná, conforme consta no seu estatuto.
Da redação com informações do Sinpacel

  Suzano - Unidade Limeira faz 60 anos 
A Unidade da Suzano em Limeira-SP completa 60 

anos de operações com muitos motivos para comemorar. 
Responsável pela produção de 650 mil toneladas/ano de 
celulose e 400 mil toneladas/ano de papel, a unidade visu-
aliza importantes marcos no futuro, com a inauguração 
da primeira fábrica de Lignina, um projeto com caracte-
rísticas inéditas mundialmente e uma plataforma tecno-
lógica para a substituição de matérias-primas derivadas 
do petróleo. Durante a comemoração da Unidade Limei-
ra serão homenageados colaboradores que, ao longo dos 
anos, contribuíram para a conquista dos bons resultados 
obtidos em termos de produção e o fortalecimento do di-
álogo aberto com a comunidade.
Fonte: Suzano

  Papel Pólen é premiado 
O papel Pólen®, linha de papéis da Suzano, 

ganhou bronze no Prêmio da Associação Brasileira de 
Empresas de Design (ABEDESIGN), com a campanha 
da Seleção Pólen, realizada na Copa do Mundo 2018. A 
ação foi idealizada pela agência de inovação Bamboo & 
CO e ganhou na categoria Design Aplicado. A empresa 
também foi destaquue na categoria “Reconhecimento 
e Recompensa” do prêmio Melhores Empresas Para 
Trabalhar, promovido pela da Revista Você S/A, da 
Editora Abril.
Fonte: Suzano

Da direita para a esquerda: Francisco Bosco Souza, consultor 
institucional da ABTCP; José Eduardo Nardi, do Conselho Diretor 
do Sinpacel; Rui Brandt, presidente do Sinpacel e Fernando 
Sandri, novo integrante do Conselho Executivo, representando a 
Ibema Papelcartão



  47Dezembro/December  2019  •  Revista O Papel

Por Thais Santi

  Ibema Papelcartão entre as melhores para se trabalhar
A Ibema Papelcartão, conforme a Pesquisa Great Place to Work (GPTW) 2019, foi 

reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Paraná. A fabri-
cante de papel para embalagens alcançou a 42.ª colocação entre as empresas de porte 
médio do estado que concorreram.
Fonte: Ibema

  Klabin recebe prêmios “As Melhores do Agronegócio” 
e a empresa mais sustentável pelo Guia Exame de 
Sustentabilidade

A Klabin foi premiada pelo anuário “As Melhores do Agronegócio” nas categorias 
“Reflorestamento, Papel e Celulose” e “Sustentabilidade”. O prêmio, que está em sua 
15.° edição, é realizado pela revista Globo Rural e avalia as empresas por desempenho 
e gestão, nomeando as maiores em mais de 20 segmentos do setor. A empresa também 
conquistou o primeiro lugar entre as empresas do setor de Papel e Celulose do Guia 
Exame de Sustentabilidade, edição 2019.  
Fonte: Klabin

FUSÕES & AQUISIÇÕES

  BTG é da Voith                 
Depois de obtidas todas as devidas aprovações regulatórias, a Voith concluiu a 

aquisição da BTG em 1.º de dezembro de 2019. Sediada na Suíça, a BTG oferece um 
portfólio de soluções personalizadas, otimizadas e de alto valor para uma variedade de 
aplicações e, especialmente, para o setor papeleiro. O contrato de aquisição foi assinado 
por um valor total bruto de 319 milhões de euros em dinheiro. A BTG continuará 
operando como um empreendimento independente sob sua já consagrada marca. 
Fonte: Voith

INTERNACIONAL

  Parceria Nouryon e Forge Nano 
A Nouryon e a startup americana Forge Nano concordaram em explorar uma 

colaboração conjunta em revestimentos ultrafinos, incluindo baterias e catalisadores. 
A tecnologia, chamada Deposição de Camada Atômica (ALD), também tem 
potencial para abrir aplicativos inteiramente novos. As empresas têm atividades 
complementares em revestimentos ultrafinos – a Forge Nano desenvolve tecnologia 
de nano-revestimento de precisão, e a Nouryon fornece blocos metálicos orgânicos, 
incluindo trimetilalumínio (TMAL) e dietilzinco (DEZ).
Fonte: Nouryon

  AR Metallizing adquire a Eurofoil Paper Coating
A AR Metallizing, líder global na fabricação de papel metalizado, anunciou o 

acordo para a aquisição da Eurofoil Paper Coating GmbH, em Berlim, Alemanha. 
O fechamento da transação está sujeito à aprovação das autoridades oficiais alemãs.
Fonte: AR Metallizing
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INVESTIMENTOS

  OJI Papéis Especiais em crescimento 
O grupo japonês Oji Holdings Corporation anunciou o 

investimento de R$ 500 milhões para a empresa OJI Papéis 
Especiais, de Piracicaba-SP. A produção de papéis térmicos 
é o alvo do investimento que vai aumentar a capacidade pro-
dutiva em mais de 80%, saindo de 80 mil toneladas para 150 
mil toneladas por ano. O investimento envolve a ampliação 
do espaço fabril com 6 mil m² para a instalação de uma nova 
máquina de revestimento de papel, além da modernização de 
outros equipamentos da planta. A previsão é que a nova ca-
pacidade produtiva esteja instalada até dezembro de 2021 e 
comece a operar no início de 2022.
Fonte: OJI Papéis Especiais

LANÇAMENTOS

  Suzano cria modelo inédito de 
descarregamento de madeira 

A Suzano investiu na implantação do sistema hitch & 
trip para o transporte de madeira em Mato Grosso do Sul, 
que tem somado bons resultados operacionais e ambientais. 
Esse formato de transporte permite a troca de carretas car-
regadas por vazias, utilizando o mesmo cavalo mecânico. O 
sistema está sendo utilizado no modal tritrem (cavalo me-
cânico + três semi-reboques), reduzindo o tempo de perma-
nência dos veículos no pátio de madeiras.
Fonte: Suzano

  Softys lança fibra  
virgem de alto rendimento 

A Softys lançou a nova marca da companhia, a  
B-Yield – Fibra Virgem de Alto Rendimento – que traz 
como inovação a BCTMP, produzida com 100% de euca-
lipto. “A nova marca traz uma excelente opção para redu-
ção e otimização dos custos de produção em vários tipos 
de papel, com destaque para a alvura 81% atingida com 
branqueamento em linha, ganho de espessura na folha e 
alta capacidade de absorção, reforçando nosso compro-
misso com a sustentabilidade e inovação”, comenta Mar-
celo Moraes, diretor comercial. 
Fonte: Softys

  Smurfit Kappa combina experiência com a 
Mitsubishi HiTec Paper para criar embalagens 

Como parte de sua iniciativa em andamento “Better Planet 
Packaging”, a Smurfit Kappa colaborou com a Mitsubishi Hi-
Tec Paper, para criar um novo tipo de embalagem inovadora e 
reciclável para alimentos. A combinação das duas fez com que o 
primeiro produto da nova linha fosse finalista no Prêmio Swiss 
Packaging. A embalagem externa foi feita com a inovadora solu-
ção de embalagem MB12 da Smurfit Kappa, que possui uma tec-
nologia de adsorção integrada e única que protege contra aromas 
e possível migração de substâncias. A embalagem interna, que 
contém o papel de barreira da Mitsubishi HiTec Paper, oferece 
proteção contra umidade e gordura e possui propriedades de ve-
dação a quente. Esta solução exclusiva demonstra a possibilidade 
de criar embalagens funcionais baseadas em cartão totalmente 
recicláveis   graças ao uso otimizado de matérias-primas renová-
veis   na barreira. A HOBAKO AG, produtora suíça de produtos de 
chocolate, juntamente com a SCHELLING AG, sua fornecedora 
de embalagens.
Fonte: Smurfit Kappa

  Lançamento BASF 
A BASF lançou um novo dispersante de alto peso molecular: 

o Dispex® Ultra PX 4290. Conforme a empresa, o produto tem 
excelente desempenho na estabilização de pigmentos, excepcional 
potência de cor e excelente redução de viscosidade. O novo 
dispersante oferece os benefícios de maiores cargas de pigmento, 
mantendo as características de fluidez. Outros destaques também 
incluem melhor brilho, comportamento que evita flotação e 
excelente estabilidade de floculação.
Fonte: BASF
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MERCADO

  Papirus: mais produtos,  
novas perspectivas e logomarca 

A Papirus anunciou a ampliação de sua linha de produtos 
simultaneamente à mudança de sua logomarca com o objeti-
vo de reforçar seu compromisso com a sustentabilidade. São 
produtos, como o Vitacycle, produzido com 30% de material 
reciclado pós-consumo, e o Vitacopo, voltado à produção de 
copos de papel com resina, mais fáceis de reciclar, e que aten-
de à demanda crescente de substituição dos copos de plástico.

Com perspectiva de incrementar suas vendas em 9% em 
2020 com os novos produtos, a Papirus também dá sequên-
cia ao seu plano de investimentos de R$ 25 milhões iniciado 
em 2017, a fim de ampliar sua capacidade produtiva e acelerar 
o processo de modernização dos equipamentos, com vistas 
à  evolução da  Indústria 4.0. A Papirus  produz anualmen-
te 105 mil toneladas de papelcartão, utilizado na fabricação de 
embalagens de diversos setores, destacadamente da indústria 
alimentícia, farmacêutica e cosmética, atendendo  mais 200 
clientes diretos em todo o País.
Fonte: Papirus

  Tecnologias Valmet para Bracell
A Valmet fornecerá tecnologias importantes para o pro-

jeto da nova linha de produção da fábrica de celulose da Bra-
cell, em Lençóis Paulista-SP. O projeto inclui a maior planta de 
evaporação do mundo e uma planta de licor branco, na qual 
os fornos de cal serão alimentados com biogás proveniente da 
gaseificação de biomassa. “A Valmet tem vasta experiência no 
fornecimento de fornos de cal que não utilizam combustíveis 
fósseis, alimentados com serragem, resíduos florestais e madei-
ra. O uso de biogás é uma solução sustentável e econômica para 
grandes fábricas. Nossa solução funciona perfeitamente, desde 
a secagem de biomassa, gaseificação e queima no forno de cal, 
incluindo os controles, tratamentos e eliminação de eventuais 
poluentes gasosos. Nossa tecnologia de evaporação é líder em 
eficiência energética e foi projetada para uma vida útil longa e 
de alta disponibilidade”, diz Fernando Scucuglia, diretor de Ce-
lulose e Energia da Valmet América do Sul. Em maio de 2019, 
a Bracell anunciou seus planos para a expansão da fábrica de 
celulose, em Lençóis Paulista-SP (antiga Lwarcell), para aumen-
tar sua capacidade de produção atual de 250.000 ton/ano, com 
um adicional de 1.250.000 ton/ano, para alcançar 1,5 milhões 
de ton/ano. A previsão para término do projeto é final de 2021. 
Fonte: Valmet

  Resultados Suzano 
A Suzano divulgou os resultados do terceiro 

trimestre de 2019 (3T19), período marcado pelo 
crescimento das vendas de celulose e importante 
redução no nível de estoques mantidos na sua cadeia 
de abastecimento. A estratégia comercial, amparada 
pela redução no ritmo de produção de celulose, 
contribuiu para que a empresa encerrasse o período de 
julho a setembro deste ano com receita líquida de R$ 
6,6 bilhões, EBITDA (lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) ajustado de R$ 2,4 bilhões 
e geração de caixa operacional de R$ 1,5 bilhão.  
No período, o ritmo de vendas de celulose manteve 
trajetória de alta com a comercialização de 2,549 milhões 
de toneladas. O volume é 15% maior do que o total 
vendido entre abril e junho de 2019 e também superior 
à produção registrada no terceiro trimestre, que ficou 
em 2,095 milhões de toneladas. Com isso, o nível dos 
estoques da Suzano foi reduzido em aproximadamente 
450 mil toneladas.

A empresa também registrou vendas consolidadas 
nas linhas de papel de 313 mil toneladas, elevação de 
4% em relação ao trimestre anterior e preços pratica-
mente estáveis nessa base comparativa. Esses números 
comprovam a resiliência do mercado de papel mesmo 
em períodos mais desafiadores da economia. Outro 
destaque do período foi a queda de 6% no custo cai-
xa de celulose, sem considerar o efeito de paradas nas 
fábricas, quando comparado ao segundo trimestre. O 
indicador, que mede a competitividade produtiva da 
empresa, fechou o 3T19 em R$ 654 por tonelada, bene-
ficiado pela captura de sinergias, entre outros aspectos.

O balanço do 3T19 também foi influenciado pelo 
impacto da variação cambial sobre os números da 
companhia, uma vez que a empresa de natureza pre-
ponderantemente exportadora tem 100% da dívida 
contratada em dólar ou convertida para o dólar. Em 
consequência, sobretudo desse efeito, não significativo 
em períodos de maior estabilidade da moeda, o resulta-
do financeiro líquido foi negativo em R$ 6,5 bilhões. O 
resultado líquido contábil, por sua vez, ficou negativo 
em R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre.

Durante o terceiro trimestre, a dívida líquida da 
Suzano reduziu quando medida em dólar, chegando a 
US$ 13,3 bilhões. Porém, em decorrência de um EBI-
TDA ajustado no período de 12 meses até setembro 
2019 inferior ao de igual período de 2018, a alavanca-
gem financeira da companhia medida em dólar ficou 
em 4,3 vezes ao final de setembro.
Fonte: Suzano
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  DuPont muda estratégia  
de negócios de EPIs no Brasil

A nova estratégia da área de segurança e construção da 
DuPont possui foco na proteção ideal dos trabalhadores de 
acordo com as especificidades de cada segmento industrial. 
A mudança vem no esteio de uma nova fase na história da 
DuPont, com a segregação da antiga holding DowDuPont em 
três empresas independentes. “Se antes apresentávamos nos-
so portfólio de uma forma mais geral, agora vamos apontar 
tecnologias focadas nos riscos de cada segmento industrial”, 
afirma Matheus Barbosa, gerente de marketing da DuPont 
Personal Protection para a América Latina. A DuPont Per-
sonal Protection torna mais fácil o processo de especificação 
de peças de vestuário para os gerentes de segurança, porque 
foram certificadas nas regiões do mundo em que operam. A 
nova estratégia envolve outras ações, como treinamento de 
equipes específicas, reformulação de plataformas digitais e 
mudanças no portfólio. 
Fonte: DuPont

  Andritz fornecerá sistema  
de refino e evaporação para a Berneck 

A Andritz recebeu um pedido da Berneck S/A para forne-
cer um sistema de refino e evaporação pressurizados para sua 
terceira linha de produção de MDF em Lages-SC. A partida 
do novo equipamento está prevista para o final de 2020. A 
nova linha de produção incluirá a primeira planta de evapo-
ração de tratamento de efluentes de MDF da Andritz a ser 
instalada no Brasil. A peça central da nova linha será o siste-
ma de refino pressurizado, incluindo um refinador S2064M 
com capacidade de 1.150 t / d, que processará 100% de fibra 
longa (Pinus elliottii & Pinus taeda) como matéria-prima. 
Fonte: Andritz

SUSTENTABILIDADE

 Programa de Fomento CENIBRA 
O Programa Fomento Florestal, implantado pela CENIBRA 

em 1985, passa por um processo de inovação. Para estar mais pró-
ximo dos fomentados, termo designado aos parceiros da empresa 
neste processo, foi realizado mais um Encontro de Alinhamento 
Estratégico. O evento, ocorrido em Nova Era no último dia 13, 
contou com a participação de cerca de 150 produtores rurais.

Há mais de três décadas, a CENIBRA estabelece uma par-
ceria sólida com produtores rurais para a criação de florestas 
renováveis de eucaliptos. Presente em 89 municípios mineiros, 
a empresa participa com transferência de tecnologia, mudas e 
insumos, aporte de recursos e garantia da compra da produção, 
enquanto o produtor fornece recursos, como terra para plantio, 
capital, mão de obra e governança, de modo a garantir a pro-
dução de matéria-prima. Além dos ganhos para a sociedade, 
pois gera emprego, renda e qualidade de vida para a população. 
As reuniões de alinhamento estratégico do Programa Fomen-
to Florestal serão inseridas, a partir de 2020, no calendário de 
eventos institucionais da Empresa. A medida oferecerá uma as-
sistência ainda maior ao produtor rural participante.
Fonte: CENIBRA

  Selos Verdes para a Eldorado Brasil
A Eldorado Brasil passou pelo processo de renovação 

dos mais importantes selos nacional e internacional de 
boas práticas em suas f lorestas. A empresa recebeu a manu-
tenção de duas renomadas certificações: o Forest Stewar-
dship Council® (FSC-C113536) e o Programa Brasileiro 
de Certificação Florestal - Cerf lor. As certificações foram 
mantidas de forma unânime.
Fonte: Eldorado Brasil

Espaco do Leitor

Reconhecimneto da Revista O Papel
O executivo Luciano Viana, ex-gerente Comercial da Contech para América Latina e atual diretor de Negócios da 

Inger Química Brasil, enviou seus cumprimentos à editora da Revista O Papel, Patricia Capo, pela excelência editorial 
conquistada pela publicação, pontuando a relevância dos indicadores setoriais do Caderno Páginas Verdes. O reconheci-
mento do executivo à Revista O Papel foi feito durante reunião com o gerente Institucional da ABTCP, Francisco Bosco 
de Souza, que transmitiu a mensagem à editora, que agradece os cumprimentos juntamente com sua equipe de produção. 
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COLUNA IBÁ

O setor de árvores plantadas é reconhecidamente sustentá-
vel e se destaca como um dos que mais recicla no Brasil 
e no mundo. Em 2018, o índice de recuperação de papel 
foi recorde de 68%, considerando a indústria nacional e 

os materiais importados, o que equivale a 5,1 milhões de toneladas 
que retornam ao processo produtivo. A ampliação desse índice vem 
em linha com os esforços dentro da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) do Governo Federal. 

Estudos da Indústria Brasileira da Árvore (IBÁ), sobre a recicla-
gem do papel de embalagem no Brasil, indicam que há um déficit de 
aparas de Papelão Ondulado no País. O levantamento foi feito pela 
entidade com dados da Anguti e a Pöyry, para mapear melhor essa 
cadeia no Brasil e buscar formas de potencializar esse segmento. 

Segundo estudo, o nível de recuperação do Papelão Ondulado 
de embalagem pode ser considerado entre os melhores do mun-
do, recuperando 86,7 % de todo o papel colocado no mercado 
pelas indústrias brasileiras. Como parte da produção acaba indo 
para o mercado externo embalando produtos exportados, o índi-
ce de 100% é praticamente virtual. Por isso, considerando esse ce-
nário, o setor já está muito próximo de reciclar tudo o que produz 
e fica no mercado interno.

Um desafio indicado pela pesquisa é o descompasso entre o 
consumo regional de embalagens, e, portanto, a disponibilida-
de de aparas, com a demanda por esses produtos nas fábricas 
de papel.  O levantamento indica que há um déficit de aparas de  
Papelão Ondulado em quatro estados, sendo que, dois deles, Per-
nambuco e Goiás, conseguiram facilmente complementar suas 
necessidades com material vindo de estados vizinhos. Já Paraná 
e Santa Catarina apresentam um déficit estimado em 1,3 milhão 
de toneladas, o que exige a busca de material em outras regiões.

A maior parte do papelão ondulado é coletada por aparistas, 
catadores e cooperativas nas fábricas e no varejo, o que torna o  
processo muito eficiente. No entanto, além do Papelão Ondulado, o 
setor recicla outros tipos de papel, como o Papelcartão, que depen-
dem do correto descarte nas residências e coleta pelos municípios. 

Economista, presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores 
(IBÁ), membro do conselho do Todos Pela Educação, ex-governador 
do Estado do Espírito Santo (2003-2010/2015-2018) 
E-mail: presidencia@iba.org  

POR PAULO HARTUNG 

Esses outros tipos possuem uma participação muito menor no volu-
me total produzido, mas podem fortalecer a cadeia de reciclagem. A 
ampliação da coleta desses produtos depende do primeiro passo que 
é o correto descarte do material a partir da residência. Essa etapa é 
fundamental e pode inserir esse produto ou não na cadeia de reci-
clagem. A educação e conscientização da população com relação ao 
descarte correto também pode garantir mais qualidade ao produto, 
se a família tomar cuidados para evitar que o Papelcartão entre em 
contato com outros produtos que podem dificultar e até inviabilizar a 
reciclagem em função de contaminação, por exemplo, com gordura.  

Para ampliar os índices gerais de reciclagem dos papéis que vão 
para as residências, a IBÁ realiza um trabalho de conscientização do 
consumidor final, em parceria com a Coalizão Embalagens, grupo que 
reúne associações de produtores, importadores, usuários e varejistas.

Outro fator importante é a ampliação dos sistemas de coleta sele-
tiva por parte dos municípios, seguindo as orientações previstas na 
política do Governo Federal, PNRS, de divisão de responsabilidade, 
entre consumidor, fabricantes, varejistas e governos. Em 2017, se-
gundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 26,8% dos municípios brasi-
leiros ainda descartavam resíduos em lixões e a população brasileira 
atendida por sistemas de coleta seletiva também é baixo, com apenas 
35 milhões dos brasileiros atendidos. A estimativa é que, no ritmo 
atual de crescimento da oferta de coleta seletiva, o País só atinja 100% 
de cobertura no próximo século. Precisamos acelerar esse processo.  
Ou seja, os municípios têm que se adequar a esta realidade, oferecen-
do uma coleta seletiva de qualidade, organizada e contínua. 

Em um cenário de mudanças climáticas, precisamos consumir 
com responsabilidade e isso inclui pensar no produto do come-
ço ao fim. Essa é uma questão de sobrevivência da humanidade 
e saúde da população. E vale lembrar que resíduo é apenas um 
material que não teve sua correta destinação. Então, precisamos 
trabalhar como sociedade organizada, buscando um bem maior, 
fazendo nossa parte, consumidores, indústria, varejistas, prefei-
turas, governos e catadores e aparistas.          n

O DESAFIO DA RECICLAGEM

SOBRE A IBÁ – A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) é a associação responsável pela representação institucional da cadeia 
 produtiva de árvores plantadas, do campo à indústria, junto a seus principais públicos de interesse. Saiba mais em: www.iba.org.br
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Consultores e profissionais do setor revelam como 
as tendências tecnológicas já vêm transformando 

a cultura organizacional das empresas

Muitos dos desdobramen-
tos previstos a partir da 
consolidação da Indústria 
4.0 já tiveram início e vêm 

transformando a rotina operacional das 
fábricas de celulose e papel. Tecnologias 
de automação, sistemas que atuam a par-
tir de inteligência artificial, coleta de da-
dos expandida e computação em nuvem 

PESSOAS E TECNOLOGIA FORMAM 
PILARES DA GESTÃO EFICAZ 

NA INDÚSTRIA 4.0

são alguns exemplos de como a nova re-
alidade vem sendo colocada em prática 
pelos players do setor. As mudanças que 
tais tendências irão acarretar no médio e 
longo prazos, contudo, ainda são imen-
suráveis, tamanho potencial a ser explo-
rado ao longo dessa trajetória futura.

Neste cenário de muitas possibilida-
des e imprevisibilidade, um aspecto des-

ponta como consenso: a necessidade de 
adequar os modelos de gestão em prol da 
competitividade de mais adiante. “Há vá-
rias correntes sendo praticadas pelas em-
presas atualmente para o desempenho de 
uma administração eficaz. Além da utili-
zação do método para alcance de resul-
tados, muitas delas acabam convergindo 
para dois pontos fundamentais: pessoas 
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pessoas”, diz o consultor da Falconi, esclare-
cendo como um pilar está atrelado a outro. 

Em uma visão mais ampla, Jeha ressal-
ta que o próprio modelo de negócio das 
empresas poderá também ser transfor-
mado pela Indústria 4.0. “Caminhamos 
para plataformas integradas e conec-
tadas, que tomam decisões em tempo 
real junto a fornecedores, clientes, cola-
boradores, acionistas e todos os demais 
stakeholders. Isso muda o jogo e quem 
não acompanhar esse cenário pode ser 
eliminado, tanto no âmbito da empresa 
quanto no do indivíduo.”

A internet e o uso intensivo de mobile 
devices estão por trás das mudanças na 
forma de gerir praticada pelas empresas, 
na última década. “Esses incrementos 
trouxeram uma velocidade de mudança 
exponencialmente vezes maior. O conhe-
cimento de hoje não valerá tanto ama-
nhã. E as empresas precisam encontrar 
formas de se capacitar para responder a 
essa velocidade”, contextualiza Jeha. 

Também fazendo uma análise dos as-
pectos que vêm pautando a gestão atual 
das empresas, Walter Lerner, CEO da 
Lerner&Hiper Partners Management & 
Corporative Education e coordenador 
geral do Grupo de Excelência em Admi-
nistração Estratégica de Pessoas e Tecno-
logias (GEAPE) do Conselho Regional de 
Administração de São Paulo (CRA-SP), 
direciona o olhar na mesma direção: 
embora não exista um único modelo de 
gestão, com pilares pré-definidos, o capi-
tal humano situa-se como contribuinte 
fundamental na busca pela adequação da 
gestão às demandas atuais.  

De acordo com a contextualização de 
Lerner, foi-se o tempo em que o capital 
humano era desprezado frente à rele-
vância das máquinas e demais recursos 
materiais. “Nos anos mais recentes, os di-
rigentes despertaram para a importância 
do indivíduo dentro do processo fabril e 
vêm estudando as estratégias e os recur-
sos mais eficazes para que o ser humano 
apresente todos os resultados esperados. 
Tem de haver um planejamento estraté-
gico baseado no capital humano”, cons-
tata ele, afirmando que a automação e a 

inteligência artificial não mudarão isso. 
“Se chegamos à Indústria 4.0 é porque 
existem pessoas que entenderam e pra-
ticaram corretamente todas as ondas an-
teriores e se prepararam para esta nova 
etapa”, adiciona, reforçando o papel de 
destaque dos profissionais.

Para seguir acompanhando as tendên-
cias e se manterem competitivas, salienta 
Jeha, as empresas precisam aliar profissio-
nais engajados às tecnologias disponíveis, 
utilizando um método que garanta o de-
vido planejamento e controle das ações e 
dos resultados. “Na Falconi, trabalhamos 
com pessoas, nossa equipe de profissio-
nais que se dedica a prestar consultoria e 
melhorar o desempenho dos nossos clien-
tes. Adicionalmente, construímos um 
ecossistema de inovação, que reúne mais 
de 300 empresas de tecnologia, que atuam 
como nossas parceiras no atendimento às 
diversas demandas dos nossos clientes.” 
Há dez anos, complementa ele, o conheci-
mento interno era suficiente para oferecer 
know how aos clientes. “Hoje, o nível de 
conhecimento demandado é tão extenso 
e variado que precisamos nos associar, 
numa rede colaborativa, a empresas com 
conhecimentos específicos”, justifica Jeha-
sobre o trabalho que a Falconi encabeça 
para agregar todo o conhecimento neces-
sário em prol de melhorias de resultado. 

e tecnologia”, informa André Jeha, con-
sultor da Falconi e líder de projetos em 
empresas dos mais variados segmentos. 

Se antes, na Era da Informação, ter 
conhecimento técnico sobre o processo 
produtivo e o mercado era suficiente, 
hoje é indispensável montar um time 
que esteja unido e saiba aplicar o mé-
todo de gestão. “Isso vai muito além de 
‘reunir as melhores pessoas’. Envolve 
transformar essas pessoas em um time 
unido e engajado num propósito. Pes-
soas não podem ser meramente ‘recur-
sos humanos’. Todos devem ser tratados 
como pessoas de forma integral. Se não 
for assim, recrutaremos as melhores 
pessoas, mas não teremos o melhor 
time”, define Jeha sobre o primeiro pilar.

A tecnologia, como segundo fator-cha-
ve da gestão eficaz no cenário atual, exige 
que as empresas avancem rumo a uma 
transformação digital. “Esse caminho não 
é tão simples como parece. O processo 
de transformação digital é antes de tudo 
um processo de transformação cultural. 
Envolve revisão de processos, capacitação 
de liderança e uma excelente gestão de  

“Há várias correntes sendo praticadas pelas 
empresas atualmente para o desempenho 
de uma administração eficaz. Além 
da utilização do método para alcance 
de resultados, muitas delas acabam 
convergindo para dois pontos fundamentais: 
pessoas e tecnologia”, informa Jeha
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Lerner ressalta que a valorização do capital 
humano deve vir da cúpula das empresas, 
pois se trata de um trabalho realizado em 
diferentes frentes, não competindo somente 
à área de RH

ARQUIVO PESSOAL
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Na visão do consultor da Falconi, os 
grandes players da indústria nacional 
de celulose e papel já estão cientes des-
sa necessidade e vêm se preparando para 
trilhar esse caminho rumo à competiti-
vidade futura. “No entanto, essa jornada 
da digitalização, que antes de tudo é uma 
transformação cultural, traz muitos desa-
fios. O ideal é percorrê-la com o suporte 
de uma rede colaborativa”, pondera Jeha. 

Para ele, a superação do gargalo que ain-
da impede os avanços tecnológicos de ca-
minharem com a transformação cultural 
começa pela liderança. “Há um trabalho 
importante de liderança nesse processo de 
movimentação da cultura organizacional 
das companhias. Eu diria que trabalhar a 
cultura de uma empresa sem passar pela 
liderança é impossível”, faz o alerta, res-
saltando que adotar um método com foco 
em resultado é igualmente indispensável 
para conquistar todas as metas em prol de 
uma gestão competitiva. 

O CEO da Lerner&Hiper Partners Ma-
nagement & Corporative Education cor-
robora a visão do colega. Ele ressalta que 
a valorização do capital humano deve 
vir da cúpula das empresas, pois se trata 
de um trabalho realizado em diferentes 
frentes, não competindo somente à área 
de RH. “A valorização do capital humano 
advém de educação, aprimoramento téc-
nico, adaptabilidade ao ambiente, experi-
ência, entre outros aspectos.”

Além da ciência sobre a relevância des-
se trabalho contínuo que envolve todas as 
áreas das empresas, Lerner sublinha que o 
administrador tem de estar apto ao con-
texto em que vive. Atualmente, a palavra 
de ordem é inovação. “Sem empregá-la, 
não existe futuro competitivo”, garante ele. 

Mudança já tem sido notada 
por profissionais do setor

A atual disponibilidade de tecnologias 
já vem mudando a cultura organizacio-
nal das empresas e demandando novas 
habilidades dos profissionais atuantes na 
indústria de celulose e papel. “Hoje, exis-
tem fábricas que operam praticamente 
com controles avançados e que possibi-
litam a parada ou partida automática da 
planta com apenas um clique do opera-
dor”, contextualiza Murilo Sanches da 
Silva, gerente de Projetos do Grupo Lwart 
e vencedor da categoria Indústria do Prê-
mio Destaques do Setor 2019, promovi-
do anualmente pela ABTCP. “Essa nova 
rotina operacional nos proporcionará 
mudanças significativas, visto que tere-
mos de desenvolver habilidades capazes 
de continuar gerando valor e resultado, 
a partir da experiência, além de bus-
car evoluir com a tecnologia disponível, 
agregando uma nova visão operacional e 
capturando as oportunidades”, opina ele.

Ainda falando sobre as vantagens da 
oferta atual de tecnologias voltadas à 

digitalização e demais conceitos da In-
dústria 4.0 ao setor, Silva esclarece que 
as empresas têm à mão diferentes formas 
de buscar aumento de eficiência e dispo-
nibilidade operacional nos seus parques 
fabris, podendo implementar uma gestão 
de rotina integrada e gerenciar informa-
ções e banco de dados. “Com uma inte-
ligência artificial para coletar, minerar e 
processar a ação em cima desses dados, 
é possível realizar uma gestão de ativo 
muito mais focada e assertiva”, justifica, 
frisando que uma equipe focada, com 
conhecimento da rotina, é igualmente 
indispensável para desenhar novos pro-
cessos e implementar as possibilidades 
da digitalização.

A visão de Leandro Toshiyaki Maeka-
wa Yamamoto, gerente de Manutenção 
EIA da Unidade Imperatriz, da Suzano, 
e vencedor da categoria Inovação do Prê-
mio Destaques do Setor 2019, é similar: 
“Com a evolução tecnológica, descobri-
mos que precisamos desenvolver algu-
mas habilidades e comportamentos para 
surfar nesta nova revolução”.

Ele acredita que a capacidade de se 
adaptar às novas tecnologias e meto-
dologias de trabalho serão diferenciais 
para os profissionais do setor. “Trabalho 
muito forte com o mundo V.U.C.A (sigla 
para as palavras em inglês Volatility, Un-
certainty, Complexity e Ambiguity) com a 
minha equipe, pois, se formos lentos nas 
ações de melhoria, ficaremos para trás 
neste mundo volátil e não iremos acom-
panhar esta revolução”, faz o alarde.  

Com foco nessa preparação necessária, 
Yamamoto relata o uso de dois métodos 
voltados à capacitação de consultores e 
supervisores, chamados Agile e Design 
Thinking. “Com pensamento ágil e empa-
tia sendo praticados por todos os nossos 
stakeholders podemos prototipar algu-
mas tecnologias no processo de digitali-
zação industrial”, apontou o objetivo da 
adoção dos métodos. 

Sobre as mudanças em curso que já tra-
zem reflexos práticos à rotina operacional, 
o gerente de Manutenção EIA da Suzano 
aponta que a multidisciplinariedade é um 
conceito real. “O operador de Distributed 
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Keila, Yamamoto e Silva (da esq. para a dir.) durante premiação promovida pela ABTCP
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CONFIRA TODAS AS EMPRESAS E OS PROFISSIONAIS PREMIADOS 
PELA ABTCP NO DESTAQUES DO SETOR 2019

Categoria Empresa Vencedora

Desenvolvimento Florestal Suzano 

Fabricante de Celulose de Mercado Suzano 

Fabricante de Papéis com Fins Sanitários Santher Fab de Papel Santa Therezinha

Fabricante de Papéis Gráficos Suzano 

Fabricante de Papel para Embalagem Klabin

Fabricante de Produtos Químicos Solenis do Brasil Químicas

Fabricante de Equipamentos e Sistema 
para Recuperação de Licor e Geração de Energia

Andritz Brasil

Fabricante de Máquina e Equipamento 
para Papel e Celulose

Andritz Brasil

Fabricante de Papéis Especiais Suzano 

Fabricante de Vestimentas Albany International Tecidos Técnicos

Inovação (P&D e Tecnologia) Klabin

Prestadores de Serviços de Engenharia e Consultoria Pöyry Tecnologia

Prestadores de Serviços de Manutenção e Montagem Irmãos Passaúra

Responsabilidade Social Klabin

Sustentabilidade Klabin

Tecnologia da Automação Siemens

Categoria Profissional Vencedor

Indústria Murilo Sanches da Silva

Inovação Leandro Toshiyaki Maekawa Yamamoto

RH/Desenvolvimento Humano e Organizacional Keila Angelico

EDUARDO PESTANA/BANCO DE IM
AGENS ABTCP
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Control System (DCS  ou Sistema Digital 
de Controle Distribuído) já conhece a au-
tomação para entender e ajustar o setup 
de máquina ou para sugerir uma manu-
tenção mecânica, assim como o analista 
de automação conhece instrumentação, 
elétrica e operação para otimizar o pro-
cesso e programar algoritmos preditivos. 
Contudo, o grande desafio é associar os 
nossos conceitos de qualidade e confiabili-
dade (PDCA, lean manufacturing, RCM) 
à tomada de decisão em tempo real.

Yamamoto afirma que, para antever os 
principais incrementos que se consoli-
darão dentro dos parques fabris do setor 
nos próximos anos, é preciso decidir em 
qual direção se deseja seguir, com base na 
tecnologia instalada. No caso da Unidade 
Imperatriz, as equipes estão trabalhando 
com dashboards dinâmicos e em tem-
po real para monitoramento da planta, 
seja operacional ou em visão preditiva, 
para detectar o início de um defeito em 
busca da alta disponibilidade de ativos, 
associado ao menor custo de produção. 
“Com essas variáveis passamos a ter o 
benchmark em tempo real do custo caixa 
e acelerar a tomada de decisão antes do 
fechamento do dia”, conta ele. “Mesmo 
assim, estamos estudando como pode-
mos automatizar a partida e parada de 
nossa planta para que no futuro todas as 
nossas unidades sejam operadas em um 
único local”, completa, esclarecendo que 
associar a digitalização aos conceitos de 

Manutenção de Classe Mundial (MCM) 
é uma estratégia para deixar a manuten-
ção mais eficiente, a partir da redução da 
indisponibilidade de produção.

Para conquistar tal meta, no entanto, é 
necessário praticar o acompanhamento 
em tempo real das execuções das manu-
tenções, a fim de reduzir desperdícios. 
Outro ponto, frisa Yamamoto, é ter to-
das as notas de manutenção priorizadas 
corretamente, com as listas técnicas atu-
alizadas e com a Lição de Ponto a Ponto 
(LPP) elaborada. “Assim, teremos um 
novo serviço que será o planejamento 
self-service, ganhando produtividade no 
planejamento e agilidade nos atendimen-
tos, garantindo o mínimo de desperdício 
dos insumos operacionais”, explica.

Yamamoto sinaliza ainda que a inteli-
gência artificial associada ao SAP prati-
cado pelo setor resultaria em um avanço 
expressivo para a área de manutenção, 
bem como a simulação on-line deixaria a 
operação mais segura e mais otimizada. 
“Acredito que estamos no caminho cer-
to, pois toda cadeia produtiva fala sobre 
Indústria 4.0. O setor pode ser pioneiro 
com uma planta de enfardamento autô-
noma, com empilhadeiras colaborativas, 
com uma colheita operada a distância 
ou até com gruas de abastecimento das 
mesas do pátio de madeiras autônomas. 
Essas soluções ainda possuem o custo 
elevado, mas logo chegarão às fábricas de 
celulose”, vislumbra ele. 

Adaptando-se à nova realidade
Na visão de Silva, o amadurecimento 

da nova geração tecnológica e da nova ge-
ração de profissionais que estão entrando 
no mercado de trabalho geram grandes 
desafios à cultura organizacional das em-
presas. Para superá-los, esse aspecto deve 
ser levado em conta na formação e recicla-
gem dos profissionais que atuam no setor. 
“Quando há a implantação de um sistema 
de controle avançado em uma caldeira de 
recuperação, a primeira coisa que vem à 
cabeça de todos é mitigar a probabilidade 
de uma parada deste equipamento, visto 
que o impacto é muito grande, e checar 
qual é a capacidade do sistema de otimi-
zar o resultado. Em pouco tempo isso se 
tornará perceptível e os resultados come-
çarão a aparecer”, acredita ele. 

Pensar em inovação é fundamental para 
tornar a indústria brasileira mais compe-
titiva, concorda Yamamoto. “Temos par-
cerias com empresas e startups para acele-
rar algumas iniciativas, pois acreditamos 
que novas ideias são geradas por pessoas”, 
conta sobre o modelo adotado pela Suza-
no para construir um ambiente voltado a 
estimular a criatividade na organização. 
“Por apoiar a minha equipe a pensar dife-
rente e associar uma ferramenta que pre-
mia a Inovação Corporativa, em menos 
de seis meses recolhemos 69 ideias, sendo 
que nove delas foram implantadas. O gru-
po representa 18% das ideias aprovadas 
da Unidade, o que demostra a adaptação 
do sistema de gestão”, dá mais detalhes so-
bre a adaptação de comportamentos para 
pensar em promoção, criação, conversão, 
implantação e geração de valor, em bus-
ca de oportunidades, soluções e novas 
formas de fazer o que já vem sendo feito, 
transformando ideias em resultados.

Voltando a avaliar o cenário atual, Silva 
pontua que os profissionais estão fazendo 
a cultura e a interação entre áreas evoluir 
a cada dia, possibilitando um melhor ge-
renciamento da interface, minimizando 
perdas, reduzindo desvios e, por conse-
quência, aumentando os resultados. “Por 
outro lado, a necessidade de otimização 
dos recursos e a pouca disponibilida-
de de tempo dos profissionais que estão 

Novidades dos equipamentos e máquinas do setor vão desde o comissionamento até a 
operação final, passando pela seleção de instrumentos de medição em todo o processo e pela 
potencialidade dos sistemas de controle ofertados
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imersos na rotina diária são sabotadores 
que podem adiar esse diálogo e frustrar 
a implantação prática”, pondera o gerente 
de Projetos do Grupo Lwart.

A interação entre os profissionais e as 
tecnologias aparece como mais um desa-
fio, visto que existe uma tendência muito 
forte de implementar essas tecnologias 
principalmente no processo produtivo, 
ao mesmo tempo em que existe um receio 
relacionado à instalação. “Por isso vemos 
a necessidade diária de reafirmar que a 
mudança de comportamento e de visão 
do profissional é indispensável e deve ser 
direcionada para outros itens chaves do 
processo – o que, anteriormente, com a 
operação fora de um controle avançado, 
não acontecia e não proporcionava aos 
profissionais aguçar o faro, na busca de 
detalhes na sua operação, afinando desvio 
de padrão e garantindo cada vez mais a 
busca da estabilidade e a redução de pa-
rada por variabilidade, maximizando os 
resultados”, sublinha Silva.

Yamamoto diz ver muitas empresas 
apresentando tecnologias de aprendizado 
de máquina para redução de perdas de 
produção ou aumento de vida útil de um 
ativo, sem a devida qualificação de mão 
de obra, fato que leva a equívocos de 
processos, seja na manutenção, seja ope-
ração ou tomada de decisão. “Uma boa 
capacitação da mão de obra é fundamen-
tal. Precisamos de engenheiros e técnicos 
mais qualificados para exercer suas fun-
ções, considerando que a gama de equi-
pamentos aumentou e está mais comple-
xo fazer as manutenções. A velocidade de 
evolução da tecnologia é tão rápida que 
torna o investimento em novas profissões 
e em pessoas fundamental para o sucesso 
do que a Indústria 4.0 poderá nos pro-
porcionar”, aqui aponta a solução. 

Na prática, Yamamoto relata que ainda 
sente falta de um ambiente de simulação 
para operadores e mantenedores. “Preci-
samos praticar um cenário por diversas 
vezes até chegarmos no mínimo do Mean 
Time Repair (MTTR ou Tempo Médio para 
Reparo). Simulador de processo é uma ex-
celente ferramenta para treinamento dos 
operadores de DCS, porém não fecha toda 

a cadeia”, dá exemplos e lamenta os garga-
los. “Recebo muitas ofertas de Internet of 
Things (IoT) com soluções em nuvem, mas 
defendo a importância de todos os dispo-
sitivos estarem na rede de automação com 
as informações no DCS e Plant Information 
Management System (PIMS) disponíveis 
para a operação, já que é nela que temos 
o monitoramento 24 horas e, por meio do 
armazenamento de dados, podemos fazer 
as clusterizações necessárias para aplicar 
os modelos preditos”, adiciona, apontando 
uma sugestão de caminho.

Para o gerente de Manutenção EIA da 
Suzano, o setor precisa ser agressivo no 
que compete à transformação de dados 
em informações úteis. “Hoje, monitora-
mos todo o nosso processo e temos uma 
série de registros armazenados, porém 
não sabemos o que fazer com esses da-
dos. Por isso, a Suzano tem investido na 
capacitação dos profissionais, associan-
do esse trabalho à realização de bench-
mark e participação de feiras tecnoló-
gicas, para que todos possamos estar 
atualizados e preparados para receber 
ou desenvolver novas soluções.” 

No aspecto tecnologia, continua Ya-
mamoto, a obsolescência e a falta de uma 
infraestrutura de internet industrial ligada 
ao padrão de comunicação são fatores que 
dificultam as adaptações das fábricas. “Não 
podemos saltar de uma instrumentação 
pneumática para instrumentação em rede. 
Para chegarmos à Indústria 4.0, precisamos 

evoluir cada degrau. Se a fábrica ainda é 
2.0, precisamos modernizar os DCS e PLC 
e assim subir para 3.0. Após essa fase, entrar 
com os dispositivos de campo”, detalha ele. 

“Nos últimos anos, houve uma expan-
são perceptível no investimento em qua-
lificação técnica – reflexo da necessidade 
que as empresas estão tendo de profissio-
nais com habilidades específicas para li-
dar com as ferramentas promovidas pelo 
novo cenário. Nesse contexto, creio que a 
área de Recursos Humanos deverá cada 
vez mais se voltar a um modelo de gestão 
integrado, englobando todas as áreas”, 
contextualiza Keila Angelico, gerente de 
Recursos Humanos da Adami S/A Ma-
deiras e vencedora da categoria RH/De-
senvolvimento Humano e Organizacio-
nal do Prêmio Destaques do Setor 2019.

Para ela, a maioria dos profissionais já 
entendeu a importância da interconecti-
vidade entre as áreas e está ciente de que 
somente trabalhando de forma integrada 
e com visão estratégica do negócio a em-
presa conquistará um aumento de produti-
vidade. “O principal desafio é, sem dúvida, 
o desenvolvimento desse público cada vez 
mais qualificado. Hoje, ainda não existe 
no mercado uma oferta compatível com 
a demanda de qualificação que os novos 
tempos exigem e o diferencial das empre-
sas está, justamente, na competência para 
desenvolver profissionais capazes de de-
sempenhar funções mais estratégicas e que 
tenham conhecimento para trabalhar com 
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Bordini (dir.): “Hoje, efeitos relacionados ao ciclo produtivo podem ser identificados mais facilmente 
e isso tende a se intensificar de forma exponencial em um futuro de médio e longo prazos”
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e a favor da tecnologia disponível”, analisa 
Keila, sublinhando o papel das companhias 
nesse processo de capacitação.

Ainda na visão de Keila, os principais 
aspectos que pautam essa nova gestão são 
inovação e tecnologia. “As empresas que 
trilham esse caminho já estão saindo na 
frente. Mas, para fazer isso, não há outra 
forma, a não ser investir na qualificação de 
pessoas. Portanto, eu incluiria como aspec-
to principal dessa nova gestão a expertise 
para ofertar as capacitações necessárias, 
tanto técnicas quanto comportamentais, 
além do desenvolvimento de técnicas para 
retenção de talentos”, conclui ela. 

Andritz vem colocando ten-
dências em prática, investindo 
tanto em incrementos tecno- 
lógicos como em mudança  
organizacional

Luis Bordini, diretor presidente da 
Andritz Brasil, vencedora das categorias 
Fabricante de Máquinas e Equipamen-
tos para Papel e Celulose e Fabricante de 
Equipamentos e Sistemas para Recupe-
ração de Licor e Geração de Energia do 
Prêmio Destaques do Setor 2019, avalia 
que a forma como o operador monito-
ra seus sistemas e como os profissionais 
de processo avaliam a performance das 
plantas industriais vem se transforman-

do há algum tempo. “Hoje, efeitos rela-
cionados ao ciclo produtivo podem ser 
identificados mais facilmente e isso tende 
a se intensificar de forma exponencial em 
um futuro de médio e longo prazos.”

De acordo com ele, as novidades vão 
desde o comissionamento até a operação 
final, passando pela seleção de instrumen-
tos de medição em todo o processo e pela 
potencialidade dos sistemas de controle 
ofertados. “Nos treinamentos de operação 
e manutenção, o fornecimento de material 
totalmente digital e compatível com simu-
ladores e ferramentas de medição de per-
formance já é uma realidade”, exemplifica 
ao falar do status tecnológico atual.

Medidores capazes de se integrar com a 
web para compartilhar dados despontam 
como a grande novidade tecnológica dis-
ponível. “Sistemas de software que cole-
tam e compilam todas essas informações 
com o uso de algoritmos também já estão 
disponíveis e em constante evolução”, cita 
Bordini, comentando que a Andritz apos-
ta nessas ferramentas com pioneirismo 
e inovação. “Os resultados expressivos já 
estão disponíveis para análise em ampla 
variedade de casos específicos”, frisa ele. 

A frequência de projetos greenfield, 
contudo, não acompanha a velocidade 
da evolução tecnológica vista atualmen-
te. “Além disso, projetar uma planta já 

preparada para interagir on-line exige in-
vestimento adicional e enfrenta barreiras 
naturais de protecionismo da informação 
por parte dos clientes”, aponta Bordini 
como sendo alguns desafios. Os cami-
nhos para driblar tais gargalos incluem 
a implantação da cultura de priorização 
de investimento na capacitação dos sis-
temas e o vencimento das restrições pro-
tecionistas que residem nos receios de ter 
compartilhados de forma inadvertida in-
formações sensíveis de processo.

Ageu Oliveira Silva, diretor da Área 
de Recuperação e Energia da Andritz 
Brasil, ressalta que a empresa desenvol-
veu tecnologia e estruturou equipe de 
forma muito acelerada para responder 
aos anseios do mercado no que compete 
à implementação de ferramentas da In-
dústria 4.0. “Esse movimento se mani-
festa em frente muito ampla na indústria 
existente, sendo a implementação uma 
tarefa intensa mesmo quando ainda es-
tamos aquém da velocidade que poderia 
ter sido imprimida neste processo de re-
novação”, observa ele, informando que a 
Andritz aborda as novas possibilidades 
desenvolvidas nesta área basicamente em 
todos os contatos com clientes.

Em contratos já firmados, continua 
Silva, é possível notar um forte trabalho 
a quatro mãos, executado diretamente 
nas instalações de clientes. “Esse trabalho 
conjunto retroalimenta mais estudos e a 
exploração prática de novas possibilida-
des”, complementa ele.

Em paralelo, a Andritz segue aplicando 
massivos recursos em desenvolvimento 
de pessoal e contratação de novos talentos 
para suprir o crescente chamado por tec-
nologia. “As pessoas seguem sendo o cen-
tro de atenção da nossa gestão, com vistas 
ao máximo de eficácia possível no atendi-
mento das necessidades do setor”, garante 
Bordini, destacando que a eficiência de 
gestão hoje se divide equilibradamente en-
tre sobreviver no presente sem descuidar 
da tomada de decisão sobre o que mudar e 
como se reinventar para o amanhã.  n

“Esse movimento se manifesta em frente muito ampla na indústria existente, sendo a im-
plementação uma tarefa intensa mesmo quando ainda estamos aquém da velocidade que 
poderia ter sido imprimida neste processo de renovação”, observa o diretor da Área de  
Recuperação e Energia da Andritz Brasil (dir.)
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Nota: Andritz Brasil foi o único fornecedor entrevistado na Reportagem de Capa da O Papel de dezembro para falar sobre Gestão Eficaz, por ter sido 
vencedora do Prêmio Destaques do Setor 2019, anunciado nesta edição, conforme requisitos previamente informados nas divulgações de pauta.



Há 27 anos no Brasil, a ANDRITZ 
consolida-se como referência no 
fornecimento de grandes projetos EPC 
para as maiores empresas do setor no 
país.
A conquista do Prêmio Destaques 
do Setor ABTCP 2019, nas categorias 
“Fabricantes de Equipamentos e 
Sistemas para Recuperação de Licor 

e Geração de Energia” pelo segundo 
ano consecutivo, e “Fabricantes de 
Máquina e Equipamentos para Papel e 
Celulose” pelo quinto ano consecutivo, 
são um reconhecimento à posição da 
ANDRITZ no mercado brasileiro.
Nosso compromisso é fazer de cada 
projeto um sucesso, no presente e para 
um futuro sustentável.

Para saber mais, visite-nos no LinkedIn, 
YouTube ou entre em contato: 
pulpandpaper.br@andritz.com

ANDRITZ Brasil Ltda. / Av. Vicente Machado, 589 / 80420-010 - Curitiba-PR ⁄ Brasil /andritz.com

PULP & PAPER

27 ANOS
FORNECENDO TECNOLOGIA DE PONTA, 

SOLUÇÕES E SERVIÇOS NO BRASIL
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O PEQUENO GRANDE QUÍMICO: LUIZ 
MAGNO ARNEIRO

C riador de uma empresa brasileira de especia-
lidades químicas que foi incorporada por um 
grupo estrangeiro em 2015, Luiz Magno Ar-
neiro demonstrou para alguns setores envol-

vidos o potencial da indústria nacional. Por isso, falar da 
carreira deste executivo é praticamente falar da história 
da Quimipel, hoje CHT, e vice-versa. Aos 62 anos, Ar-

neiro, fundador da empresa, anunciou a sua aposentado-
ria a partir de dezembro deste ano. Quando a Quimipel 
iniciou suas atividades em 1998, Arneiro se manteve à 
frente da empresa. A partir de 2015, passou à posição de 
Managing Director na divisão “Paper Solutions”.

A caminhada de sucesso, que ganhará a partir de agora 
mais espaço para a família e pesca, uma das suas paixões, foi 

POR THAIS SANTI 
Especial para O Papel

Fundador da Quimipel e Managing Director da CHT, Arneiro 
anunciou sua aposentadoria no final de 2019 com a 

certeza de ter alcançado a perpetuidade para o negócio

“Acreditem no mercado de Papel e 
Celulose, que é fantástico, apaixonante, 
desafiador! E acreditem no Brasil, que é 
um País de grandes oportunidades! Eu 
posso modestamente dizer que sou um 
exemplo por ter começado uma empresa 
do nada, sem capital, praticamente 
sozinho, e em 21 anos se tornou uma 
empresa muito boa, grande, não em 
tamanho, mas em realizações! Desejo 
que todos sejam felizes e, que tudo o que 
forem fazer, façam com paixão!”
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longa. Engenheiro Químico e especialis-
ta em papel e celulose pela Universidade 
de São Paulo (USP), no curso de pós-
-graduação realizado em parceria com 
ABTCP, e um MBA pela FGV, até dar 
esse grande passo, Arneiro conta que 
já havia trabalhado em duas fábricas de 
papel, para um fornecedor de químico, 
e também fundado uma outra empresa 
no setor de papel, celulose e têxtil. 

“Quando me separei desta primei-
ra sociedade e fundei a Quimipel, eu 
já conhecia muito bem o mercado. 
Meu principal objetivo era montar 
uma empresa química sustentável com 
produtos de qualidade, honesta e que 
compartilhasse dos mesmos valores do 
setor de papel e celulose, que sempre 
foi muito exigente”, acrescentou Ar-
neiro, sobre seus objetivos e sonhos ao 
fundar a Quimipel, hoje CHT.  

Desde quando iniciou sua carreira, 
Arneiro acompanhou de perto todas as 
mudanças tecnológicas e buscou atuali-
zar seus conhecimentos diante da trans-
formação da indústria. Ele pontuou que 
as mudanças no setor foram expressi-
vas. “Eu iniciei minha carreira em uma 
fábrica de papel há 43 anos e era um 
mundo completamente diferente. Exis-
tiam empresas, na época, consideradas 
grandes que hoje seriam pequenas, a 
produção e a tecnologia eram absurda-
mente diferentes”, destacou. 

Comentou ainda que quando come-
çou a trabalhar existiam caixas de en-
trada abertas que com o passar do tem-
po foram mudando. “As máquinas de 
hoje têm produção e velocidades muito 
maiores que naquela época, bem como 
existiam mais empresas familiares do 
que nos dias atuais, que é verdade ain-
da existem, mas foram profissionaliza-
das. As fusões também se tornaram re-
correntes. E o setor em que eu trabalho, 
de fornecedores, precisa acompanhar 
essas tendências”, destacou.

Entre outros pontos, Arneiro disse 
que antigamente as fábricas de papel e 
celulose tinham dezenas de fornecedo-
res de químicos e que é uma tendência 
esse número diminuir, pois cada área 
da fábrica quer ter um único fornece-
dor. “O relacionamento cliente e for-
necedor também mudou. Não existia 
uma assistência técnica tão presente 
como hoje. As fábricas tinham mui-
tos recursos internos, uma estrutura 
maior em alguns aspectos. Na área de 
fornecimento de químicos, elas tinham 
estrutura para trabalhar com esses quí-
micos, para preparar e dosar o produto, 
o que hoje em dia já é feito pelo forne-
cedor”, contou.

Entender como esse mercado evo-
luía nunca foi um grande problema e 
a empresa acompanhou essas mudan-
ças. O maior desafio, no entanto, foi o 
começo da Quimipel.  “O primeiro ano 
de empresa realmente foi muito, muito 
difícil. No Brasil empresas novas não 
têm um apoio muito grande do gover-
no, de ninguém, o único apoio que eu 
tive foi do próprio setor, dos clientes, 
que me ajudaram muito”, disse.

Superado esse ano, Arneiro passou 
a vislumbrar novas oportunidades: au-
mentar o número de clientes, que prin-
cipalmente eram Suzano e Votorantim 

e representavam quase todo o fatura-
mento. “Foi um trabalho de muita per-
sistência e fui aumentando até termos 
clientes em todo o Brasil. Em seguida 
fomos para o exterior, abrimos a Qui-
mipel Chile e depois a Quimipel Méxi-
co”, relembrou com carinho.

Mas esta não foi a ocasião mais mar-
cante. Com muita determinação, esse 
engenheiro químico apaixonado pelo 
setor revela que o momento mais es-
pecial deles foi quando conseguiram 
desenvolver em seu laboratório novos 
produtos, aplicações de produtos es-
peciais para papéis especiais de alto 
valor agregado, substituindo os pro-
dutos importados. “Foi um trabalho 
de muita pesquisa, tecnologia e dedica-
ção. Quando conseguimos os primei-
ros produtos, com uma qualidade de 
nível internacional, competindo com 
produtos internacionais de altíssima 
qualidade que não tinham produtor no 
Brasil foi uma virada para a Quimipel 
e quando passamos a ter uma solidez 
muito alta”, comentou.

Refletindo sobre qual foi a maior 
contribuição que a Quimipel pôde dar 
para a sociedade, o Managing Direc-
tor endossou a quebra do paradigma 
de que a pequena empresa nacional 
brasileira não tem condições de fazer 

Colaboradores reunidos da CHT Quimipel em jantar de confraternização 
que, na ocasião, homenageou Luiz Magno Arneiro

DIVULGAÇÃO QUIM
IPEL
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pesquisas e desenvolver coisas inova-
doras, ser correta e com valores. Sua 
história como empreendedor mostrou 
ser possível obter sucesso superando 
os desafios inerentes aos negócios de 
pequeno porte no Brasil. 

O diretor evidenciou também que 
a empresa sempre teve uma imagem 
sustentável, ética e de respeito ao co-
laborador e à sociedade. “Conquistar 
e manter essa imagem é difícil, pois 
demandam muito tempo, persistência 
e dedicação. Tenho muito orgulho em 
dizer que sempre conseguimos man-
ter e transmitir essa imagem e valores. 
Nós realmente praticamos sustentabi-
lidade e acho que esse é o nosso dife-
rencial”, expressou.

Em novembro de 2015, o fundador 
da Quimipel passou por outro momen-
to profissional importante. “Fazer parte 
do Grupo CHT não foi simplesmente 
a venda de uma empresa, mas uma 
escolha nossa fazer parte desse grupo. 
Os valores da CHT e da Quimipel eram 
muito parecidos, apesar da diferença 
de tamanho e isso facilitou muito”, 
comentou. Arneiro explica que o Gru-
po CHT é uma fundação e não possui 
um proprietário em si. 

“Por se tratar de um grande grupo, 
muito sólido globalmente, realizo um 
sonho que eu tinha para minha em-
presa, a da perpetuidade do negócio. 
Acredito que isso está garantido, uma 
vez que a CHT cresce ano após ano, 
o mesmo que a Quimipel fez em seus 
20 anos. Ou seja, minha expectativa, 
que já está se realizando, é que seja-
mos uma empresa global e grande 
no setor de papel e celulose, não só 
no Brasil e América Latina, mas no 
mundo”, contou.

A CHT tem produtos desenvolvi-
dos na Quimipel comercializados na 
Europa, Austrália, África e América 
Latina. O próximo passo é a América 

do Norte e se consolidar mais ainda 
na América Latina. “Estamos muito 
fortes no México, Chile, Colômbia, 
Bolívia e Uruguai e a caminho da Ar-
gentina no próximo ano. É isso que eu 
espero e vejo para o futuro: expandir 
cada vez mais. A CHT está pratica-
mente no mundo todo, e o crescimen-
to vai ser fantástico”, comemorou. 

Nesse sentido, Arneiro disse que to-
dos os itens mencionados acima tam-
bém proporcionam algo que sempre 
buscou: dar oportunidade para todas 
as pessoas que sempre estiveram com 
ele. “Todos os colaboradores da Qui-
mipel, agora CHT, têm essa grande 
oportunidade, e muitos já estão saindo 
do Brasil, morando fora, participando 
de testes em empresas da América Lati-
na e Europa. Eu fico muito feliz em ver 
o crescimento das pessoas, é uma satis-
fação muito grande, até maior do que 
ver a empresa crescer, e com a CHT 
isso está potencializado.”

Próximos passos
A carreira de Arneiro na CHT se en-

cerra em dezembro deste ano. Nos pró-
ximos seis meses o executivo ficará na 
empresa como consultor para finalizar 
essa fase de transição. “O novo Managing 
Director será Paulo Arneiro, meu filho, o 
que ajuda para que a transição seja bem 
tranquila para todos. Ele está prepara-
do, tem um futuro brilhante pela frente, 
assim como todos os colaboradores da 
CHT Quimipel”, afirmou.

Em seus planos pessoais, Arneiro agora 
terá mais tempo para aproveitar a família, 
os netos, viajar mais com a esposa e amigos. 
Pescar é uma paixão e apreciar vinho é ou-
tra. “Certamente são coisas que farei muito 
mais”, descontraiu.

Profissionalmente, afirmou que preten-
de de alguma forma continuar a participar 
do mercado de papel e celulose, pois acre-
dita que quem participa desse setor nunca 
conseguirá se afastar totalmente. “Papel e 
Celulose tem um magnetismo que atrai as 
pessoas. Pretendo participar de todos os 
eventos do setor, dos eventos da ABTCP, 
onde sempre conseguimos nos manter atu-
alizados e encontrar os amigos”, comentou.

E o que fica de toda essa trajetória? 
Muito aprendizado, muito relacionamen-
to e crescimento pessoal. “Meu maior 
aprendizado como líder da empresa que 
criei durante todos esses 21 anos foi apri-
morar sempre como se relacionar com as 
pessoas, como motivar, mostrar que quan-
do fazemos um trabalho com amor, com 
paixão, com um time unido, os resultados 
são melhores. E assim conseguimos fazer 
com que a empresa crescesse e as pesso-
as se realizassem. O que me fazia feliz era 
ver as pessoas e parceiros de longa data 
se realizando, comprando sua casa pró-
pria, carro, fazendo faculdade etc. Isso foi 
o maior aprendizado e o maior prêmio 
que poderia receber. O brilho no olhar 
dessas pessoas foi o que me fez mais fe-
liz e me motivou!”, concluiu.     n

O DIRETOR [ARNEIRO] 
EVIDENCIOU TAMBÉM 

QUE A EMPRESA 
SEMPRE TEVE UMA 

IMAGEM
SUSTENTÁVEL, ÉTICA 

E DE RESPEITO AO 
COLABORADOR
E À SOCIEDADE
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RHODIA: PRODUZINDO 
INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Ao completar 100 anos de ati-
vidades no Brasil, a Rhodia, 
empresa de materiais avança-
dos e de especialidades quí-

micas, do Grupo Solvay, não quer mais 
falar de sustentabilidade, mas tornar-
-se uma produtora de sustentabilidade. 
O caminho? A química do futuro, com 
muita biotecnologia.

Daniela Manique, presidente do Gru-
po Solvay na América Latina, durante 
encontro com jornalistas no dia 26 de 
novembro último, a fim de apresentar 
os planos da Rhodia, disse que a com-
panhia está no caminho certo e que es-
pera que essa consciência se torne mais 
presente entre as demais empresas brasi-
leiras. Isso porque a empresa não só tem 
melhorado seus processos industriais 
como seus próprios produtos. Um dos 

targets da Rhodia era que 50% de todo 
o faturamento viesse de soluções susten-
táveis até 2023 e que se tornou, positiva-
mente, defasado. “Essa meta, auditada, 
foi superada no ano passado e já estamos 
revendo nossas regras para sermos ainda 
mais arrojados. Nós temos um portfólio 
totalmente renovável direcionado para o 
futuro”, ressaltou.

Na ocasião, Daniela disse que a Rho-
dia alcançou o índice de 96% de neutra-
lização de suas emissões de Carbono em 
Paulínia-SP, principal complexo químico 
da companhia na América Latina. Esse 
índice foi obtido principalmente com o 
maior projeto de abatimento de gás de 
efeito estufa das Américas, que desde 
2007 elimina por ano da atmosfera o 
equivalente a 5 milhões de toneladas de 
CO2. A meta é alcançar 100% até 2025 

e, para isso, serão investidos R$ 20 mi-
lhões. Esta notícia, conforme Daniela, 
veio no mesmo dia em que foram publi-
cados em um veículo de mídia impres-
so dados da Organização Mundial de 
Meteorologia (OMM), informando que 
a concentração de gases de efeito estufa 
no mundo bateu novo recorde em 2018 
e não há sinais de desaceleração. 

Diante desse cenário, Daniela disse 
que é papel das empresas buscar rever-
ter esse quadro. Para tanto, além das 
modernizações já efetuadas, a Rhodia, 
que representa cerca de 11% das opera-
ções do Grupo Solvay mundialmente, 
deu início à implantação de um sistema 
de energia renovável em algumas áreas, 
utilizando placas fotovoltaicas para cap-
tação de energia solar, bem como o reflo-
restamento que será realizado em outras 
áreas do conjunto com vegetação nativa. 
“Serão 34 mil mudas plantadas no pró-
ximo ano. Também estamos avaliando 
mudar a nossa matriz de gás natural para 
biomassa”, destacou a executiva, pontu-
ando: “Queremos ser Carbono neutro 
sem comprar créditos, sem nenhuma 
obrigação governamental, mas como um 
investimento para a química sustentável”. 

A empresa estabeleceu recentemente 
uma parceria com a Ellen MacArthur 
Foundation de Economia Circular e a 
ação foi, conforme Daniela, fundamen-
tal para posicionar o Grupo Solvay na 
rota da química do futuro. Nos últimos 
cinco anos foram investidos na região 
pela companhia em torno de R$ 1 bilhão 
em aquisições, ampliação de produção, 
tecnologias e desenvolvimento de novos 

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

DIVULGAÇÃO / RHODIA

“Acreditamos realmente que se estivermos dentro da economia circular, nós teremos 
química do futuro e um mercado sustentável, e isso faz parte dos nossos objetivos”

REPORTAGEM NEGÓCIOS & MERCADO 
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produtos para os mais diferentes mer-
cados. O aporte mais recente foi reali-
zado no final de 2018 para a unidade de 
Augeo, referente a um solvente de fonte 
renovável, com uma nova linha de pro-
dução, que deverá partir em meados de 
2020. (Confira o box Rhodia em foco). O 
Grupo Solvay tem hoje 264 pedidos de 
patentes colocadas no mundo, voltadas 
para química sustentável.

Inovações by Solvay
Um exemplo de inovação sustentável 

é o lançamento do Amni Soul Cycle, um 
fio têxtil biodegradável e reciclável. Re-
nato Boaventura, vice-presidente global 
de fibras e poliamidas, contou que o pro-
duto foi desenvolvido para atender a um 
novo tipo de mercado, mas que ainda é 
desafiador e envolve trabalhar a econo-
mia circular. 

“Já temos o produto que se biodegra-
da em três anos, quando descartado pós-
-consumo em aterros, e agora estamos 
trabalhando firmemente para começar 
um trabalho de conscientização da eco-
nomia circular. Desenvolvemos o con-
ceito do ecodesign para uma peça 100% 
reciclável. Sabemos o quanto é desafia-
dor a logística reversa, o pós-consumo 
é o grande desafio de toda a indústria 
têxtil. Por isso, iniciamos pelo workwear 
(uniformes profissionais), que é um seg-
mento onde começamos a promover de 
forma mais simples e nada melhor que 
fazer isso dentro de casa. Produzimos 
então uma peça que é funcional, pois é 
poliamida, sustentável na manutenção, 
uma vez que não precisa passar e que 
seca rápido, fechando o ciclo, pois será 
reciclada na própria unidade de Santo 
André-SP da Rhodia. Com o tempo, le-
varemos o conceito para as outras uni-
dades”, disse o VP de Fibras e Poliamida.

Já com relação a novos desenvolvi-
mentos, Antonio Leite, vice-presidente 
global de Fenol, Derivados e Solventes 
destacou o lançamento de um biocida 
para as indústrias de Petróleo e Gás, 
o Protect, que é ambientalmente mais 
amigável: após agir rapidamente sobre 

as bactérias-alvo, ele se converte em uma 
substância química inerte que não afe-
ta a vida marinha. O executivo contou 
também que a empresa tem trabalhado 
em projetos com a lignina. “Estamos 
estudando alguns projetos com a ligni-
na, seja transformar em outros produ-
tos químicos, seja como matéria-prima 
renovável, ou usar em algum produto 
nosso. Como uma resina fenólica modi-
ficada, nós podemos usá-la para produ-
tos de nossos clientes. O fenol tem um 
mercado muito interessante voltado para 
os compensados de madeira, plywoods e 
MDF e, por estarmos próximos destes 
segmentos, buscamos essas soluções e 
inovações”, disse Leite.

Inclusive, a empresa investe em ino-

vação aberta realizando parcerias, tanto 
com startups quanto com clientes para 
desenvolver seus projetos. Um deles, em-
brionário, tem sido realizado em parceria 
com um laboratório na Ásia. “Não temos 
que achar que os recursos e soluções es-
tão dentro de casa e isso tem feito toda a 
diferença. A nossa área é de 100 profis-
sionais, concentrados em Paulínia-SP, e o 
Grupo Solvay possui 2.340 profissionais 
dedicados à pesquisa e inovação em 
nível mundial”, afirmou Lidiane de Oli-
veira, diretora de Pesquisa e Inovação 
América Latina da Rhodia. Com alguns 
projetos previstos para finalização em 
dois anos, todos confidenciais, Lidiane 
adiantou que alguns envolvem o setor 
de papel e celulose.        n

RHODIA EM FOCO
A empresa foi fundada em 19 de dezembro de 1919, 

como filial brasileira do então grupo francês Rhône-Poulenc,  
para a fabricação de produtos químicos e farmacêuticos, em 
Santo André-SP. Em 2011 ocorreu a fusão com o Grupo Solvay para 
criação de um outro grupo internacional líder em especialidades 
químicas e materiais avançados.  

2014 – a empresa lançou o Amni Soul Eco, o primeiro fio têxtil 
de poliamida biodegradável do mundo, criado para permitir que 
roupas se decomponham rapidamente após descarte em aterro 
controlado.

2015 – houve a inauguração do primeiro Laboratório de 
Biotecnologia Industrial, em Paulínia, com foco em novos 
processos e moléculas derivadas de biomassa brasileira.

2018 – foi instalada a unidade industrial para produção de 
solventes sustentáveis da linha Augeo.

2018/2019 – ocorreu o desenvolvimento e comercialização da 
linha de ingredientes Mackaderm, de fonte 100% vegetal, para o 
mercado de Cuidados Pessoais. 

2019 – foi lançado o fio têxtil de poliamida de secagem ultrarápida, 
de Amni Dynamic, inédito no mercado, e Amni Soul Cycle, o primeiro 
fio têxtil de poliamida biodegradável e reciclada do mundo.

 
Nota: Atualmente, a Rhodia conta com 2.150 colaboradores, 1,1 
bilhão de euros  em vendas líquidas na América Latina, 10 unidades 
industriais e 1 grande centro de pesquisa e inovação.
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ARTIGO ABPO

Assessor técnico da Associação  
Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO)  
E-mail:  abpo@abpo.org.br

POR JUAREZ PEREIRA

SCT E A RC

O título deste artigo é definido por duas siglas, sendo 
a SCT referente a Short Crush Test e a RC à Resistên-
cia de Coluna. O SCT é um ensaio de compressão 

efetuado no papel/cartão* e RC é o ensaio, também de com-
pressão, feito na chapa de Papelão Ondulado. * (Os elementos 
da chapa de Papelão Ondulado, capas e miolos, são formados por 
papéis.  O termo papel é genérico; dependendo da espessura o papel 
é chamado ou conhecido como cartão. Isso acontece quando o papel 
tem espessura superior a 0,3 mm)

A Resistência de Coluna tem sido calculada, teoricamen-
te, com base no Esmagamento de Anel (também conhecido 
como RCT = Ring Crush Test), entretanto, a resistência SCT 
vem substituindo o Esmagamento de Anel, por apresentar 
maior precisão. 

Algumas fórmulas para a previsão aparecem em literatu-
ras (americanas e europeias) e o cuidado que devemos ter 
é lembrar que os métodos de ensaio para a Resistência de 
Coluna aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos são 
diferentes, daí não haver uma correspondência perfeita en-
tre os resultados. 

Um trabalho, relacionando esses métodos foi feito pelo 
CETEA/Campinas-SP e consultá-lo vai ser de muita valia 
para os fabricantes aqui entre nós.

ABPO – Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado. 

Saiba mais em: www.abpo.org.br

Exemplificando: A fórmula que aparece em literatura eu-
ropeia é a que mostramos abaixo:

                 
RC = 0,48 (SSCT)* + 1,73

*Somatória SCT dos papéis capas + miolo considerando 
o Take-up-factor)
Take-up-factor é relacionado ao tipo de onda e corres-
ponde percentualmente aos metros lineares de papel                          
para produzir um metro ondulado.

O corpo de prova, segundo norma FEFCO (Federação 
Europeia dos Fabricantes de Papelão Ondulado), tem por 
medidas (25 x 100) mm;  aqui no Brasil, segundo norma 
ABNT, o corpo de prova tem dimensões de (63 x 100) mm. 
Os procedimentos de execução dos ensaios também apre-
sentam diferenças.

O fabricante que passar a adotar o SCT nas suas especificações 
do papel precisará estabelecer a sua própria forma de previsão, 
o que não é complicado já que ele tem dados históricos quanto 
à Resistência de Coluna que faz parte da sua especificação dos 
níveis de “qualidade” referentes às diferentes combinações de 
papéis que usa em  sua Tabela de Especificações.     n

A presidente da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO),  
Gabriella Michelucci, anunciou este ano durante o Jantar de Confrater-
nização da entidade, realizado dia 26 de novembro, em São Paulo, que a 
ABPO será a EMPAPEL em 2020. Com o slogan “O papel embala a vida”, 
a nova associação, que tem já sua nova logomarca, atenderá a toda cadeia 
produtiva do papel para embalagem – consumidores, fabricantes e usuá-
rios –, oferecendo mais valor agregado aos associados sem perder sua 
essência do papelão ondulado. Portanto, o Índice Brasileiro do Papelão 
Ondulado continuará sendo gerado pela EMPAPEL – IBPO.

“Acreditamos que podemos ser muito mais do que somos hoje e, por 
isso, decidimos pela mudança que contou com a colaboração da Dire-
toria da ABPO e parceiros na definição das novas diretrizes”, destacou 
Gabriella. A executiva, além de anunciar a criação da EMPAPEL durante 
o evento institucional, comentou sobre os desafios enfrentados pelo seg-
mento de papelão ondulado em 2019, perspectivas de desempenho em 
2020 e destacou os esforços do setor para reagir positivamente às condi-
ções econômicas do mercado este ano. 

“Há oportunidade de elevar o consumo atual de 18 kg por habitante, 
pois, em alguns países, este patamar é 35% maior. A inovação é uma rota 

a ser seguida para chegar ao crescimento”, ressaltou Gabriella. O setor de 
papelão ondulado do Brasil tem hoje índice de 86% de taxa de reciclagem 
e se posiciona em nível mundial com este patamar entre os melhores do 
ranking. Contudo, Gabriella chamou a atenção dos empresários e convi-
dados para o fato de que o segmento de papelão ondulado e demais em-
balagens de papel vêm perdendo, mundialmente,  espaço para outras ma-
térias-primas de embalagem e é preciso reagir para reverter este cenário.

Homenagens também marcaram o Jantar de Confraternização da 
ABPO nas categorias Técnica e Comercial que foram atribuídas, respec-
tivamente, aos executivos Paulo Sérgio Perez e Átala Trepichio Junior. 
Ambos receberam placas com mensagens especiais por suas ilustres con-
tribuições ao setor de papelão ondulado durante suas atuações. 

Vale destacar que Paulo Sérgio Perez presidiu a ABPO por mais de 
dez anos e assinou neste período a coluna ABPO, publicada pela Revista 
O Papel, que completou em 2019 seus 80 anos de circulação impressa, 
mensal, no Brasil e no mundo, e mantém grande consideração e respeito 
pelo executivo, por sua colaboração durante tantos anos e pela parceria 
estabelecida com a ABTCP na distribuição da O Papel aos associados da 
ABPO até atualmente. (Por Patrícia Capo)

Em 2020, ABPO será EMPAPEL
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COLUNA BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL

Não existe uma definição única do que é bioeco-
nomia, pois ela abarca uma grande variedade de 
setores que estão adotando usos altamente tec-
nológicos de processos biológicos e de materiais 

orgânicos (Brasilagro, 2019). 
A bioeconomia é uma mudança de paradigma. Basica-

mente “é uma economia baseada na vida», afirma Marc Pa-
lahi, diretor do Instituto Florestal Europeu (EFI, 2019). A 
bioeconomia é constituída por todos os setores e sistemas 
que utilizam, produzem ou processam recursos biológicos, 
englobando assim os ecossistemas terrestres e marítimos, os 
sistemas de produção primária, como de resíduos, agricultu-
ra e florestas, entre outros, bem como as indústrias de produ-
tos de base biológica, biocombustíveis e energia. 

No mundo, verifica-se o incremento de estudos e proje-
tos sobre a bioeconomia para que forneça biomateriais em 
maior quantidade e mais sustentáveis, como resposta a uma 
população mundial crescente e o consequente aumento sig-
nificativo da procura de produtos de base biológica e ali-
mentos. Nesse sentido, torna-se necessário que a produção 
primária respeite os limites planetários, como aqueles que 
se referem à biodiversidade e aos ciclos de nutrientes. Dos 
campos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da ONU, que são dezessete, nenhum dispensa a 
denominada bioeconomia circular.

Especificamente, na Europa tem-se buscado estabelecer 
estratégias visando a uma bioeconomia circular que permita 
melhorar e ampliar o uso sustentável de recursos renováveis, 
em resposta a desafios globais e locais, como as alterações 
climáticas e o desenvolvimento sustentável das populações. 

O Plano de Ação da União Européia para a bioeconomia 
circular contempla três níveis (Cultivar, 2019): 
i)  reforçar e assegurar a expansão dos setores de base bioló-

gica, por meio de investimentos orientados para a criação 
de uma cadeia industrial para a bioeconomia circular; 

ii) implantar rapidamente bioeconomias locais em toda a  
Europa; e 

iii) compreender os limites ecológicos da bioeconomia.

Um excelente exemplo europeu é a biorrefinaria “gigante” 
e seus grandes amontoados de lenha que recepcionam os vi-
sitantes da planta de bioprodutos Äänekoski Metsä. Locali-
zada na região central da Finlândia, ela é a maior planta do 
tipo no Hemisfério Norte. Na verdade, ela é mais que uma 
indústria; ela reúne todo um ecossistema de empresas que 
ganham dinheiro a partir de árvores, como pinheiro, bétula 
e píceas, todas típicas de países com clima temperado. 

As toras de madeira são trazidas diariamente por cami-
nhões e vêm de florestas desse país gerenciadas de forma 
sustentável. A planta de celulose do grupo Metsä existe há 
35 anos, sendo constituída por uma parceria público-priva-
da e é, de longe, o maior investimento já feito pela indústria 
florestal finlandesa. Ela é também um ótimo exemplo da 
tendência crescente de se apostar na bioeconomia circular, 
defendida tanto por legisladores quanto pela indústria como 
opção para reduzir a dependência do país de combustíveis 
fósseis (Metsä Fibre, 2019 e Brasilagro, 2019). A planta in-
dustrial finlandesa do grupo Metsä, por exemplo, é pionei-
ra no uso do lodo gerado na produção da polpa de celulose 
para fazer pellets. Esses pellets podem ser convertidos em até 
20 GW de biogás por ano, suficiente para abastecer cerca de 
1,8 mil carros (Brasilagro, 2019).

Na Europa, a bioeconomia circular já é tratada como a 
próxima plataforma da economia global (Figura 1). Diante 
dessa perspectiva em países desenvolvidos, parece consen-
sual que o Brasil não pode deixar de participar dessa nova 
revolução tecnológica. 

No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) tem liderado ações com vistas a 
implantar uma Estratégia Nacional para a bioeconomia cir-
cular, entretanto, segundo especialistas, faz-se necessário 
ampliar o conceito para além dos domínios da biotecnolo-
gia e das ciências da vida. As estratégias do MCTIC até o 
horizonte de 2022 estão direcionadas para a formulação de 
políticas e definição de ações com vistas ao desenvolvimen-
to científico e tecnológico da bioeconomia circular, visan-
do ao estabelecimento de uma agenda comprometida com 

BIOECONOMIA CIRCULAR E 
INOVAÇÃO PARA O SETOR FLORESTAL

Pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdiciplinar de 
Planejamento Energético (NIPE), da Universidade de Campinas (Unicamp-SP) 
E-mail: mberni@unicamp.br 

POR MAURO BERNI
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a expansão da pesquisa e da inovação que envolva governo, 
empresas, academia e a sociedade civil. 

Em futuro próximo, espera-se que a bioeconomia circular 
contribua para o desenvolvimento de soluções para a saúde 
humana, a segurança hídrica, energética e alimentar, quí-
micos renováveis, aumento da produtividade agropecuária, 
desenvolvimento de processos industriais de menor impacto 
ambiental e a criação de empresas de base biotecnológica e 
empregos qualificados. 

O MCTIC e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE) lançaram, em 24 de outubro de 2019, o Projeto Opor-
tunidades e Desafios da Bioeconomia (ODB), durante a  
16.ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em 
Brasília-DF. A iniciativa busca apoiar a implementação de uma 
estratégia nacional em ciência, tecnologia e inovação, consi-
derando o assunto como um tema estratégico para o desen-
volvimento sustentável nacional. Corrobora com a iniciativa 
do MCTIC ações concretas em curso por instituições, como 
a da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

O projeto ODB terá duração de um ano e contará tam-
bém com a realização de oficinas de trabalho com a partici-
pação dos vários segmentos da sociedade, consultas públicas 
e a elaboração de documentos técnicos que vão subsidiar as 
ações do MCTIC para o tema da bioeconomia circular, como 
a proposição de uma instância de governança e um centro 
de inteligência. Ao final do projeto, está prevista a realização 
da primeira Conferência Nacional de Bioeconomia Circular.

As atividades industriais, ora existentes, nas áreas do agro-

negócio e florestal, fazem do Brasil um dos principais players 
mundial, devido às grandes quantidades de matéria-prima e, 
assim, decorre o elevado potencial para a indústria de base 
biológica. Nessas áreas, a bioeconomia circular surge como 
resultado de uma revolução de inovações fundamentadas nas 
ciências biológicas, que culminam no desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços mais sustentáveis. 

De acordo o EFI (2019), estamos vivendo um tempo de 
mudanças aceleradas e sem precedentes de desafios globais: 
segurança energética, escassez de recursos naturais, perda de 
biodiversidade, dependência de recursos fósseis e mudanças 
climáticas. Esses desafios também exigem novas soluções e 
oferecem novas oportunidades. A natureza transversal das 
florestas fornece uma base sólida para lidar com esses de-
safios interconectados, apoiando o desenvolvimento de uma 
bioeconomia circular brasileira.           n

Figura 1. Nova plataforma da economia global
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AVALIAÇÃO DAS PERDAS DE MADEIRA NO 
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CAVACOS 
PARA OBTENÇÃO DA POLPA CELULÓSICA
Autor: Adriano Rocha Cafrus de Araújo¹
1 - Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra)

RESUMO
No processo de obtenção da polpa celulósica, a madeira 

desempenha um papel fundamental, uma vez que é a maté-
ria-prima mais utilizada, e por causa das suas características 
intrínsecas exercem influências em todo o processo indus-
trial. Devido ao fato de ser um material de origem biológica 
e de ter a sua composição influenciada por fatores edafo-
climáticos, a madeira apresenta variabilidade significativa 
em sua qualidade, considerando a conversão da mesma em 
polpa celulósica. Esse fato pode ocasionar prejuízos ao pro-
cesso, tais como queda no rendimento fabril e na qualidade 
do produto final; elevação dos custos de produção, e con-
sequente redução no faturamento industrial. Ao longo do 
seu processamento, até que a mesma esteja preparada para 
a etapa de cozimento, ocorrem perdas de madeira em maior 
ou menor proporção, mesmo sendo na forma de madeira 
danificada por intempéries, queimadas, quebras, resíduos de 
picagem ou variações do processo. Nesse sentido, o objetivo 
deste trabalho foi o de avaliar as perdas de madeira durante 
o processo de preparo de cavacos até a entrega dos mesmos 
selecionados para o cozimento, por meio de um estudo de 
caso realizado em uma empresa de produção de celulose. 
Os resultados levantados por este trabalho apontam que as 
perdas de madeira estão relacionadas às suas características 
intrínsecas, bem como às variáveis de processo, onde se ob-
servou que a madeira descascada no campo apresenta me-
nor percentual de perda em relação à madeira descascada na 
fábrica. A perda de madeira observada foi de 4,98 a 12,87%.

Palavras-chaves: Perdas, Madeira, Cavaco. 

INTRODUÇÃO
O segmento industrial de celulose e papel é de grande 

importância para o Brasil. Com grande participação nas 

exportações, o crescimento deste setor se deu a partir do 
momento em que o eucalipto começou a ser utilizado como 
matéria-prima. Assim, hoje, o País é líder mundial na pro-
dução de polpa de celulose branqueada de fibra curta, não 
só pela quantidade produzida, mas também pela qualida-
de do produto fabricado. Para tornar o setor cada vez mais 
competitivo em termos de produtividade e de qualidade, se 
faz necessário analisar toda a cadeia produtiva indo desde a 
matéria-prima ao produto acabado, principalmente com ên-
fase no conhecimento e controle das perdas que acontecem 
durante o processo (COLODETTE e GOMES, 2015).

Ainda no que tange à madeira para a obtenção da polpa 
celulósica de eucalipto de alta qualidade, esta desempenha 
um papel fundamental, uma vez que é a matéria-prima bási-
ca, influenciando todo o processo industrial. Considerando 
a composição de custos para a obtenção da polpa celulósica, 
a madeira é a maior fração destes, chegando a alguns cená-
rios a 60% do custo de produção (CARVALHO, 2000). 

No cenário atual das fábricas nacionais de polpa de ce-
lulose, a madeira apresenta variabilidade significativa de 
qualidade, que pode ocasionar prejuízos, como queda no 
rendimento do processo, na qualidade do produto final, ele-
vação dos custos de produção e redução no faturamento. A 
situação ideal almejada pelas fábricas não é somente a alta 
qualidade tecnológica da madeira que entra no processo, 
mas, também, um alto grau de uniformidade e produtivi-
dade florestal (FANTUZZI NETTO, 2012). A qualidade da 
madeira pode ser definida como a combinação de caracte-
rísticas físicas, químicas, anatômicas e estruturais da árvore 
que proporcionam o máximo de aproveitamento e melhor 
utilização para determinado fim. Vários fatores afetam a 
qualidade da madeira, entre os mais importantes podem 
ser destacadas a densidade básica e a constituição química 
(TRUGILHO et al., 2005).

Autor correspondente: Adriano Rocha Cafrus de Araujo | Especialista Preparo de Cavacos – Departamento de Produção – DEFAB 
– Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) –  E-mail: adriano.araujo@cenibra.com.br – Cel.: 31 991364815
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O preparo de cavacos é uma etapa fundamental no pro-
cesso de obtenção da polpa celulósica. Esta etapa do proces-
so consiste em transformar as toras de madeira em peque-
nos fragmentos denominados cavacos.

A área de preparo de cavacos é responsável pelo recebi-
mento, mensuração estocagem e processamento da madeira, 
além da classificação e estocagem dos cavacos para a obten-
ção da polpa celulósica. Na etapa de recebimento da madeira 
nas fábricas, é realizada mensuração do peso úmido (PU) e 
do volume da madeira em metro cúbico (m³) e estéreo (st), 
o peso é apurado por meio de balanças e o volume através de 
medição via régua e/ou Logmeter. 

O processamento da madeira compreende às seguintes 
etapas: abastecimento da madeira nas mesas receptoras, 
descascamento (no campo ou na fábrica), lavagem, picagem, 
peneiramento e estocagem dos cavacos e biomassa. Na mesa 
receptora, a madeira recebe pulverização de água para mini-
mizar a dispersão de poeira e auxiliar no deslizamento das 
toras na transição entre estágios e, em seguida, é conduzida 
por meio de correntes arrastadoras para a mesa dosadora 
que tem a função de separar a madeira e garantir um flu-
xo contínuo na alimentação dos transportadores de correia 
que, por sua vez, conduzem a madeira para os tambores des-
cascadores e/ou para a picagem direta no caso de processa-
mento de madeira descascada no campo (AMARAL, 2002).

A madeira extraída da floresta sob a forma de toras, an-
tes de ser utilizada na produção de celulose, deverá ser des-
cascada uma vez que as cascas não possuem valor para o 
processo produtivo e trazem consigo alguns riscos para esse 
processo conforme mencionado por Foelkel (2009). O des-
cascamento da madeira na fábrica é realizado com tambor 
descascador e o descascamento na floresta é realizado com o 
equipamento mecanizado conhecido como Harvester.

A picagem de toras e formação dos cavacos é realizada 
por meio dos picadores a disco, que possuem um disco ro-
tativo de aço, munido com facas (lâminas de corte) distri-
buídas na área de uma de suas faces. A produtividade dos 
picadores depende das suas principais dimensões como di-
âmetro do disco, número de facas e velocidade de rotação.

Ao longo do seu processamento, em todas as fases do 
processo, ocorre à perda de madeira em maior ou menor 
proporção, quer seja na forma de madeira danificada por 
intempéries, queimadas, quebras ou resíduos de picagem 
(GOMIDE, 2012).

As perdas de madeira no processo de preparo de cavacos 
correspondem a toda madeira que entrou na fábrica e não se 
converteu em cavacos selecionados para obtenção da polpa 

celulósica incluindo os seus contaminantes que são mensu-
rados como madeira na entrada da fábrica. São consideradas 
perdas de madeira:
• Casca suja: Segundo Foelkel (s.d.) cascas úmidas e sujas, 

com contaminantes como terra, galhos e folhas de euca-
lipto, constituem um resíduo muito comum nas fábricas 
de celulose e este é denominado de casca suja, pelos inor-
gânicos que possui. Também são resíduos compostos 
por: cascas soltas, galhos, toretes, inorgânicos e demais 
materiais que vieram junto com a madeira, provenien-
te da colheita e baldeio. Geralmente são enviadas para a 
área de compostagem.

• Casca limpa: corresponde ao percentual de casca aderida 
à madeira que se desprende durante o processo de des-
cascamento na fábrica, as mesmas têm um valor menor 
de inorgânicos. Na maioria das empresas são processa-
das em picadores de cascas e consumidas como combus-
tível nas caldeiras de biomassa e/ou enviadas para a área 
de compostagem.

• Toretes: são pequenos pedaços de madeira, oriundos do 
processo de descascamento pelos tambores descascado-
res e/ou pelo baldeio de madeira no campo e na fábrica. 
As características da madeira, como: densidade, idade, 
diâmetro, entre outros, influenciam diretamente a gera-
ção de toretes.

• Resíduos de picagem (classificação de cavacos): segun-
do (GOMIDE, 2012) são lascas, cascas, over size (cavaco 
com tamanho acima do especificado), over think (cava-
cos com espessura acima do especificado) e pontas re-
siduais da picagem inicial e final de cada torete. Estes 
materiais, não classificados, provenientes da picagem e 
retirados na etapa de peneiramento são enviados direta-
mente para o pátio de biomassa ou para os picadores de 
cascas, ambos os produtos são enviados para queima nas 
caldeiras de biomassa ou comercializados. Em algumas 
empresas, o over size é repicado e retorna ao processo de 
classificação.

•  Dessa forma, após conhecer o processo de produção de 
uma empresa de Celulose, vislumbrou-se a possibilida-
de de realizar um estudo de caso, com a finalidade de 
identificar e avaliar as perdas de madeira no processo de 
preparo de cavacos e propor melhorias. 

OBJETIVO
Avaliar as perdas de madeira durante o processo de pre-

paro de cavacos até a entrega dos cavacos selecionados para 
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o cozimento e apresentar oportunidades de melhoria quanto 
à redução de perdas de madeira.

Problematização
Segundo Foelkel (2017), o consumo específico de madei-

ra para fabricar uma tonelada de cavaco e, posteriormente, 
transformação em polpa de celulose é um dos principais in-
dicadores de qualidade da matéria-prima florestal, porque 
ele tem fortes implicações com os custos de produção da 
celulose e com a área florestal que deve ser plantada para 
suprir e abastecer adequadamente uma fábrica de celulose. 

Eliminar as perdas de um processo produtivo é sinôni-
mo de aumento no potencial competitivo da empresa, vis-
to que haverá redução em seus custos, conforme afirmam 
Calixto e Oliveira (2006). Tais perdas quando conhecidas 
e controladas tornam-se oportunidades de melhorias e ga-
nhos e redução de custos.

MÉTODOS
Para a avaliação das perdas de madeira durante o proces-

so de preparo de cavacos para a produção de celulose foi es-
colhida uma fábrica de celulose localizada no Brasil, no leste 
de Minas Gerais e a madeira utilizada no experimento desse 
trabalho foi extraída da plantação de eucalipto proveniente 
de plantios comerciais dessa empresa.

Para apuração dos valores de casca suja foram realizados 
testes (Figura 1) na madeira descascada no campo e na ma-
deira descascada na fábrica. E, então, conseguiu-se medir o 
percentual de contaminantes de cada tipo de madeira sepa-
radamente. Para tal, foram utilizados os seguintes métodos:
• Separação do valor estimado de 200 toneladas úmidas de 

madeira, aguardando início do teste, conforme Figura 1.

• Realização da limpeza das baias para receber o resíduo 
denominado casca suja.

• Solicitação para a equipe de movimentação interna de 
logística o apoio com pás carregadeiras, caminhões e 
gruas para abastecimento da madeira nas mesas (Fi-
gura 2), coleta e pesagem dos resíduos gerados duran-
te o teste (Figuras 3 e 4).

Figura 1 – Chegada e separação de madeira para o teste de 
casca suja

Figura 2 – Abastecimento das mesas com a utilização de gruas

Figura 3 – Coleta da casca suja gerada

Figura 4 – Transporte da casca suja gerada para pesagem

• Finalização do processamento da madeira existente nas 
linhas de picagem e removido todos os contaminantes, 
preparando a linha de picagem para receber a madeira 
de teste.

Durante o processamento da madeira para teste, foi so-
licitado o não abastecimento de outros tipos de madeira, 
exceto a selecionada para o teste. Os dados da medição da 
madeira e resíduos foram apurados em peso úmido, em 
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O percentual do teste de quebra foi apurado com a pro-
dução de 24 horas.

Para apuração do percentual de quebra é utilizado a se-
guinte fórmula.

Onde, 
q = quantidade total de toretes gerados e 
m 10 minutos (unidade);
0,495 = densidade média da madeira (Kg/m³);
6 = projeção da amostra em uma hora.
Produção do dia (Peso Seco)
Tempo de Operação (horas)
V = volume (m³)
L = largura e r = raio (cm)

seguida foi calculado percentual de casca suja por meio da 
equação abaixo:

 % Casca Suja =   (Peso da casca suja*0,965)
 (Peso da madeira processada)  *100

O fator de 0,965 foi aplicado na fórmula para descontar o 
percentual de 3,5 referentes à aspersão de água sobre a ma-
deira durante o processo de preparo de cavacos, conforme 
apurado em análise laboratorial (Tabela 1).

Para apuração do percentual de quebra da madeira des-
cascada na fábrica, foram realizados testes (Figuras 5a e 5b) 
nas linhas de picagem que possuem tambor descascador, 
conforme etapas abaixo.

Durante 60 minutos foram realizadas três amostras nas 
correias sob os tambores descascadores, com intervalo de 10 
minutos cada, em que foram contabilizados todos os toretes 
no referido intervalo de tempo e realizado a coleta de um 
torete a cada um minuto para apuração do volume médio da 
amostra – foram medidos o comprimento (L) e o diâmetro 
(2r) dos toretes coletados. 

Realizado levantamento do tempo de operação da linha 
de produção no referido dia do teste, bem como volume em 
peso seco de madeira processada no dia.

Figura 5 – Separação (a) e medição do diâmetro (b) dos toretes gerados durante o teste

Tabela 1 – Teste de umidade da casca suja

Com Chuveiro Sem chuveiro Diferença 
entre os teores 
de umidade (%)Amostra Teor 

seco (%)
Teor de 

umidade (%)
Teor 

seco (%)
Teor de 

umidade (%)

01 47,40 53,40 50,30 49,70 3,7

02 48,00 52,00 51,30 48,70 3,3

Média 3,5%
Fonte: Arquivo do autor

(a) (b)



78

ARTIGO TÉCNICO/ TECHNICAL ARTICLE

Revista O Papel  •  Dezembro/December  2019

O PAPEL vol. 80, num. 12, pp. 74 - 81  -  DEC 2019

A apuração do percentual de casca limpa (Figuras 6a e 
6b), é realizado conforme etapas abaixo.

• Foram colhidos ao acaso 10 feixes de cada produto 
(madeira descascada na fábrica e no campo).

• Foram escolhidos ao acaso 10 toras de cada feixe, to-
talizando 10 amostras de cada produto.

• As 10 toras (de cada produto) foram pesadas e cuba-
das rigorosamente para determinação do peso úmi-
do e volume da amostra.

• A casca presente (de cada produto) foi retirada e pesada.
• A relação entre o peso da casca e o peso das toras re-

sultou na percentagem de casca em peso da amostra.
• Foi retirada uma amostra de casca e enviada para o 

laboratório para determinação da densidade básica 
e do ter seco.

• A relação entre a densidade básica da casca e o peso 
da casca resultou no volume de casca da amostra. 

Onde, 
PU = Peso úmido (kg);
Ts = Teor seco (%); 
Db = Densidade básica (Kg/m³); e 
V= Volume (m³).
• A relação do volume de casca e o volume das toras 

resultaram em percentagem de casca em volume da 
amostra;

• A média das 10 amostras (de cada produto) resultou 
na percentagem de casca.

Para apuração do percentual de resíduos de picagem 
no processo de peneiramento, o volume de cavacos pro-
duzidos durante um período de 24 horas foi consumido 
diretamente pelos peneiramentos, sem ir para o estoque. 
Todo o resíduo desclassificado durante o teste foi pesado 
e apurado percentual em relação à madeira processada. E 
foi apurado o percentual de 1,21 de resíduos de picagem 
conforme equação abaixo:

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados do teste de casca suja
Os resultados dos testes de casca suja, da madeira des-

cascada no campo, teve um resultado médio de 3,07%, con-
forme Figura 4, e a madeira descascada na fábrica retornou 
média de 2,91%, conforme Figura 5. Observou-se que a va-
riação entre os resultados obtidos para cada tipo de madei-
ra se dá pela maior presença de casca solta junto à madeira 
descascada no campo, proveniente do processo de corte, 
descascamento, traçamento e baldeio.

Evidenciado que a variação dos resultados percentuais 
em cada tipo de madeira tem comportamento influenciado 
por diversos fatores, inerentes ao processo que se inicia des-
de a colheita até o processamento final na fábrica, além das 
características intrínsecas da própria madeira. 

 
 

Figura 6 – Separação da madeira (a) e medição do diâmetro com e sem casca (b)

(a) (b)
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Foi realizado a ANOVA (Tabela 2) com o resultado das 
duas amostras referentes ao percentual de casca suja prove-
niente da madeira descascada na fábrica e a madeira descas-
cada no campo. 

Como o valor de F (0,422985) é menor que o F crítico 
(4,964603), não existe diferença significativa entre as mé-
dias.

Os testes de quebra de madeira no tambor descascador 
tiveram um resultado médio de 3,08%, conforme Figura 9.

Observou-se que a variação do percentual de quebra se 
deu em função de algumas variáveis de processo: volume de 
madeira no interior do tambor descascador, fluxo de abaste-
cimento de madeira, rotação e tempo de retenção da madei-
ra no interior do tambor descascador; e da matéria- prima, 
como: diâmetro médio da madeira, densidade, tempo pós 
corte e comprimento.

Tabela 2 – Aplicação da ANOVA nas amostras de casca suja em madeira descascada no campo e na fábrica

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Casca suja madeira descascada na fábrica 6 0,1744 0,0291 0,0000

Casca suja madeira descascada no campo 6 0,1840 0,0307 0,0000

ANOVA

Fonte da variação SQ GL MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 7,68E-06 1 7,68E-06 0,422985 0,530109 4,964603

Dentro dos grupos 0,000182 10 1,82E-05

Total 0,000189 11     

Figura 7 – Resultados do teste de casca suja na madeira 
descascada na fábrica

Figura 8 – Resultados do teste de casca suja na madeira 
descascada no campo

Figura 9 – Resultados do teste de quebra da madeira

Os resultados apurados demostram variabilidade do 
percentual de casca aderida em função do tipo de colheita  
(Harvester – HV ou convencional - CONV) variando tam-
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bém pelo produto (Madeira descascada no campo, SC, e 
madeira descascada na fábrica, CC).Onde foi realizada uma 
média ponderada dos resultados obtidos nos testes pelo vo-
lume planejado pela colheita para cada tipo de colheita e 
produto, obtendo os percentuais de 5,67 de casca aderida na 
madeira descascada na fábrica de 0,70 de casca aderida na 
madeira  descascada no campo (Tabela 3).

Após apuração individual das perdas de madeira, foi 
composto um valor total das perdas de madeira no processo 
de preparo de cavacos para cada tipo de produto e uma mé-
dia ponderada em relação ao sortimento de madeira proces-
sada pela fábrica (Tabela 4).

Os valores de perdas de madeira são utilizados para men-
suração dos estoques contábeis disponíveis de cavacos para 
obtenção da polpa celulósica e consumos específicos de ca-
vacos e madeira por tonelada de celulose produzida em fun-
ção dos custos de produção.

CONCLUSÕES
As perdas na área de manuseio de madeira têm variações 

relacionadas à matéria-prima e ao processo: umidade, den-
sidade, diâmetro médio, índice de resíduos, percentual de 
quebras nos descascadores e resíduos de picagem (desclas-
sificação nos peneiramentos). Essas variações impactam no 
fator de perda de madeira apurado, pois, quanto maior for 
esse fator, maior será o consumo específico de madeira para 
obtenção da polpa celulósica, contribuindo para o aumento 
do custo de produção. 

Adicionalmente, observou-se que a realidade diária da 
fábrica de celulose mostrou outra série de parâmetros que 
pode afetar significativamente os cálculos de perda e con-
sumo específico de madeira, porque nem tudo que se mede 
como entrada de toras de madeira na fábrica consiste em 
madeira, sempre existem contaminações de galhos finos, 
ponteiros, folhas, terra, areia, cascas, pedras etc. inerentes 

Tabela 3 – Resultados teste de casca aderida

Produto Tipo Casca Bitola % de casca 
aderida

Colheita 
(mil m³cc)

Colheita 
(%)

Celulose Sistema HV cc 3,3 2,17 130 3

CONV cc 2,2 6,14 970 19

 Sistema HV sc 6,3 0,70 3.887 78

Total 4.987 100

       % Madeira descascada na fábrica 5,67 1.100 22

       % Madeira descascada no campo 0,7 3887 78
HV: Harvester; CONV: convencional; SC: madeira descascada no campo, e CC: madeira descascada na fábrica. 
Fonte: Arquivo do autor

Tabela 4 – Composição das perdas de madeira

Cálculo das Perdas de Madeira
Madeira

CC SC

% Casca aderida na madeira 5,67 0,7

% Resíduos de picagem / peneiramento 1,21 1,21

% Quebra tambor descascador 3,08

% Resíduos Casca suja = orgânicos (toretes, casca solta, 
galhos...) + inorgânicos (terra, areia) 2,91 3,07

Total 12,87 4,98

Geral 6,87

Fonte: Arquivo do autor

Produto Sortimento

Madeira processada CCC 24%

Madeira processada CSC 76%
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REFERÊNCIAS

ao processo, dessa forma, os valores referidos como carga de 
madeira ingressando na fábrica na verdade incluem também 
pesos e volumes equivalentes desses tipos de contaminantes.

Entre os aspectos analisados neste trabalho, concluiu-se 
que a madeira descascada no campo possui um fator de per-
da menor que a madeira descascada na fábrica, sendo uma 
alternativa economicamente sustentável para as empresas 
que não precisarem de grande geração de biomassa para 
compor a sua matriz energética.

O modelo de análise das perdas apresentado neste es-
tudo torna-se mais um fator preponderante para o pro-
cesso de melhoria contínua do sistema de produção de 
celulose, bem como para a resolução de problemas ou 
desvios do comportamento ideal do processo, além de 
uma fácil visualização dos fatores que estão interferindo 
no consumo específico de madeira.

RECOMENDAÇÕES
Recomenda-se que as empresas:
1. Manterem ao máximo o monitoramento da qualidade 

da matéria-prima, atentando para o índice de resídu-
os (casca suja) e perdas durante os variados processos 
até a entrega do cavaco classificado para o cozimento.

2. Avaliem a possibilidade de se estabelecer mecanismos 
de controle envolvendo instrumentos de aferição em 
cada etapa do processo de produção, tanto para cava-
cos quanto para resíduos a partir do abastecimento de 
madeira nas mesas.

3. Manterem uma rotina de realização de testes referen-
tes às perdas de madeira com o objetivo de se esta-
belecer indicadores visando à redução das mesmas e, 
consequentemente, redução do consumo específico 
de madeira.                n
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DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA 
Diretor executivo: Darcio Berni

CONSELHO DIRETOR
ABB Automação Ltda. / Robison de Martini
Albany International / Luciano De Oliveira Donato
Andritz / Luis Mario Bordini
Andritz / Eduardo Fracasso
Archroma / Rodrigo Casagrande
Bracell / Pedro Wilson Stefanini
BTG Americas / 
Buckman / Adilson José Zanon
Cenibra / Robinson Felix
CHT Quimipel / Paulo Henrique Arneiro
Contech / Abilio Antonio Franco
Copapa - Cia Paduana de Papéis / Antonio Fernando 
Pinheiro da Silva
Ecolab Quimica Ltda / Cesar Vinicius Mendes
Eldorado / Marcelo Martins Vilar De Carvalho
Fabio Perini Ltda / Dineo Eduardo Silverio
Floerger / Everton Murça De Lima
FM Global / Marco Filipe Barbosa Silva
Gl&V Brasil Equipamentos, Comércio e Ser / José Pedro 
Machado
Grupo Tequaly / Jose Clementino De Sousa Filho
H. Bremer / Marcio Braatz
Hergen Converge To Evolve / Vilmar Sasse
HPB / Marco Aurelio Zanato
Iguaçu Celulose / Elton Luis Costantin
Imerys / Joao Henrique Scaloppe
Imetame / Gilson Pereira Junior
Ingredion / Vinicius Augusto Pescinelli Pires
International Paper do Brasil Ltda / Marcio Bertoldo
International Paper do Brasil Ltda / Jose Antonio C. Caveanha
Irmãos Passaúra / Dionizio Fernandes
Kadant  / Rodrigo João Esteves Vizotto
Kemira Chemicals / Paulo Maia Barbosa
Klabin  / Francisco Cesar Razzolini
Melhoramentos Florestal / Marcelo Persone  
Prestes de Camargo
MGS Tecnologia / Jeferson Henrique Rocha Batista
Moove / Elias Nogueira Rodrigues
Nouryon  / Antonio Carlos Francisco
NSK / Marcelo Torquato
Papirus / Antonio Claudio Salce
Paraibuna Embalagens / Rachel Rufino Marques Carneiro
Peroxidos / Antonio Carlos Do Couto
Pöyry / Carlos Alberto Farinha E Silva
Schweitzer / Marcus Aurelius Goldoni Junior
Senai - PR / Carlos Alberto Jakovacz
Sick / Andre Lubke Brigatti
Siemens / Walter Gomes Junior
SKF do Brasil Ltda /Eduardo Battagin Martins
Softys / Alexandre Luiz dos Santos
Solenis / Nicolau Ferdinando Cury
Specialty Minerals / Júlio César da Costa
Suzano / Jose Alexandre de Morais
Valmet / Celso Luiz Tacla
Vinhedos / Roberto de Vargas
Voith / Hjalmar Domagh Fugmann 

Ex-Presidentes: Alberto Mori; Ari da Silva Medeiros;    
Carlos Augusto Soares do Amaral Santos; Celso  
Edmundo Foelkel; Clayrton Sanches; João Florêncio 
da Costa; Lairton Oscar Goulart Leonardi; Marco Fabio 
Ramenzoni; Maurício Luiz Szacher; Ricardo Casemiro 
Tobera; Umberto Caldeira Cinque; Wanderley Flosi Filho

CONSELHO EXECUTIVO
PRESIDENTE: 
Francisco Cesar Razzolini/Klabin
VICE-PRESIDENTE:  
Rodrigo J.E. Vizotto/Kadant South America

TITULARES: FABRICANTES: 
Cenibra / Júlio Cesar Torres Ribeiro;  
CMPC  Celulose Riograndense / Dorival  
Martins de Almeida; 
Eldorado Brasil / Ademilson Carlos Zeber;  
International Paper / Alcides de Oliveira Júnior; 
Oji Paper / Giovani Ribeiro Varella; 
Santher - Fábr. de Papel Santa Therezinha / Celso 
Ricardo dos Santos; 
Softys / Alexandre Luiz dos Santos
Suzano / Marco Antonio Fuzato; 

SUPLENTE FABRICANTE: 

TITULARES: FORNECEDORES: 
Andritz / Paulo Eduardo Galatti;  
Buckman Laboratórios / Fabrício Cristofano; 
Andritz / Eduardo Fracasso; 
Kemira Chemicals Brasil  / Luiz Leonardo  
da Silva Filho; 
Specialty Minerals / Júlio Costa; 
Pöyry Tecnologia / Carlos Alberto  
Farinha e Silva; 
Valmet / Rogério Berardi
Voith / Luis Guilherme Bandle

SUPLENTES FORNECEDORES: 
Contech/Abilio Antonio Franco
Ingredion/Vinicius Augusto Pescinelli Pires
Nouryon/Antonio Carlos Francisco
Solenis/José Armando Piñón Aguirre

PESSOA FÍSICA: 
Nestor de Castro Neto; Mauricio Porto

SUPLENTES: PESSOA FÍSICA: 
Claudio Chiari ; 
Luiz Antonio Barbante Tavares

INSTITUTO DE PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO:  
IPEF/ José Otávio Brito

UNIVERSIDADE: 

CONSELHO FISCAL – GESTÃO 2017-2021
Contech / Jonathas Gonçalves da Costa 
Ecolab/Nalco / Daniel Ternes

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
Automação 
André Kakehasi  / Valmet
Biorrefinaria
Leonardo Souza de Caux / Cenibra
Celulose
Leonardo Pimenta/Suzano
Meio ambiente
Nei Lima / Nei Lima Consultoria  
Nanotecnologia
Julio Costa / SMI
Papel
Marcelino Sacchi / Ahlstrom-Munksjö
Recuperação e energia 
Geraldo Simão / Klabin 
Segurança do trabalho
Lucinei Damálio / ER Soluções de Gestão

COMISSÕES DE ESTUDO –  
NORMALIZAÇÃO

ABNT/CB29 – Comitê Brasileiro de  
Celulose e Papel

Ensaios gerais para chapas 
de papelão ondulado
Coord: Maria Eduarda Dvorak / Regmed

Ensaios gerais para papel
Coord: Patrícia Kaji Yassumura / IPT

Ensaios gerais para pasta celulósica
Coord: Gláucia Elene S. de Souza/Lwarcel

Ensaios gerais para tubetes de papel
Coord: Maria Eduarda Dvorak / Regmed

Madeira para a fabricação  
de pasta celulósica
INATIVA 

Papéis e cartões dielétricos
Coord: Maria Luiza Otero D´Almeida / IPT

Papéis e cartões de segurança
Coord: Maria Luiza Otero D’Almeida / IPT

Papéis e cartões para uso 
odonto-médico-hospitalar
INATIVA 

Papéis para Embalagens 
INATIVA

Papéis para fins sanitários
Coord: Silvana Bove Pozzi / Manikraft

Papéis reciclados
Coord: Valdir Premero/ OCA Serviço, 
Consultoria e Representação Ltda.

ESTRUTURA EXECUTIVA
Administrativo-Financeiro: 
Carlos Roberto do Prado e  
José Wilgner Oliveira Santos
Área Técnica: 
Anna Caroliny Couto de Souza,
Bruna Gomes Sant´Ana, Joice 
Francine L. Fujita, e Viviane Nunes.
Atendimento/Financeiro: 
Andreia Vilaça dos Santos
Consultoria Institucional: 
Francisco Bosco de Souza
Marketing: 
Claudia D´Amato
Publicações: 
Patricia Tadeu Marques Capo 
Recursos Humanos: 
Solange Mininel
Relacionamento e Eventos:  
Aline L. Marcelino 
Milena Lima
Zeladoria: 
Nair Antunes Ramos
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