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PARA GANHAR NOVOS ESPAÇOS 

TO GAIN NEW MARKETS 

A data de 14 de janeiro de 2020 marcou o aniversário da fusão Suzano Papel e Celu-
lose com a Fibria. A megafusão, avaliada em US$ 14,5 bilhões na época, registrou uma 
contabilidade evidenciada por números soberanos na soma de ativos, volumes de pro-
dução, colaboradores e muito mais abrangência de atuação no mercado mundial. Pouco 
antes desta comemoração, o mercado foi surpreendido por novos anúncios de projetos 
de investimentos da Suzano e consolidações estratégicas, sinalizando a soberania da 
gigante brasileira em suas ações para ganhar ainda mais espaços internacionalmente.

Nossa Reportagem de Capa desta edição traz em destaque um balanço da conso-
lidação Suzano-Fibria e os direcionamentos de aportes de capital que serão feitos em 
novas fábricas de celulose e papel, aquisição de áreas florestais, entre outros, totalizando 
muitos bilhões de reais entre 2020 e 2026. Em resumo, passado um ano da fusão com a 
Fibria, a Suzano consolida-se como líder global na produção de celulose de eucalipto e 
posiciona-se como uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina. 

Os sonhos e planos de ação da Suzano para liderar a bioeconomia são significativos. 
A empresa, que apoiou a Campanha dos 80 anos da Revista O Papel em 2019, foi, na 
maior parte deste tempo, protagonista de muitos momentos importantes do setor de 
celulose e papel e é um grande orgulho para o Brasil no segmento industrial. Uma ob-
servação importante sobre a “nova” Suzano é que após a fusão com a Fibria, a empresa 
adotou uma abordagem integrada para fazer a gestão da inovação. E como isso se de-
senvolve é algo que conduz a empresa a rotas diferenciadas de ganhos de market share.

Hoje, a empresa tem uma área dedicada à inovação de toda a cadeia, começando pela 
floresta e chegando aos produtos finais, tanto atuais como futuros. “A Suzano detém na 
atualidade um conhecimento que veio das duas empresas anteriores. Na prática, esse 
conhecimento unificado busca o melhor entendimento da interação entre as florestas, os 
processos industriais e os produtos finais. Entender isso de uma forma integrada, numa 
ampla visão sistêmica, nos confere vantagens competitivas”, avalia Fernando Bertolucci, 
diretor executivo de Tecnologia e Inovação da Suzano.

E, assim, novos resultados vão sendo gerados a partir de pontos de vista inéditos, 
mas sempre com o foco em ser mais competitivo amanhã do que se foi hoje. E nesta 
mesma direção o destaque da Entrevista fica com a nova entidade que surge no setor 
papeleiro este ano que é a Empapel. Ela nasce a partir da ampliação de enfoque institu-
cional que a  Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) passará a ter com a 
missão explorar todo o potencial do papel para embalagem em meio a um cenário de 
consumidores cada vez mais conscientes e comprometidos com práticas sustentáveis. 

Esperamos que o seu 2020 seja de muito sucesso e realizações pessoais e profissio-
nais e seguiremos adentrando a este 81.º ano de circulação da Revista O Papel impres-
sa, mensal, no Brasil e no mundo com nosso trabalho de construção de um veículo 
capaz de ganhar também ainda mais espaço futuro a partir de um maior alcance de 
audiência em meios de comunicação e revisitando sua linha editorial em busca da ofer-
ta de um melhor conteúdo aos nossos leitores nos diversos segmentos da cadeia pro-
dutiva de base florestal.                        n

January 14, 2020 marked the anniversary date of Suzano Papel e 
Celulose and Fibria’s merger. This mega transaction, valued at US$14.5 
billion at the time, showed supreme financial figures in terms of 
assets, production volumes, employees and a much broader scope of 
operations in the global market. Just before this celebration, the market 
was struck by new announcements of investment projects by Suzano 
and strategic consolidations, signaling the Brazilian giant’s sovereignty 
in its actions to gain more markets internationally.

This month’s Cover Story provides an overview of the Suzano-Fibria 
consolidation and the capital investments that will be made in new 
pulp and paper mills, forest-area acquisitions, among others, totaling 
many billions of reais (R$) between 2020 and 2026. In short, after just 
one year since the merger with Fibria, Suzano has become the global 
production leader of eucalyptus pulp and stands as one of the largest 
papermakers in Latin America. 

Suzano’s dreams and action plans to spearhead the bioeconomy 
are significant. The company, which supported O Papel magazine’s 
80th anniversary campaign in 2019, has been for most of the time a 
protagonist of many important moments in the pulp and paper sector 
and is a major point of pride for Brazil in the industrial segment. One 
important observation about the “new” Suzano is that following the 
merger with Fibria, the company adopted an integrated approach 
to manage innovation. And how this is developed is what leads the 
company to unique paths of market share gains.

Today, the company has an area dedicated to innovation along 
the entire chain, from forest to end products, both current and future. 
“Suzano detains knowledge that came from both of the previous 
companies. In practice, this combined knowledge seeks to better 
understand the interaction between forests, industrial processes and 
end products. Understanding this in an integrated manner, with a broad 
systemic vision, gives us competitive advantages,” said Fernando 
Bertolucci, Suzano’s executive director of Technology and Innovation.

And with this, new results are generated from different points of 
view, but always with a focus on being more productive tomorrow 
than today. And in the same direction, the focus of this month’s 
Interview is about a new entity created this year in the paper sector, 
Empapel. It stems from the expansion of the institutional focus that 
the Brazilian Corrugated Board Association (ABPO) will take on with 
the mission of exploring all of paper’s potential for packaging amidst 
a scenario of consumers increasingly more aware and committed to 
sustainable practices. 

We wish that your 2020 is full of success and personal and 
professional achievements, as we enter this 81st year of O Papel 
magazine’s circulation in Brazil and worldwide with our work of building 
a vehicle capable of also gaining more future space through greater 
audience reach in communication means and revisiting our editorial 
line in search of offering better content to our readers in the various 
segments of the forest base production chain.          n
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Gabriella: “O objetivo de 
expandir o enfoque de 
atuação da ABPO aos demais 
segmentos é recompor a nossa 
posição dentro do mercado de 
embalagens e trazer de volta 
ao papel o protagonismo das 
soluções de embalagem”

ABPO	TRANSFORMA-SE	EM 
EMPAPEL: NOVA	ENTIDADE	MIRA	EM	
RECUPERAÇÃO	DE	MARKET	SHARE	

PERDIDO	NA	ÚLTIMA	DÉCADA 

A Associação Brasileira de Papelão Ondulado 
(ABPO) anuncia a decisão de ampliar o enfo-
que de sua atuação aos demais segmentos que 
contemplam o setor de embalagens. Chamada 

Empapel, a nova entidade surge com a missão de explorar 
todo o potencial do papel em meio a um cenário de con-
sumidores cada vez mais conscientes e comprometidos 
com práticas sustentáveis. 

“Mesmo oferecendo produtos com vantagens compe-
titivas, estávamos perdendo espaço para outros materiais. 
A ideia de unir todos os segmentos que formam o setor de 

papel destinado à fabricação de embalagens é ter maior 
representatividade para atuar de forma estratégica neste 
contexto evolutivo que estamos vivendo”, contextualiza 
Gabriella Michelucci, presidente da ABPO.

Na entrevista a seguir, a executiva dá mais detalhes 
sobre o processo transitório que irá concretizar a for-
mação da nova entidade, revela quais etapas já foram 
concluídas e quais são os próximos passos previstos, e 
ainda faz um balanço de como o segmento de papelão 
ondulado fechou o último ano e se prepara para o início 
desse, recém-iniciado. 

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel
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O Papel – Quais motivos resulta-
ram nessa iniciativa de transformar 
a ABPO em uma nova associação?

Gabriella Michelucci, presidente 
da ABPO – A ABPO tem uma longa 
e consistente história. É a entidade 
que representa os produtores de em-
balagens de papel recicláveis e biode-
gradáveis, com uma cadeia instalada 
no Brasil há muitos anos. A taxa de 
reciclagem da indústria nacional de  
embalagens de papelão ondulado al-
cançou 87% em 2018. Atualmente, 
67% das embalagens brasileiras são 
produzidas com fibras recicladas, o 
que mostra que essa indústria é sus-
tentável  Além disso, o volume mensal 
de embalagem de papelão ondulado, 
nomeado de Índice ABPO, atua como 
um termômetro da economia nacio-
nal. Essa expressividade, portanto, não 
é algo momentâneo, mas, sim, reflexo 
de uma trajetória de anos. Percebe-
mos, contudo, que toda essa história 
importante da ABPO não vem sendo 
suficiente para impedir a migração dos 
produtos feitos de papel para outros 
materiais. Há dois anos, contratamos 
a consultoria Macroplan para fazer 
uma avaliação global e regional do se-
tor. Os resultados globais apontaram 
que, nos últimos dez anos (de 2007 a 
2017), as soluções de papéis perderam 
2% de market share, diante de todos os 
materiais usados para embalagem. No 
Brasil, a perda foi de 3%. Isso significa 
que não só o papelão ondulado, como 
todas as soluções em papel reduziram 
sua representatividade. Diante desse 
cenário, surgiu um questionamento: se 
nossos produtos oferecem um conjun-
to expressivo de vantagens competiti-
vas (são biodegradáveis, compostáveis, 
recicláveis), por que estamos perdendo 
espaço? O objetivo de expandir o en-
foque de atuação da ABPO aos demais 
segmentos de embalagem, criando a 

Empapel – Associação de Embalagens 
de Papel e Papéis para Embalagens, 
é recompor a nossa posição dentro 
do mercado de embalagens, para ter 
maior representatividade, apoiar de 
fato esse processo evolutivo e trazer de 
volta ao papel o protagonismo das so-
luções de embalagem.

lembrar que as soluções em papel têm 
muito a oferecer e um potencial de 
crescimento grande, especialmente no 
Brasil. Criamos o estatuto, o código de 
ética, o  planejamento estratégico da 
associação e traçamos  as metas para 
os próximos cinco anos. No início de 
março, faremos a formalização da nova 
associação a partir de uma assembleia 
geral. A expectativa é que, até o final 
do primeiro semestre, estejamos com 
toda a documentação pronta para 
concretizar a transição. Esperamos 
contar com a presença de todos 
os associados atuais na Empapel e 
estamos em busca de novos associados 
para trabalhar de forma conjunta na 
defesa dos nossos produtos. Também 
almejamos nos aproximar cada vez 
mais dos consumidores para mostrar 
quais são as vantagens competitivas do 
papel frente a outros materiais. 

O Papel – Estruturalmente, o que 
mudará a partir do surgimento da 
Empapel?

Gabriella – A diretoria da Empapel 
será profissionalizada – hoje, a direto-
ria da ABPO é formada por executivos 
das empresas associadas. Faremos essa 
transição para ter um diretor executi-
vo e um corpo gerencial dedicados em 
tempo integral a todas as frentes de 
trabalho que envolvem essa retomada 
de posicionamento. O Conselho conti-
nuará sendo formado por representan-
tes das companhias associadas, como é 
feito na ABPO, com a diferença de es-
tarmos abrindo mais cadeiras para que 
todos os produtos tenham representa-
tividade na Empapel. Também há um 
plano de comunicação em andamento 
para divulgar as iniciativas e novida-
des. Entre os trabalhos desenvolvidos, 
está a mudança do Índice ABPO para 
o Índice Brasileiro de Papelão Ondula-
do (IBPO), que trará toda a estatística 

SE NOSSOS 
PRODUTOS 

OFERECEM UM 
CONJUNTO 

EXPRESSIVO 
DE VANTAGENS 

COMPETITIVAS, POR 
QUE  ESTAMOS 

PERDENDO 
ESPAÇO? 

O Papel – Qual é o planejamento 
para essa migração se concretizar? 
O que tem sido feito, quais etapas já 
foram concluídas e quais serão as 
próximas?

Gabriella – A atual diretoria da 
ABPO, suportada pela Macroplan, 
desenhou a nova associação, que foi 
aprovada pelo Conselho. A Empapel irá 
incorporar a ABPO e poderá associar 
outros produtos de papel, como 
embalagens de papel kraft, papelcartão, 
sacolas, sacos industriais, entre outros. 
Dessa forma, começamos a reunir 
grandes possibilidades de agregar força 
para defender nossos produtos. Vale 
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mensal do segmento. A execução desse 
plano de comunicação é fundamental 
para que essa mudança atinja e seja 
bem-entendida por todos os stakehol-
ders ligados às embalagens. Em pa-
ralelo a esse processo, a ABPO segue 
atuando e desempenhando inúmeras 
responsabilidades e atividades.

O Papel – Quais são as principais 
oportunidades advindas dessa am-
pliação do enfoque de atuação da 
associação?

Gabriella – De acordo com o levan-
tamento da Macroplan, nosso market 
share atual, considerando todos os 
produtos feitos de papel no Brasil, res-
ponde por 34% do total de materiais 
para embalagem. A principal meta da 
Empapel para os próximos cinco anos 
é, no mínimo, recuperar a perda de 
3% registrada na última década. Digo 
mínimo e esclareço que a meta é ainda 
mais arrojada, já que o momento atual 
favorece a alavancagem desses núme-
ros. A formação do novo conselho que 
irá compor a Empapel será importante 
para assinar esse compromisso de su-
perar esses 3% propostos inicialmente. 
A nossa prioridade no momento é en-
tregar a Empapel com a nova forma-
ção de conselho e com uma proposta 
de plano de comunicação. O planeja-
mento de ações propriamente dito será 
bastante amplo e contará com o supor-
te de outras associações importantes 
do setor, como Ibá, ABTCP e demais 
entidades que englobam a cadeia pro-
dutiva de papel. 

O Papel – Dando enfoque ao seg-
mento de papelão ondulado, qual 
é o balanço de 2019? O setor teve 
um bom desempenho, soube driblar 
os desafios e manter uma atuação 
competitiva?

Gabriella – Surpreendentemente, 

2019 foi um ano de recuperação para 
o segmento de papelão ondulado. No 
final de 2018, quando desenhamos as 
perspectivas para o mercado de pape-
lão ondulado em 2019, vislumbramos 
uma projeção de crescimento de 3,5%, 
muito alinhado à expectativa de cresci-
mento do PIB. Tínhamos informações 
que sinalizavam uma retomada econô-
mica ao longo de 2019 e, baseado nisso, 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nos 
entregou tal projeção de crescimento. 
Ao longo dos  nove primeiros meses do 
ano, tanto o PIB quanto o nosso indica-
dor seguiam em queda, e a FGV recal-
culou a projeção para um crescimento 
de 0,5%. Era um declínio muito forte 
diante de todas as projeções anteriores. 
A partir de setembro, teve início uma 
reação surpreendente do segmento de 
papelão ondulado. Em quatro meses, 
houve uma escala crescente, mês a mês, 
que levou, como prévia, a um cresci-
mento de 1,6% em relação a 2018. 

O Papel – Quais são as perspectivas 
de mercado para o início deste ano?

Gabriella – Antes deste cenário re-
cente se desdobrar, a FGV havia proje-
tado um crescimento de 1,6% para 2020. 
Aguardaremos os três primeiros meses 
do ano para revisar esse número. São no-
tícias boas e alinhadas à nova visão que 
temos da economia nacional. Produtores 
de proteínas cresceram e seguem em cres-
cimento, puxados pela abertura de novos 
mercados. Safras de frutas   também vêm 
apresentando desempenho satisfatório 
em algumas regiões. Mas é válido des-
tacar que o segmento de embalagem de 
papelão ondulado reflete preponderante-
mente o consumo de bens não-duráveis e 
semi-duráveis. Esse crescimento recente, 
portanto, justifica-se pela aceleração do 
consumo desses produtos no Brasil no 
último trimestre, refletindo uma retoma-
da de confiança do consumidor. O varejo 
tradicional ainda é o que sustenta esse 
crescimento do consumo, mas há ou-
tras tendências positivas, a exemplo do 
crescimento de dois dígitos que o e-com-
merce vem apresentando – o segmento 
registrou um incremento de mais de 20% 
nesta última black friday em relação ao 
evento de 2018.

O Papel – Na sua visão, os players 
do setor já vêm se preparando para 
esses desdobramentos previstos?

Gabriella – Entendo que sim. Na últi-
ma reunião da ABPO, realizada no início 
de dezembro último, vimos que todos 
estão confiantes com os  resultados re-
centes. Esse cenário trará um novo ritmo 
para o segmento de papelão ondulado 
em 2020 e certamente todos estão se pre-
parando para atendê-lo. Como foi uma 
mudança rápida e inesperada, o plane-
jamento traçado até então não capturou 
essa nova realidade, mas as empresas 
já estão se reorganizando para ficar em  
linha com as perspectivas mais atuais.  n

O VAREJO 
TRADICIONAL 

AINDA SUSTENTA O 
CRESCIMENTO DO 

CONSUMO, MAS HÁ 
OUTRAS TENDÊNCIAS 
POSITIVAS, COMO O 
CRESCIMENTO QUE 

O E-COMMERCE VEM 
APRESENTANDO
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INDICADORES DE PAPELÃO ONDULADO CORRUGATED BOARD INDICATORS 

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

Total shipments in tons Interannual variation (%)

O Boletim Estatístico Mensal da Associação Brasileira do 
Papelão Ondulado (ABPO), divulgado em novembro de 
2019, a expedição de caixas, acessórios e chapas de pa-
pelão ondulado foi de 322.622 toneladas. O volume total 

subiu 4,16% em relação ao mesmo mês de 2018 e alcançou o maior 
resultado entre os meses de novembro desde 2005. (Veja gráfico 
sobre a Expedição em destaque) 

Com o mesmo número de dias úteis em relação ao ano anterior 
(24 dias úteis em novembro de 2019 e 2018), a produção por dia útil 
também aumentou em 4,16% para 13.443 t/d.u., nível recorde da sé-
rie histórica. Em novembro de 2019, a gramatura continuou a subir, 
em 0,1%, para 505,9 g/m², na comparação com novembro de 2018. 

Considerando os dados dessazonalizados, isto é, eliminando 
qualquer influência sazonal entre os meses, a expedição de pape-
lão ondulado aumentou em 0,9% em novembro do ano passado, 
chegando a 310.866 toneladas. Este é o quinto avanço consecutivo 
e o maior resultado desde junho de 2018 (318.350 – mês de recu-
peração da greve dos caminhoneiros). A expedição por dia útil nos 
dados sazonalmente ajustados foi de 12.953 t/d.u, nível recorde na 
série histórica dessazonalizada iniciada em 2005.

Nota: Comentários sobre os dados Estatísticos da ABPO – Ela-
borado por Viviane Seda Bittencourt – Coordenadora das Sonda-
gens da FGV IBRE.                  n

According to the Brazilian Corrugated Board 
Association’s (ABPO) Monthly Statistical Bulletin 
published in November 2019, shipments of corrugated 
board boxes, accessories and sheets totaled 322,622 

tons. Shipments increased 4.16% in relation to the same month 
in 2018 and posted the best result for the month of November 
dating back to 2005. (See Shipments graph below) 

With the same number of working days in relation to the 
same month last year (24 days in both November 2019 and 
2018), production per working day also increased 4.16%, to 
13,443 t/d.u., a record level in the historical series. In November 
2019, weight continued to increase by 0.1%, to 505.9 g/m², 
compared to November 2018. 

Considering the data free of seasonal effects between months, 
corrugated board shipments increased 0.9% in November, totaling 
310,866 tons. This is the fifth consecutive increase and the best 
result since June 2018 (318,350 – which was a recovery month 
following the May truckers’ strike). Shipments per business day for 
data adjusted seasonally amounted to 12,953 t/d.u, a record level 
in the historical series free of seasonal effects dating back to 2005.

Note: Comments about ABPO statistical data – 
Prepared by Viviane Seda Bittencourt  - Research 
Coordinator at FGV IBRE.            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 (%)

Expedição total, em toneladas, ajustada sazonalmente / Total shipments in tons, adjusted seasonally

Gramatura g/m² / Weight g/m2
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VALORES ACUMULADOS NO ANO / YEAR ACCUMULATED VALUES

TONELADAS/METRIC TONS

NOVEMBRO 2018 / NOVEMBER 2018 NOVEMBRO 2019 / NOVEMBER 2019 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 3.280.041 3.316.626 1,12

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 2.715.444 2.754.264 1,43

Chapas / Sheets 564.597 562.362 -0,40

MIL m² / THOUSAND SQUARE METERS

NOVEMBRO 2018 / NOVEMBER 2018 NOVEMBRO 2019 / NOVEMBER 2019 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 6.486.805 6.514.640 0,43

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 5.300.437 5.334.335 0,64

Chapas / Sheets 1.186.368 1.180.305 -0,51

Até o mês de referência / Until the reference month

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

NOVEMBRO 18
NOVEMBER 18

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

NOVEMBRO 19
NOVEMBER 19

NOVEMBRO 19 - OUTUBRO 19
NOVEMBER 19 - OCTOBER 19

NOVEMBRO 19 - NOVEMBRO 18
NOVEMBER 19 - NOVEMBER 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 309.739 334.027 322.622 -3,41 4,16

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 254.494 276.600 266.195 -3,76 4,60

Chapas / Sheets 55.245 57.427 56.427 -1,74 2,14

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

NOVEMBRO 18
NOVEMBER 18

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

NOVEMBRO 19
NOVEMBER 19

NOVEMBRO 19 - OUTUBRO 19
NOVEMBER 19 - OCTOBER 19

NOVEMBRO 19 - NOVEMBRO 18
NOVEMBER 19 - NOVEMBER 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 12.906 12.847 13.443 4,63 4,16

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 10.604 10.638 11.091 4,26 4,59

Chapas / Sheets 2.302 2.209 2.352 6,42 2,14

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

EXPEDIÇÃO/SHIPMENTS*

MIL m2 / THOUSAND SQUARE METERS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

NOVEMBRO 18
NOVEMBER 18

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

NOVEMBRO 19
NOVEMBER 19

NOVEMBRO 19 - OUTUBRO 19
NOVEMBER 19 - OCTOBER 19

NOVEMBRO 19 - NOVEMBRO 18
NOVEMBER 19 - NOVEMBER 18

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 613.116 658.441 637.746 -3,14 4,02

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 495.768 537.378 518.855 -3,45 4,66

Chapas / Sheets 117.348 121.063 118.891 -1,79 1,31

*Dados revisados / Revised data
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 INDICADORES ABPO

CONSUMO DE PAPEL, PRODUÇÃO BRUTA E MÃO DE OBRA OCUPADA / PAPER CONSUMPTION, GROSS PRODUCTION AND LABOUR

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

NOVEMBRO 18
NOVEMBER 18

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

NOVEMBRO 19
NOVEMBER 19

NOVEMBRO 19 - OUTUBRO 19
NOVEMBER 19 - OCTOBER 19

NOVEMBRO 19 - NOVEMBRO 18
NOVEMBER 19 - NOVEMBER 18

Consumo de Papel (t)
Paper consumption (metric tons) 351.234 378.481 367.690 -2,85 4,69

Produção bruta das onduladeiras (t)
Gross production of corrugators (metric tons) 347.819 375.452 371.255 -1,12 6,74

Produção bruta das onduladeiras (mil m2) 
Gross production of corrugators (thousand m2) 682.776 736.094 731.597 -0,61 7,15

MÃO DE OBRA / LABOUR VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

NOVEMBRO 18
NOVEMBER 18

OUTUBRO 19
OCTOBER 19

NOVEMBRO 19
NOVEMBER 19

NOVEMBRO 19 - OUTUBRO 19
NOVEMBER 19 - OCTOBER 19

NOVEMBRO 19 - NOVEMBRO 18
NOVEMBER 19 - NOVEMBER 18

Número de empregados / Number of employees 24.469 22.935 23.080 0,63 -5,68

Produtividade (t/homem) / Productivity (tons/empl.) 14,215 16,370 16,086 -1,74 13,16

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

5,95%

Avicultura 
Poultry
6,42%

Horticultura, fruticultura e 
floricultura 

Horticulture, fruits & 
floriculture

9,51%

Químicos e derivados
Chemicals & by-products

8,47%

Produtos alimentícios 
Food products            

43,62%

Demais categorias
Other categories

26,04%
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CICLO	DE	QUEDA	DE	PREÇOS	
DA	CELULOSE	EM	SUA	FASE	FINAL

Há claros sinais de que o ciclo de queda de preços em 
dólar da celulose (tanto a de fibra longa quanto a de 
fibra curta), iniciado em novembro de 2018, está 
em sua fase final. Os dados da Natural Resources 

Canada (ver o Gráfico 1) já indicam estabilidade da cotação em 
dólar da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) nos EUA 
e na Europa em novembro passado, frente a outubro retrasado. 
Na China, no mesmo período, houve aumento do preço em 
dólar deste produto.

A EUWID divulgou notícias em 11 de dezembro passado 
alertando que os preços em dólar da tonelada de celuloses de 
fibra longa e curta não estavam tendo alterações na Europa e 
novamente foi divulgada notícia em 08 de janeiro do corrente 

ano, pela mesma fonte, alertando sobre a estabilidade da cotação 
em dólar da celulose na Europa em dezembro passado.

O Governo da British Columbia já indica aumento do preço 
em dólar da tonelada de NBSKP no Canadá em novembro de 
2019, que voltou ao valor de setembro do mesmo ano.

Há, no entanto, fontes que indicam pequenas reduções no 
preço em dólar da tonelada de NBSKP nos EUA em novembro 
passado, como o Royal Bank of Canadá, ou do preço da celulose 
branqueada de eucalipto (BEKP) em dezembro de 2019 e em 
janeiro de 2020 no Brasil, como informa o CEPEA. No entanto, 
são mudanças pequenas nesses preços, o que nos leva a acreditar 
que está havendo, sim, uma tendência de estabilizar os preços 
internacionais em dólar da celulose.

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

O ano passado terminou com quedas dos preços médios 
em euros dos papéis off set e kraftliner na Europa, conforme 
mostram os gráficos da EUWID.

Olhando para o Brasil em final de 2019 e no início de 2020, 
constata-se a grande estabilidade das cotações em reais dos 
papéis de imprimir e escrever e de embalagem da linha branca. 
Mas o início de 2020 já presencia a alta do preço em reais do 
papel miolo, o que se associa com o aumento do crescimento 
econômico do País.

A melhoria do crescimento econômico explica, talvez, a 
queda dos preços em reais de aparas marrons, de jornais e de 
cartolina em janeiro de 2020 (quando comparados aos valores 
vigentes em dezembro passado), pois pode estar ocorrendo 
maior oferta dessas aparas.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS

Europa
O preço da tonelada de celulose de fibra longa na Europa 

se estabilizou em US$ 820 em final de 2019. Tanto a Natural 
Resources Canada (ver Tabela 1) quando o Governo da British 
Columbia (ver Tabela 3) indicam a vigência deste preço em no-
vembro passado para a tonelada de NBSKP na Europa e os grá-
ficos da EUWID indicam que a mesma cotação prevaleceu em 
dezembro de 2019. Comparado com outubro de 2018 (quando 
o mesmo produto foi vendido na Europa era de US$ 1.230 por 
tonelada), pode-se afirmar que a cotação da NBSKP na Europa 
diminuiu em 33,3% ou US$ 410 em pouco mais de um ano.

O valor de US$ 820 por tonelada de NBSKP na Europa volta 
ao patamar de final de 2016, ou seja, antes da última fase de 
alta de preços deste produto e mostrada entre as duas barras 
verticais do Gráfico 1.

Um elemento que ajuda a estabilizar a cotação da tonelada 
de NBSKP na Europa é a redução dos estoques deste produto 
nos portos europeus. Observa-se na Tabela 4 que novembro 
acumulou três meses seguidos de quedas destes estoques.

Os mercados de papéis na Europa em final de 2019 
indicavam quedas de preços em euros, em especial para 
os papéis de imprimir e escrever (A4 e off set) e para o 
kraftliner, conforme se infere dos gráficos da EUWID  
(ver http://www.euwid-paper.com). 

EUA
A tonelada de celulose de fibra longa nos EUA, NBSKP, 

encerrou o ano de 2019 cotada entre US$ 1.120 e US$ 1.140 (ver 
Tabelas 1 e 2). Comparado aos US$ 1.460 vigentes em novembro 
de 2018, observa-se queda de 23% ou de US$ 340 por tonelada, 
o que é bastante expressivo, mas abaixo da redução ocorrida na 
Europa no mesmo período.

Com isso, a cotação da tonelada de NBSKP nos EUA volta ao 
patamar de setembro de 2017, ou seja, já na fase de alta do preço 
deste produto (ver Gráfico 1).

Nos EUA há, em final de 2019, queda dos preços dos 
papéis imprensa, como se pode observar nas tabelas 2 e 3. 
Isso também explica a queda do índice de preços combinado 
de celulose e papéis feito pelo Banco Central de Saint Louis 
e mostrado no Gráfico 2. Mas como o preço da celulose está 
se estabilizando, constata-se no Gráfico 2 que o mencionado 
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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).

índice também cai menos intensamente. Em novembro de 
2019 ele foi de 95,4 (tendo a base 100 em junho de 2006) 
frente aos 97,3 de outubro e dos 101,8 de setembro passados. 
Houve queda de 1,95% deste índice em novembro face à 
redução de 4,4% ocorrida em outubro passado.

China
Os dados da Tabela 1, coletados pela Natural Resources 

Canada, indicam estabilidade da cotação em dólar da tonelada 
de celulose de fibra longa (NBSKP) na China em novembro 
passado, ao valor de US$ 580. No entanto, esta mesma fonte 
indica aumento do preço da pasta de alto rendimento, que foi 
cotada a US$ 455 por tonelada em outubro e passou a US$ 465 
por tonelada em novembro de 2019. Há, também, alta do preço 
da tonelada de celulose de fibra curta na China no início de 2020. 
Observa-se pela Tabela 5 que a cotação da BHKP (e da BEKP) 
na primeira semana de 2020 foi de US$ 538 por tonelada, cerca 
de US$ 7 a mais do que o valor vigente na primeira semana de 
dezembro passado.

 

Brasil

Mercado de polpas no Brasil
O ano de 2020 inicia-se com ligeira queda do preço lista em 

dólar da tonelada de BEKP vendida no mercado doméstico. 
Observa-se na Tabela 6 que este valor foi de US$ 680 em começo 
de janeiro do corrente ano, ou seja, apenas 0,2% abaixo do valor 
médio vigente em dezembro passado.

Com a estabilização do preço lista da tonelada de BEKP, 
começa agora a voltar a aumentar os descontos dados a clientes 
preferenciais. O desconto médio obtive por clientes médios 
(comparando os preços que pagam com os preços listas) em 
dezembro passado foi 0,83% e passou a 1,43% em janeiro do 
corrente ano.

Mercado de papéis no Brasil
Não houve em dezembro passado e janeiro do corrente ano 

qualquer alteração no preço em reais dos papéis de imprimir e 
de embalagem da linha branca nas vendas da indústria a grandes 
compradores nas vendas dentro do Brasil (ver tabelas 7 e 8). 
No entanto, houve queda dos preços do papel off set cortado 
em folhas nas vendas de distribuidoras a pequenas gráficas e 
copiadoras da região de Campinas no mês de janeiro, como se 
observa na Tabela 10.

No mercado de papéis de embalagem da linha marrom há 
mudanças não consistentes de preços do papel testliner nos 
últimos três meses terminados em janeiro de 2020. Os preços 

em reais do papel miolo apresentam altas contínuas desde 
novembro passado (ver Tabela 9), refletindo o aumento do 
crescimento econômico brasileiro no último trimestre de 2019. 

Mercado de aparas no Brasil
Observando a Tabela 12, constata-se que os preços médios 

em reais em janeiro de 2020 da tonelada de aparas marrons dos 
tipos 1, 2 e 3 foram 3,61%, 1,58% e 3,13%, respectivamente, 
inferiores aos valores praticados em dezembro de 2019. 
Essas quedas para os preços médios da tonelada de aparas de 
jornais, de cartolina do tipo 1 e de cartolina do tipo 2 foram, 
respectivamente, 5,39%, 5,31% e 1,87%, no mesmo período.

Como já adiantado acima, essas reduções se associam com 
a maior oferta dessas aparas, o que também está associado ao 
aumento do crescimento econômico do País e, consequentemente, 
o maior descarte de embalagens já utilizadas.

MERCADOS INTERNACIONAIS DE CAVACOS, 
PELLETS, CHAPAS DE MADEIRAS E DE 
MADEIRAS SERRADAS

O final do ano de 2019 presenciou quedas dos preços em 
dólar de chapas de madeira e de madeira serrada no Canadá. 
Observa-se na Tabela 14 que há expressiva redução de 2,15% 
no preço em dólar norte-americano do metro cúbico de 
compensado em novembro frente a outubro no Canadá (ambas 
em 2019). Esta redução para o preço do metro cúbico de OSB foi 
de 1,39% e de 0,54% para o preço do metro cúbico de madeira 
serrada, no mesmo período. Essas reduções, provavelmente, 
associam-se com a redução da demanda por esses produtos com 
a proximidade do inverno no Canadá, o que reduz o ritmo da 
construção civil.

A proximidade do inverno no hemisfério norte, por 
sua vez, aumenta a demanda por energia e isso explica 
o aumento do preço dos pellets. O valor em dólar norte-
americano da quantidade deste produto para gerar um MWh 
de energia em novembro passado foi 0,68% superior ao 
valor pago em outubro retrasado.          n
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Tabela 4 – Estoques de celulose nos portos europeus – média mensal (em toneladas)  

Média mensal no 
1o trimestre de 

2019

Média mensal no 
2o trimestre de 

2019

Média mensal no 
3o trimestre de 

2019
Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19

1.931.938 1.941.004 1.947.646 1.982.831 1.973.300 1.869.003 1.841.509

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 outubro de 2019 1.a semana de novembro de 2019 1.a semana de dezembro de 2019 1.a semana de janeiro de 2020

US$/ton
3.938 3.800 3.739 3.736

553,43 543,18 530,61 537,93

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 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19
NBSKP – EUA 1.160 1.130 1.120 1.120

NBSKP – Europa 850 825 820 820

NBSKP – China 580 575 580 580

BCTMP – China 440 450 455 465
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 Média1º. Trimes-
tre/19

Média 2º trimes-
tre/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19

NBSKP 1.147,90 1.151,60 1.163,10 1.163,10 1.154,40 1.142,60

Papel imprensa 585,00 596,40 606,30 619,10 615,80 602,80

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

NBSKP 900 850 820 800 820

Papel imprensa 665 665 660 650 615
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

Nov/19 Dez/19 Jan/20

Venda 
doméstica

Preço lista

Mínimo 700 681,42 680,01

Média 700 681,42 680,01

Máximo 700 681,42 680,01

Cliente médio

Mínimo 639,23 623,84 611,98

Média 687,29 675,74 670,30

Máximo 763,88 763,88 763,88

Venda externa Preço médio 385 361 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
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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

Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20

Off-set 
cortado 
em folha 

Preço mínimo 3,45 3,45 3,45 3,45

Preço médio 6,66 6,55 6,52 6,20

Preço máximo 11,54 11,54 11,54 8,97

Couchê

Preço mínimo 5,80 5,80 5,80 5,80

Preço médio 7,17 7,17 7,25 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 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20

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 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20

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 3948

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 

Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20

Miolo  2.246 2.246 2.246 2.256 2.287 2.331

Testliner 2.214 2.214 2.214 2.208 2.265 2.193

Kraftliner 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078

Sack kraft 3.233 3.189 3.049 3.049 3.149 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

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

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 582 453 421 415

Médio 717 529 517 507

Máximo 772 655 664 676

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 414 407 398 372

Médio 414 407 398 372

Máximo 414 407 398 372

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)

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

Dez/2019 277.018 2.160.983 128,19

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

Mai/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/19 183,69 37,23 772,03 499,23 880,28

Dez/19 755,46 492,30 875,56

Fonte: Governo da British Columbia no Canadá (ver https://www2.gov.bc.ca, no ícone Forestry).

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

Produto
Dezembro de 2019 Janeiro de 2020

Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo

Aparas brancas

1.a 780 1095 1700 780 1095 1700

2.a 420 630 1100 420 630 1100

4.a 300 549 880 300 549 880

Aparas marrom 
(ondulado)

1.a 310 554 860 310 534 740

2.a 280 507 635 280 499 635

3.a 280 415 630 280 402 630

Jornal 290 575 1200 290 544 1100

Cartolina
1.a 650 678 700 600 642 680

2.a 300 535 770 300 525 750

Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP
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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

O consumo de aparas foi de 433 mil toneladas em outubro 
do ano passado, um volume 4,6% maior que o obser-
vado no mês anterior, mas ainda inferior em 0,4% ao 

observado no mesmo mês de 2018. No acumulado dos dez pri-
meiros meses de 2019, o consumo de aparas foi de 4,21 milhões 
de toneladas, o que em resultado representou 1,1% abaixo do 
verificado em 2018.

Devemos observar que, após três anos, o mês de outubro de 
2019 voltou a ser o mês de maior consumo de aparas no ano, 
superando setembro que vinha se consolidando como o mês de 
maior demanda por aparas.

Com relação às aparas marrons, entramos, agora, em um perí-
odo marcado por alta oferta e baixo consumo que, normalmente, 
vai até o mês de março e, assim, será pouco provável que tenha-
mos problemas de abastecimento. Mas é importante observar que 
alguns fatores podem alterar o cenário padrão.

Pelo lado da oferta, estamos entrando no período de chu-
vas na Região Sudeste que, dependendo da sua intensidade, 
podem provocar uma redução na coleta de aparas. Outro fator 
que pode impactar a oferta em médio prazo é a anunciada re-

cuperação da indústria da construção civil que, se confirmada, 
poderá retirar pessoas da catação de rua e mesmo do trabalho 
em cooperativas.

No lado da demanda, observamos que as fábricas de papel 
estão iniciando o ano de 2020 trabalhando acima do normal no 
período, o que poderá esgotar, rapidamente, o excesso de aparas 
eventualmente existente.

Com relação às aparas brancas, o cenário é bastante parecido 
já que a indústria de papéis de fins sanitários está trabalhando 
em ritmo acelerado como há muito tempo não víamos. Porém, 
neste setor existe a concorrência com a celulose que continua 
apresentando queda em seus preços e oferta abundante, o que 
tem permitido o aumento nos estoques de aparas brancas mes-
mo considerando a baixa geração do material.

Em outubro de 2019 as fábricas de papel estavam com 17 dias 
de aparas brancas em seus estoques, o que significou estima-
das 41 mil toneladas. Da mesma forma os estoques de aparas 
marrons estavam em alta e, ao final de outubro do ano passado, 
contabilizávamos 168 mil toneladas guardadas nas fábricas de 
papel, o que representava 15 dias de produção. 

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

POR PEDRO VILAS BOAS
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Como dissemos, estamos entrando em um período de oferta 
maior que o consumo, e os estoques ainda têm algum espaço 
para crescimento.

A celulose está encontrando seu piso no exterior, estando co-
tada, ao final de novembro último a, aproximadamente, US$700 
a tonelada na Europa e um pouco abaixo de US$460 na China, 

mas se é verdade que o produto encontrou seu piso, a recupera-
ção de preços é incerta.

No Brasil a matéria-prima virgem estava cotada a R$2.271,00 
a tonelada fob fábrica sem impostos e acreditamos que ainda há 
espaço para quedas, pelo menos, até o final do ano.

As aparas brancas, apesar de sua baixa geração, também es-
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Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade
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Evolução de preços de aparas brancas

tão perdendo valor com a branca I, tendo encerrado novembro 
de 2019 cotada a R$1.798,00 a tonelada fob depósito com uma 
perda de 4% em relação aos valores do mês anterior.

Mesmo sem concorrentes as aparas marrons também estão 
perdendo valor e, estranhamente, isto vem ocorrendo mesmo 
com a indústria de papel operando à plena capacidade, e a As-
sociação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO), divulgando 
números altamente positivos. Em novembro do ano passado a 

expedição de caixas e chapas foi 4,2% superior a deste mesmo 
mês do ano de 2018.

Em novembro passado o ondulado I foi comercializado por 
R$619,00 com uma redução de 3,9% em relação ao mês anterior.

O comércio está comprovando as notícias de melhora na 
economia e, lentamente, vem aumentando os volumes de 
venda. Até outubro último, comparativamente com o mesmo 
período do ano de 2018, acumulou um crescimento de 1,6%. 
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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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Porém, nada melhora o segmento de livros, jornais, revistas e 
papelaria que cai 23,6% no período em análise e que, como já 
dissemos, é um excelente indicador do potencial de geração de 
aparas, principalmente, de jornais e revistas.

A recuperação no comércio é confirmada quando observamos 
o desempenho por estados. No acumulado de janeiro a setembro 
de 2019 tínhamos 10 estados no campo negativo. No acumulado 
até outubro do ano passado contra igual período do ano anterior, 
mais 2 estados passaram para o campo positivo, restando ainda 8 
no campo negativo, liderados pelo Piauí, onde as vendas do comér-
cio, conforme dados do IBGE, caíram 7,6%. No lado do crescimen-
to o destaque ficou com o Amapá, onde as vendas do comércio 
cresceram 14,0% e, entre os maiores estados, apenas o Paraná ficou 
com desempenho negativo no volume de vendas do comércio.

Os preços das aparas marrons continuam perdendo valor 
no exterior, o que vem ocorrendo desde que a China impôs 
restrições para a entrada do material no seu território e, mes-
mo com os custos logísticos altos, estamos observando um au-
mento das importações brasileiras. Até novembro de 2019, das 
13,4 mil toneladas de aparas marrons importadas, 10,8 vieram 
dos Estados Unidos.

Com a economia consolidando sua recuperação, fica difícil 
acreditar que os preços das aparas se mantenham em queda, mas, 
teremos que esperar o segundo trimestre, quando houver uma 
definição melhor de quanto o setor de embalagens estará cres-
cendo. Mas, como já dissemos em artigos anteriores, poderemos 
ter dificuldade em manter o abastecimento das fábricas nacionais.

Lembrando a frase de Pedro Malan: “no Brasil até o passado 
é incerto”, teremos que aguardar alguns meses para identificar o 
que acontecerá no mercado de aparas, ainda mais que este ano 
teremos eleições municipais.             n

Comércio exterior de aparas de papel
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Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br
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Bons resultados para a indústria de papéis de fins sa-
nitários foram registrados em outubro do ano passa-
do, quando a produção total atingiu o novo recorde 
de 122,5 mil toneladas destes papéis produzidas em 

um único mês, com um desempenho 3,4% superior ao registra-
do em outubro de 2018. Com este resultado, a produção acumu-
lada no ano de 2019 foi a 1.144.250 toneladas crescendo 2,0% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Entre os tipos de papel acompanhados, três deles: papel hi-

POR PEDRO VILAS BOAS 

giênico folha simples de boa qualidade, guardanapos e toalhas 
de mão demonstraram desempenhos negativos em outubro de 
2019 em relação a outubro de 2018. O destaque positivo no pe-
ríodo ficou com as toalhas multiuso, cuja produção em outubro 
de 2019, de 8,4 mil toneladas, foi 26,2% superior a de outubro 
de 2018. Porém, este resultado não foi suficiente para reverter 
o desempenho do produto no acumulado do ano passado que 
continuou no campo negativo. 

Pelo terceiro mês consecutivo, o papel higiênico de folhas 

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

Produto 2018
Outubro Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%

Papel higiênico  1.012,6  90,7  93,1 2,7%  839,3  870,0 3,7%
Toalha de mão  208,7  17,4  17,3 -0,3%  176,1  161,8 -8,1%

Toalha multiúso  85,6  6,7  8,4 26,2%  71,7  68,5 -4,5%
Guardanapos  40,4  3,4  3,1 -7,7%  32,9  39,9 21,4%

Lenços  2,1  0,2  0,5 100,9%  1,8  4,0 126,0%

Total   1.349,4   118,4  122,5 3,4%  1.121,9  1.144,3 2,0%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 T

Produto 2018
Outubro Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%
Papel higiênico  1.010,7  87,9  94,4 7,5%  836,6  879,0 5,1%
Toalha de mão  210,3  17,7  17,3 -2,8%  175,6  159,8 -9,0%

Toalha multiúso  78,9  6,5  7,4 14,2%  64,5  62,0 -3,9%
Guardanapos  43,5  3,9  3,1 -18,5%  35,2  41,8 18,7%

Lenços  2,0  0,2  0,3 76,0%  1,6  3,2 103,4%

Total   1.345,4   116,1  122,5 5,5%  1.113,5  1.145,8 2,9%
Fonte: Anguti Estatística
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Folha simples Folhas múltiplas Toalha de mão
Toalha multisuo Guardanapos Lençosmúltiplas ficou acima das 50 mil toneladas produzidas em um 

único mês e, em outubro último, registrou um novo recorde ao 
atingir o volume de 52,1 mil toneladas, mantendo, pelo segun-
do mês, um volume de produção 10 mil toneladas superior a 
do papel higiênico de folha simples, o que permitiu ao produto 
recuperar a liderança na composição da produção de papéis de 
fins sanitários. 

As vendas ao mercado doméstico no mesmo intervalo anali-
sado, outubro de 2019, foram de 122,5 mil toneladas, o que re-
presentou em volume um percentual de 5,5% superior às vendas 
de outubro de 2018. No ano de 2019 acumulam um volume de 
1.145.850 toneladas com um percentual 2,9% acima do registra-
do neste mesmo período de 2018. 

Como era de se esperar, o desempenho das vendas, por tipos, 
seguiu o padrão da produção, destacando-se que alguns fabri-
cantes consultados relataram que a demanda estava bastante 
ativa no final do ano passado e, considerando que as matérias-
-primas não estão impactando os custos, o ano de 2019 deverá 
ser positivo para as fábricas.

No acumulado do ano de 2019 até outubro, o papel de fo-
lhas múltiplas representou 51% de todos os papéis higiênicos 
e 39% de toda a categoria de papéis sanitários produzidos no 
País, sendo que o alto consumo nos papéis de folhas múltiplas 
tem provocado sua escassez no mercado, principalmente para 
os convertedores, que têm relatado dificuldades em encontrar 
jumbos de folha dupla no mercado.

MATÉRIAS-PRIMAS
A celulose fechou o mês de novembro do ano passado 

comercializada, na China, pelos mesmos US$460 praticados 

no fim de outubro de 2019. Mas, na Europa, onde os preços 
balizam os valores praticados no Brasil, registramos uma 
queda de US$20 com a tonelada da comódite sendo negociada 
a US$680 contra US$700 na última semana de outubro 
último, em uma queda de preços que ainda abriu espaço 
para uma redução no mercado interno, onde a celulose foi 
comercializada por, em média, R$2.271,26 fob fábrica sem 
impostos, perdendo 4,6% em relação aos valores praticados 
ao final de outubro do ano passado.

A boa oferta de celulose em valores estáveis vem aumentan-
do seu consumo e continua impactando os preços das aparas 
brancas que, em novembro passado, foram comercializadas 
pelos seguintes valores médios: branca I, R$1.797,50 (-4,2%); 
branca II, R$945,00 (estável ); branca III, R$826,00 (-3,7% ) e 
branca IV, R$691,67 (-2,4%), sempre preços por tonelada FOB 
depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

No papel maculatura observamos um aumento nos 
preços em novembro último, com o produto comercializado 
por, em média, R$2.577,77 a tonelada com 18% de ICMS e 
45 dias de prazo. 

PREÇOS DE PAPEL
Nas gôndolas dos supermercados os preços, em outubro 

de 2019, voltaram a apontar para estabilidade, tanto para os 
papéis de folha simples quanto para os papéis de folha dupla, 
com três das seis marcas de maior presença apresentando 
queda em seus preços e três registrando elevação em seus 
valores de comercialização. 

Continuamos observando uma redução na diferença de pre-
ços entre os papéis higiênicos de folha simples e os de folha du-

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO	DA	PRODUÇÃO	DE	PAPÉIS	DE	FINS	SANITÁRIOS	ACUMULADA	ATÉ	OUTUBRO	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 agosto setembro outubro out./set.

Folha Simples de boa qualidade R$ 33,70 R$ 33,35 R$ 34,67 4,0%

Folha simples de alta qualidade R$ 42,33 R$ 44,31 R$ 43,98 -0,7%

Folha dupla R$ 78,00 R$ 78,64 R$ 79,22 0,7%

Característica agosto setembro outubro out./set.
"Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm"

R$ 49,56 R$ 49,99 R$ 53,60 7,2%
R$ 49,99 R$ 53,60 R$ 50,22 -6,3%

Característica agosto setembro outubro out./set.
Natural R$ 8,69 R$ 8,55 R$ 8,60 0,6%
Branca R$ 11,54 R$ 11,74 R$ 11,64 -0,9%

Extra Branca R$ 14,01 R$ 14,01 R$ 14,06 0,4%
100% celulose R$ 20,82 R$ 21,40 R$ 21,25 -0,7%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca setembro outubro mês/mês 
anterior

 - Fofinho 36,64 34,93 -4,7%

 - Paloma 36,75 36,75 0,0%

 - Personal 49,49 52,49 6,1%

 - Primavera 51,51 44,22 -14,2%

 - Mili* 72,91 71,94 -1,3%

 - Sublime 44,81 44,85 0,1%

Marca setembro outubro mês/mês 
anterior

 - Elite 69,08 75,58 9,4%

 - Duetto 70,73 70,60 -0,2%

 - Mirafiori 81,83 86,41 5,6%

 - Neve 83,75 81,76 -2,4%

 - Personal 77,48 84,85 9,5%

 - Sublime 72,59 68,83 -5,2%

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

pla em grandes supermercados, que, como já dissemos, pode 
apressar o processo de migração para os papéis higiênicos de 
folhas duplas e múltiplas. Na média de preços, o papel de folha 
dupla que custava o dobro do higiênico de folha simples de alta 
qualidade em 2017, estava, no final de 2019, 82% mais caro.

Na média de preços das categorias de papéis de fins sanitá-
rios acompanhadas pela Anguti, o destaque positivo ficou com 
o higiênico de folha simples de boa qualidade, e o destaque ne-
gativo, com as toalhas multiuso que apresentaram aumento de 
4,0% e queda de 6,3% respectivamente.

SUPERMERCADOS
O valor das vendas nos supermercados seguiu crescendo acima 

da inflação no final de 2019 e, como informado pela ABRAS, nos 
10 primeiros meses do ano passado, ficou 3,5% acima do valor ve-
rificado neste mesmo período de 2018, já descontada a inflação.

O desempenho do volume de vendas nos supermercados re-
gistrou uma boa melhora em outubro de 2019, crescendo 2,7% 
em relação a outubro de 2018 e, quando a comparação é com o 
ano de 2017, o crescimento foi de 4,7% consolidando a melho-
ra nas vendas com relação aos anos de crise e corroborando o 
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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

pensamento geral de que o País está entrando em um período 
de maior crescimento.

O mês de outubro do ano passado seguiu demonstrando 
resultados positivos para as fábricas de papel que, sem pres-
são de custos das matérias-primas, conseguiram administrar 

melhor os preços de venda aos supermercados, melhorando 
a rentabilidade. Com perspectivas de aumento no consumo, a 
expectativa é de fechar 2019 com recuperação de margens, o 
que, aliás, será muito importante já que a rentabilidade do se-
tor vem deprimida há muitos 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

out.19/set.19 4,41% 4,30%

out.19/out.18 8,61% 5,78%

2019 / 2018 ytd 7,49% 3,48%

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EM SUPERMERCADOS

Fonte: ABRAS

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS

-8,3% -8,3%

-3,8%

-1,5%
-0,8% -0,6%

0,2%

2,5% 2,7% 3,1%

4,4%

6,5%

11,7%

-16,0%

-11,0%

-6,0%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

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

outubro 19/18 

Fonte: IBGE
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see left sidebar: Publications / Leia este conteúdo em Inglês 
em www.revistaopapeldigital.org.br na aba lateral esquerda: Publicações

Diretor de Vendas, América Latina, Fisher International, Inc. 
E-mail:mcollares@fisheri.com

POR MARCELLO COLLARES

UMA ANOMALIA OU UMA TENDÊNCIA REAL?

A Indústria brasileira de papel e celulose, como 
qualquer outra no mundo, possui seus conhe-
cimentos e práticas padrões. Normalmen-
te, tais estão corretos. Quase o tempo todo, 
na verdade. Entretanto, eventos singulares e 

avanços em tecnologia nos forçam a repensar nosso negócio.
Como todos podemos assumir por instinto, a grande barra 

verde na Figura 1 representa o Custo Caixa de Produção para 
Bleached Eucalyptus Kraft Pulp (BEKP) no Brasil, enquanto a 
barra vermelha representa o Custo Caixa de Produção para 
Bleached Softwood Kraft Pulp (BSKP) no Canadá. BEKP é, 
como sabemos, mais barato para produzir que BSKP.

Agora, observemos a Curva para o Brasil (Figura 2), por 
empresa. A curva nesta gráfico é relativamente plana, signi-
ficando que não temos uma grande diferença de custos entre 
os produtores. E isso faz sentido, certo? Afinal, todos estão 
no mesmo País, com equipamentos similares, linhas relati-

vamente novas e atualizadas e pouca variação tecnológica.
Mas você percebeu a pequena coluna no lado esquerdo da 

Figura 2 (flecha laranja)?
Imediatamente assumiríamos que tal coluna representa al-

gum pequeno produtor de BEKP. Certo? Errado! Representa 
um produtor de BSKP.

Você está chocado? Nós, não. Essa é a realidade demons-
trada por dados acurados e confiáveis.

A Forest2Market, empresa irmã da Fisher International, 
possui vasto e completo registro transacional de dados agre-
gados de custos de fomento e vendas de madeira, tanto Eu-
calipto (BEKP) como Coníferas (BSKP) no Brasil (Figura 3).

A madeira, como matéria-prima, representa mais de 50% 
do custo caixa de produção de celulose de mercado. Mesmo 
considerando-se diferenças em rendimentos nos digestores, 
balanços de massa e energia, etc., ainda assim, temos hoje um 
custo de produção mais baixo de BSKP do que BEKP.

Figura 1 – Custo Caixa Total por País e Produto Acabado – Mundo

COLUNA PERSPECTIVA 



28  Revista O Papel  •  Janeiro/January  2020

COLUNA PERSPECTIVA 

Seria isso uma anomalia ou uma tendência real? Isso pode 
mudar o mercado de BSKP, assim como o eucalipto fez no 
último século?

Nossos consultores da Fisher International e  
Forest2Market estão aqui para ajudá-lo a responder essas ques-
tões. Escreva para nós!              n

Figura 2 – Custo Caixa Total por Produto Acabado e Empresa -  Brasil

Figura 3 – Componentes de Preços (Eucalyptus e Conifer)

A Forest2Market, Inc. e a Fisher International, Inc. foram adquiridas pela Battery Ventures, empresa 
global de investimentos focada em tecnologia, que apoia a indústria de papel e celulose com serviços 
de consultoria em inteligência de negócios e estratégia. Contudo, ambas as empresas adquiridas 
continuam atuando individualmente, conforme a transição está ocorrendo. 
Fisher INTERNATIONAL and FOREST2MARKET. Duas companhias, uma missão. Os melhores dados, 
a melhor inteligência e as melhores decisões. Saiba mais pelas plataformas interativas de business 
intelligence: www.forest2market.com e http://www.fisheri.com
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COLUNA IBÁ

O Brasil vem se desenvolvendo em velocidade 
e tempo muito aquém do desejado pela 
população e pelas empresas. Soma-se a isso 
uma máquina governativa que prioriza o 

patrimonialismo e o privilégio, levando o Brasil para 
longe da igualdade de oportunidades, da inclusão social e 
do desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

Uma das causas do baixo crescimento e desenvol-
vimento da economia brasileira é o sistema tributário, 
disfuncional, confuso e complexo, exigindo alto nível de 
especialização. Esta complexidade tem um custo muito 
elevado para as empresas, especialmente para aquelas que 
buscam seguir à risca as normas.

Assim, um sistema tributário ruim, inseguro e burocrá-
tico eleva o custo de produção e da prestação destes servi-
ços, gerando uma espiral que termina com o achatamento 
dos salários, redução dos investimentos e até a elevação 
do custo de vida. A insegurança imposta por esse sistema 
afasta ou limita novos projetos privados e reduz também 
as chances de novas oportunidades de emprego, renda e 
desenvolvimento. 

Para o economista Bernard Appy, um dos autores da 
proposta que está em tramitação na Câmara dos Deputa-
dos, um projeto bem estruturado na área de tributos pode 

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 

acelerar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro em 10 pontos percentuais nos próximos  15 anos. A 
efetivação das reformas estruturais é um passo necessário 
para prover sustentabilidade para a retomada econômica 
cíclica em curso. 

Com o aquecimento do debate sobre a reforma tribu-
tária e diversos pleitos envolvendo produtos do segmento, 
a IBÁ fortaleceu sua área tributária com a contratação de 
Maurício Cazati Jr., advogado especializado no tema. Ca-
zati tem como missão auxiliar e representar setorialmente 
as associadas no debate tributário, de forma a melhorar 
o ambiente de negócios. Temos que incentivar o Brasil a 
avançar com a aprovação de leis que melhorem o ambiente 
de negócios e deem segurança para novos investimentos. 

Uma reforma tributária, que equacione desvios, im-
pulsionaria a competitividade.   A simplificação reduzirá 
custos das empresas, o que pode gerar um grande avanço 
para o aumento da atividade econômica. 

O Brasil está atrasado na evolução da agenda de 
reformas estruturantes. Mas estamos, em função de todas 
as dificuldades vividas pela população, passando por um 
momento de ampla licença social em prol das mudanças.   
Esta é uma janela de oportunidade inédita. Precisamos agir 
rápido e não perder esse momento.         n

REFORMA TRIBUTÁRIA 
PARA CRESCIMENTO ECONÔMICO 

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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CARREIRAS E OPORTUNIDADES

Eu sei, o ano mal começou e alguém já está falando sobre a im-
portância de se ter um planejamento, para se alcançar objetivos. 

Como empreendedora e consultora organizacional, entendo 
muito bem a necessidade das organizações e das pessoas de permi-
tirem que um pouco de liberdade criativa faça parte do processo de 
planejamento anual e, sem dúvidas, é essencial.  

Ainda assim, parte do processo criativo envolve planejamento. 
Engana-se quem pensa que criação é somente inspiração. Se você tem 
se visto menos criativo ultimamente, talvez essa seja a resposta: para 
criar é preciso ter tempo e esse tempo você só vai encontrar quando 
tiver um planejamento alinhado com as suas expectativas. E isso quer 
dizer que ele pode até ser simples, porém, focado no propósito.    

Considero a falta de um objetivo bem delimitado um dos maio-
res motivos de fracasso de empresas e pessoas, quando o assunto 
é atingir metas. Isso acontece, porque elas, geralmente, focam no 
que desejam que aconteça e não no que vão fazer para que o que 
desejam que aconteça se realize. Para facilitar este processo, eu cos-
tumo trabalhar com um método chamado Smart, que significa: Seja 
específico, defina objetivos mensuráveis, tangíveis, relevantes e com 
prazo para acontecer.

O que eu quero dizer é que um objetivo sozinho não é suficiente 
para que você o realize. É preciso mais, é preciso ter metas bem de-
limitadas. Afinal de contas, objetivos todos nós temos e facilmente 
podemos confundi-los com sonhos ou desejos. 

A meu ver, duas coisas são essenciais para que você atinja um 
objetivo. Primeiro que ele esteja realmente conectado a um pro-
pósito maior, e uma pista é que o propósito não é algo material. E, 
em segundo lugar, que ele precisa estar atrelado a metas menores, 
possíveis de serem atingidas. 

Assim, para ajudar você a delimitar bem as suas metas, após o 
objetivo para 2020 estar bem traçado, falaremos do passo a passo 
do Método Smart:
1. Seja Específico: objetivos precisam estar claros na nossa cabeça, 

ou seja, não podem ser amplo como “quero ser considerado um 
líder de sucesso”. É preciso que você defina o que é sucesso para 
você e quando gostaria que isso acontecesse, por exemplo: “em 

COMO ANDAM OS SEUS 
PREPARATIVOS PARA O ANO DE 2020?

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

POR JACKELINE LEAL

dois anos, eu quero estar sendo reconhecido por ser um líder es-
tratégico e que sabe ouvir as pessoas e as suas necessidades”.

2. Defina Objetivos Mensuráveis: ou seja, como você vai conse-
guir garantir que tem caminhado em direção ao seu objetivo. Para 
isso, é importante criar indicadores parciais que possam ajudar 
você a identificar se o caminho que está seguindo é o melhor.

3. Defina Objetivos Atingíveis: se a sua meta for muito distan-
te da sua realidade, ela não será atingida de forma fácil, e você 
certamente terá que lidar com muitas frustrações, e aqui é onde 
a maioria das pessoas desiste. Sendo assim, defina objetivos que 
você realmente pode alcançar, como, por exemplo, caminhar 
três vezes por semana por 30 minutos, ao invés de malhar pesa-
do sete vezes por semana.

4. Seja Relevante: tenha uma meta que realmente faça sentido 
para a sua vida ou para o seu negócio/carreira. Você não precisa 
ter um propósito maior para ter objetivos ou metas, mas para ga-
rantir que se manterá motivado para persistir nelas, isso vai preci-
sar acontecer. E lembre-se de que propósito não pode ser definido 
como bem material, e você saberá que encontrou o seu, quando 
perceber que a existência dele preenche a sua vida de sentido. Ter 
algo maior para proteger seus objetivos vai ajudá-lo(a) nos dias 
difíceis quando certamente terá vontade de abandonar o barco.

5. Defina Um Prazo: metas precisam de prazos para serem 
cumpridas. Sem eles, você ou sua equipe irão ter motivos de 
sobra para procrastinar, desistir ou reduzir a meta frente a pro-
blemas maiores. 
Veja bem, eu não acredito em milagres e muito menos em re-

ceitas prontas que sirvam para todos. Mas acredito que estratégias 
bem utilizadas fazem bastante diferença. Por isso, com os passos 
acima, você conseguirá estruturar qualquer objetivo para que ele 
seja possível de ser tirado do papel. Porém, uma coisa precisa estar 
clara: se você não conseguir responder as perguntas acima ao cons-
truir as suas metas, será preciso repensar o objetivo, pois talvez ele 
não seja tão importante quanto você imagina, e um objetivo desali-
nhado com as crenças, valores e propósitos de quem os desenhou, 
certamente não será realizável.              n

Roberta Salmeirão
Formação Acadêmica: Pós-Graduação em Celulose e Papel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Áreas de Interesse: Controle de Qualidade Engenharia de Produção e Processo Engenheiro Químico. 

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

  CENIBRA investe em combate  
a problemas de saúde mental

“Quem cuida da mente, cuida da vida.” Este é o slogan 
definido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) da CENIBRA para a campanha “Janeiro Branco”, vol-
tada à qualidade de vida dos colaboradores. Entre as ações 
desenvolvidas na CENIBRA estão o Plantão Psicológico, 
a Corrida Rústica, a distribuição de material educativo e a 
apresentação da palestra “Ansiedade e Transtornos de An-
siedade”. Além disso, nos próximos meses estão previstas pa-
lestras sobre stress (março), depressão (maio) e Síndrome de 
Burnout (julho).
Fonte: CENIBRA

CARREIRAS
• Gerhard Schickhofer é o vencedor do Prêmio Marcus 

Wallenberg de 2019. O prêmio foi entregue em outubro 
do ano passado a Schickhofer pelo rei Carl XVI Gustaf. 
A cerimônia e o banquete seguinte foram realizados no 
Grand Hôtel, Estocolmo, na Suécia, com 350 convidados 
da indústria e pesquisa florestal em todo o mundo. Gerhard 
Schickhofer foi premiado pelo desenvolvimento científico 
e tecnológico da madeira laminada cruzada, CLT, que pode 
ser usada em edifícios de vários andares. O CLT consiste 
em várias camadas de laminações de madeira maciça 
coladas transversalmente. Os elementos são muito fortes e 
estáveis. “Considero-me sortudo por ter tido a possibilidade 
de responder com meu trabalho científico às questões 
urgentes da indústria madeireira. Consegui tudo o que 
um cientista pode esperar para obter relevância econômica 
e valorização social”, disse Schickhofer. O pesquisador 
nasceu em Vorau, no alto Steiermark, na Áustria, que é um 
dos países mais florestados da Europa. Ele se formou como 
engenheiro civil, especializado em engenharia estrutural 
na Universidade de Tecnologia de Graz.
Fonte: Prêmio Marcus Wallenberg

CARREIRAS  
  NOSSA GENTE SETORIAL

Após meses de pesquisa e de uma “peneiragem 
criteriosa dos dados e suas fontes para garantir qualidade às 
informações”, um rico material sobre os profissionais do setor, 
que recebeu o nome de “Nossa Gente Setorial”, ficou pronto. O 

AÇÕES INSTITUCIONAIS

RADAR

compêndio foi produzido por Celso Foelkel, um especialista, 
consultor, professor, pesquisador, entre outras inúmeras 
atribuições de um profissional totalmente dedicado ao setor de 
papel e celulose, fundador da Grau Celsius e dos informativos 
eletrônicos de grande sucesso Eucalyptus Online Book & 
Newsletter e PinusLetter. O arquivo pode ser acessado em: 
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_dezembro2019.pdf

• Sergi Vizoso é o novo vice-presidente Sênior, responsável 
pela Divisão de Soluções para Agricultura da BASF na 
América Latina a partir de janeiro 2020. O executivo 
nasceu em Barcelona (Espanha) e tem mais de 20 anos 
de atuação na empresa. Vizoso assume o cargo ocupado 
nos últimos dez anos por Eduardo Leduc, que se aposenta 
depois de uma trajetória de 35 anos na BASF.
Fonte: BASF

• Eduardo Novaes é o novo diretor de Marketing Brasil da 
BASF. Anteriormente, ele ocupava o cargo de diretor de 
Negócios Centro. Novaes atua na BASF há quase dois anos. 
Depois de quatro anos como diretor de Marketing Brasil, 
Marcelo Batistela deixou o cargo para assumir a posição 
na Alemanha de vice-presidente global de Excelência 
Comercial da Divisão de Soluções para Agricultura. 
Fonte: BASF

 

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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CURIOSIDADES

  Estudantes de São Paulo produzem 
livro em braille em impressora 3D

Durante o desenvolvimento de um Projeto de Investiga-
ção do Colégio Marista Glória, localizado na Zona Central 
de São Paulo-SP, os alunos do Infantil 4 criaram uma histó-
ria para ser transformada em um livro em braille, que será 
produzido em uma impressora 3D. Um dos alunos da turma 
tem uma prima cega e percebeu que ela utilizava um sistema 
diferente para fazer a leitura. Por isso, trouxe a ideia para a 
docente Catarina Manoela Ferreti Bueno, sua auxiliar Ariel 
Iolanda e para seus colegas terem a oportunidade de conhe-
cer melhor a linguagem utilizada pela prima. Os alunos pro-
duziram, com a colaboração da Tecnologia Educacional do 
Colégio, um livro em braille sobre um menino chamado João 
que vai passear no parque, encontra um cachorro com a pata 
quebrada e o ajuda.
Fonte: Colégio Marista

FATOS

  COP 25: como o aquecimento  
global impacta o futuro da humanidade

A Conferência das Partes (COP 25) da ONU, realizada 
em Madri em dezembro, reforçou as discussões sobre a ne-
cessidade da redução das emissões de gases de efeito estufa e 
controle do aquecimento do planeta. Com o slogan Time for 
Action (Hora da Ação, em Português), a Cúpula do Clima 
reuniu representantes de cerca de 200 países. Conforme os 
dados do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), divulgado em 2019, realizado por 
mais de 100 especialistas de 52 países, o aumento da tempe-
ratura do planeta em 1 °C resultará na redução de 7,4% da 
produção mundial de milho, 6% na de trigo e mais de 3% 
na de arroz.  O climatologista Carlos Nobre, pesquisador do 
Instituto de Estudos Avançados (USP) e membro da Rede 
de Especialistas em Conservação da Natureza, alerta que se 
o Acordo de Paris não for cumprido, o Brasil poderá sofrer 
consequências na produção de alimentos. “Com o aumento 
da temperatura entre 3 °C e 4 °C, o país perde sua condi-
ção de grande produtor agrícola na maioria das regiões. A 
pecuária e as exportações também serão afetadas”, afirma. 
Um relatório publicado pela revista científica The Lancet, em 
novembro passado, aponta que as próximas gerações sofre-
rão mais problemas de saúde como consequências do aque-
cimento global. A poluição do ar é outro problema aponta-
do. De acordo com o estudo, mais de 7 milhões de pessoas, 

em todo o mundo, morreram de forma prematura, em 2016, 
devido à poluição. O dióxido de carbono (CO2) emitido na 
atmosfera também é absorvido pelos oceanos, resultando na 
acidificação dos mares. De acordo com Nobre, desde a Re-
volução Industrial, a acidez nas águas oceânicas aumentou 
30%. Além disso, o nível médio dos oceanos vem subindo 
gradativamente. Um estudo do Painel Brasileiro de Mudan-
ças Climáticas aponta que algumas cidades brasileiras como 
Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém estão em maior ris-
co pelo aumento do nível do mar. 
Fonte: Rede de Especialistas de Conservação da Natureza 

  Mercado de fusões e  
aquisições deve crescer em 2020

As pesquisas conduzidas pela empresa de con-
sultoria e auditoria Baker Tilly International e pelo 
provedor de inteligência de fusões e aquisições, Mer-
germarket, divulgadas no relatório “Dealmakers 
globais: Perspectivas de fusões e aquisições interna-
cionais 2019”, realizadas com 150 “negociadores, ou 
dealmakers”, em todo o mundo, mostram que as em-
presas globais estão enfrentando incertezas econômi-
cas e desafios geopolíticos para concluir acordos de 
fusões e aquisições. De acordo com as pesquisas, 54% 
dos entrevistados preveem um aumento nos negócios 
de fusões e aquisições já em 2020. 71% deles dizem 
que expandirão seus investimentos além-fronteiras 
à medida que explorarem os mercados estrangeiros, 
apesar das turbulências do cenário global. O Brasil 
aparece no Top 10 das oportunidades com 19% das 
intenções de negócios. Embora seja o 10º país do 
ranking, ainda fica à frente de outros mercados in-
teressantes que não foram bem classificados pelos 
“dealmakers”. Segundo a Anbima (Associação Brasi-
leira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Ca-
pitais), os negócios de fusões e aquisições avançaram 
28% no ano passado. Os anúncios envolvendo aqui-
sições de controle, incorporações e vendas de parti-
cipações minoritárias, totalizaram R$ 177,2 bilhões, 
uma elevação de 28% em relação a 2017. Houve, po-
rém, redução no número de negócios, já que este vo-
lume correspondeu a 140 anúncios contra 143 ocor-
ridos em 2017. Apenas três segmentos representaram 
49,5% do total. O setor de papel e celulose respondeu 
por 26,9% dos recursos, seguido de Energia Elétrica 
(11,6%) e TI e Telecomunicações (11,0%). 
Fonte: Baker Tilly International



  33Janeiro/January  2020  •  Revista O Papel

Por Thais Santi

  CENIBRA tem novo recorde de produção anual de celulose
A CENIBRA, em Belo Oriente-MG, estabeleceu em 2019 novo recorde de pro-

dução anual ao alcançar a marca de 1.222.888 toneladas de celulose branqueada de 
fibra curta de eucalipto produzidas. O valor alcançado é 16.676 toneladas acima 
do valor previsto. “A marca obtida pela CENIBRA só se tornou possível graças ao 
aumento da integração entre todas as áreas da empresa e aos investimentos em 
novas ferramentas de gestão de processo”, destacou o Diretor Industrial e Técnico, 
Júlio César Tôrres Ribeiro.
Fonte: CENIBRA

INVESTIMENTOS

  Duratex e Lenzing oficializam go decision 
A Duratex e a Lenzing Group anunciaram a construção de uma das maiores li-

nhas de celulose solúvel do mundo, localizada no Triângulo Mineiro, nas cidades de 
Indianópolis e Araguari. O planejamento técnico e os processos de aprovação das 
duas empresas foram concluídos. A fábrica da LD Celulose, joint venture, que conta 
com participação de 51% da Lenzing e 49% da Duratex, tem investimento industrial 
previsto de US$ 1,2 bilhão. A planta terá capacidade de fabricar 500 mil toneladas de 
celulose solúvel por ano. A unidade vai gerar até 2022, data em que ela começará a 
operar, cerca de 8 mil empregos diretos durante a fase de construção, e depois empre-
gará aproximadamente 1,1 mil pessoas na operação da planta industrial e da floresta 
que vai abastecê-la.

Sustentabilidade – A unidade já conta com 44 mil hectares de florestas plantadas 
de eucalipto de alto desempenho. As florestas que irão abastecer a fábrica possuem 
certificação FSC® (Forest Stewardship Council®). Além disso, autossuficiente, a planta 
fornecerá mais de 40% da energia à rede pública na região como energia renovável a 
partir de biomassa.
Fonte: Duratex

  Fabio Perini Brasil em ascensão
A Fabio Perini está ampliando seus escritórios administrativos em Joinville-SC  

e sua planta de produção para atender à crescente demanda do mercado 
brasileiro e sul-americano de papéis tissue dobrados. “Os mercados brasileiro e  
sul-americano hoje estão se expandindo rapidamente e apresentam uma taxa 
de crescimento de longo prazo mais alta do que os mercados mais maduros 
como os da Europa e dos EUA”, comenta Dineo Eduardo Silverio, presidente da 
Fabio Perini Ltda. “Na América do Sul, o mercado de papel tissue tem crescido 
pelo menos 3% ao ano, e estimamos um crescimento de cerca de 15% nos 
próximos cinco anos”.  A ampliação da fábrica de Joinville também é marcada 
pela entrada da MTC, líder tecnológica em soluções para produtos de papel 
dobrado, para atender à crescente demanda do mercado de tecidos de toda a 
América do Sul. No final de julho de 2019, a Roll-Tec também foi comprada pela 
área de negócios tissue do Körber Group, que teve como objetivo desenvolver e 
reforçar a posição da empresa no mercado latino-americano.
Fonte: Fabio Perini
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LANÇAMENTOS

  Normas orientam uso da água
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

publicou em novembro dois documentos: a ABNT NBR 
16782:2019 – Conservação de água em edificações – 
Requisitos, procedimentos e diretrizes e a ABNT NBR 
16783 – Uso de fontes alternativas de água não potável 
em edificações. Ambas as normas foram elaboradas no 
âmbito do Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/
CB-002). A ABNT NBR 16782:2019 especifica requisitos e 
estabelece procedimentos e diretrizes para edificações com 
uso residencial, comercial, institucional, de serviços e de 
lazer, novas e existentes, que optarem pela conservação de 
água, na combinação de alternativas de ações, no todo ou 
em partes, para a gestão da demanda e para a gestão da 
oferta, conforme viabilidade técnica e econômica caso a 
caso. A ABNT NBR 16783:2019 estabelece procedimentos 
e requisitos para caracterização, dimensionamento, uso, 
operação e manutenção de sistemas de fontes alternativas 
de água não potável em edificações com uso residencial, 
comercial, institucional, de serviços e de lazer.

Água de chuva – Doze anos depois de seu lançamento, 
a norma ABNT NBR 15527 –   Aproveitamento de água 
de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos 
está renovada. Em abril de 2019 foi publicada a nova versão, 
atendendo às várias sugestões recebidas desde a primeira 
edição, em 2007. 

Para saber mais sobre as normas técnicas, acesse:  
www.abntcatalogo.com.br
Fonte: ABNT

  Estudantes do Colégio Sesi 
desenvolvem cápsula orgânica para o 
combate de pragas em plantações agrícolas

Utilizar os resíduos alimentares sólidos que seriam des-
cartados para desenvolver uma cápsula 100% orgânica com 
o propósito de combater pragas nas plantações agrícolas. 
Este foi o projeto inovador criado no laboratório de quí-
mica e biologia pelos estudantes do Sistema Fiep do Colé-
gio Sesi de Campo Mourão. A ideia evoluiu após uma série 
de reuniões sobre produção do lixo. O projeto conquistou 
o primeiro lugar na quarta edição das Olimpíadas de Ci-
ências Colégio Sesi de Campo Mourão e consiste em uma 
cápsula produzida com sobras e cascas de frutas e vegetais. 
As cascas são secas ao sol e posteriormente moídas até se 
transformarem em uma farinha. 
Fonte: Sistema Fiep

  Elétron: Do Big Bang ao Mundo 4.0
Com mais de 50 anos dedicados ao setor de eletroeletrôni-

cos, dos quais 11 foram à frente da Presidência da Associação 
Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Ele-
tros), Lourival Kiçula teve sua trajetória profissional e de vida 
atreladas aos ambientes das revoluções industriais que marca-
ram a sociedade brasileira. No livro Elétron: Do Big Bang ao 
Mundo 4.0, o autor Virgílio Pedro Rigonatti conta a história 
do profissional e também descreve como foi a descoberta dos 
fenômenos elétricos e a sua incorporação a tecnologias. 

Nota: Livro tem custo de R$ 39,90/Editora: Lereprazer 

MERCADO
  Em expansão no Brasil, Valmet registra 

13% de crescimento em demanda global
A Valmet divulgou os resultados financeiros do tercei-

ro trimestre de 2019. Neste período, as ordens recebidas de 
clientes atingiram 1,1 bilhão de euros, representando um 
crescimento de 13% em comparação ao mesmo período 
do ano anterior. O crescimento foi sentido na América do 
Norte e América do Sul, em especial no Brasil. As vendas 
líquidas aumentaram para 857 milhões de euros, signifi-
cando um crescimento de 12%, decorrente do desempe-
nho nas linhas de negócio de Serviços, Papel e Automação.   
A empresa é uma das fornecedoras da unidade Puma II 
com tecnologias de produção de papel embalagem e celu-
lose. Além disso, as duas empresas assinaram uma Carta de 
Intenção (LOI) para a entrega de uma segunda máquina de 
papel kraftliner PM28, com um sistema de cozimento e de 
linha de fibras, nos quais se espera que os acordos finais se-
jam assinados e o fornecimento se inicie em maio de 2021. O 
valor do investimento está entre 260 e 290 milhões de euros. 
Outro anúncio da empresa foi a parceria com a Fabio Peri-
ni para fornecer soluções digitais para produção e conver-
são de papéis tissue. O objetivo é permitir que produtores 
e conversores de tissue trabalhem juntos de maneira mais 
eficiente e troquem conhecimento e recursos para o bene-
fício de seus clientes no ambiente da internet industrial.  
Já em El Salvador, na América Central, a empresa comuni-
cou o fornecimento de uma linha de produção de tissue Ad-
vantage DCT100HS, incluindo uma planta de destintado e 
um extenso pacote de automação para a empresa Alas Dora-
das. No pedido também está incluso um contrato do Valmet 
Performance Center. A nova máquina terá uma largura de 
2,8 metros e uma velocidade projetada de 2.000 metros por 
minuto, acrescentando 35.000 toneladas de papel tissue por 
ano à produção atual da empresa.
Fonte: Valmet
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  Voith anuncia dois  
novos contratos de aquisição

Depois de concluir a aquisição da empresa suíça de tecnolo-
gia papeleira BTG da empresa britânica listada em bolsa Spectris 
plc por 319 milhões de euros (oficializada em 1º de dezembro de 
2019), a Voith anunciou outra aquisição no setor de papel com a 
compra de 90% das ações da empresa italiana Toscotec S.p.A, as-
sinado em 20 de dezembro de 2019. Sediada em Lucca, a Toscotec 
S.p.A. é uma fornecedora mundial de equipamentos, produtos e 
serviços para a indústria papeleira. Seu principal ramo de atu-
ação é a produção de máquinas de papel tissue voltadas para a 
fabricação de produtos sanitários como papel toalha e guardana-
pos de papel. Com cerca de 200 colaboradores, a empresa tem um 
faturamento anual de aproximadamente 100 milhões de euros.  
Na mesma data, a empresa assinou outro contrato referente à 
aquisição de mais de 70% das ações da fabricante de motores elé-
tricos ELIN Motoren Gmb, uma empresa global com tecnologia 
de ponta na área de motores e geradores elétricos, fornecendo 
soluções personalizadas para aplicações industriais. Sediada em 
Weiz, na Áustria, a empresa emprega cerca de 900 colaboradores 
e tem um faturamento anual de aproximadamente 120 milhões 
de euros. A aquisição das ações de ambas as empresas deverá ser 
concluída no início do segundo trimestre de 2020, e estará con-
dicionada a todas as aprovações governamentais, além do atendi-
mento a outras condições habituais de fechamento. Todas as par-
tes concordaram em manter os valores das transações em sigilo.
Fonte: Voith

  AgroStart evolui para ser 
uma plataforma de inovação e 
empreendedorismo da BASF

O AgroStart é a nova plataforma da BASF para pro-
mover inovação e empreendedorismo no agronegócio. A 
iniciativa vai ampliar sua atuação na Amélica Latina com 
equipes dedicadas aos desafios e soluções locais, atuando 
em quatro frentes de trabalho: aceleração de startups; foco 
no intraempreendedorismo; ampliação do Ecossistema 
AgroStart, e aportes do BASF Venture Capital, que reali-
za investimentos em startups e fundos de capital de risco. 
Nesta nova plataforma, as tecnologias desenvolvidas por 
startups e em iniciativas de intraempreendedorismo são 
focadas em automação, economia compartilhada, agricul-
tura de precisão e gestão da lavoura. O Banco do Brasil é 
um parceiro estratégico com forte atuação no agronegócio 
e que vem investido em digitalização e agtechs. 
Fonte: BASF

  Lei de liberdade econômica  
promete mudanças para aquecer  
a economia e gerar empregos

Sancionada no dia 20 de setembro de 2019, com a pro-
messa de diminuir a burocracia nas atividades econômicas, 
a lei de liberdade econômica tem o objetivo de estabelecer 
novas regras para ampliar a segurança jurídica dos negó-
cios e acelerar a criação de empregos. Uma das novidades 
da lei é a criação da figura do “abuso regulatório”, que é 
quando a administração pública comete uma infração ao 
editar uma norma que pode afetar a exploração de uma 
determinada atividade econômica. No Global Competiti-
veness Report 2019, um relatório global, publicado anual-
mente pelo Word Economic Forum, que avalia 141 países 
por meio de quesitos de competitividade, sendo um deles 
o ônus da regulamentação governamental sobre o am-
biente de negócios, como licenças, regulamentos e proces-
sos, o Brasil ficou na posição 141ª, a última do ranking. 
“A criação da figura do abuso regulatório pode tornar o 
nosso mercado mais concorrencial e atrativo a empresas ou 
à competição. E, ao mesmo tempo, acaba inibindo atos de 
corrupção que possam ser cometidos entre o agente público 
e as empresas, já que torna o acesso ao mercado mais justo 
para todos que queiram participar dele. Ao mesmo tempo, é 
um facilitador da entrada e do próprio processo de abertura 
de novas empresas, o que só tende a aumentar o dinamis-
mo, a concorrência e a competência, melhorando o nosso 
ambiente de mercado e capacidade de produção”, comenta 
o sócio líder da Baker Tilly no Brasil, Alexandre Labetta.
Fonte: Baker Tilly

SUSTENTABILIDADE

  Voith se tornará mundialmente 
neutra em Carbono a partir de 2022

Para colocar em prática a sua política de neutralida-
de em Carbono, em um futuro próximo a Voith passará 
tanto a comprar eletricidade neutra em Carbono como a 
neutralizar suas emissões   de Carbono com medidas de 
compensação. Atualmente, a Voith já atende a um terço da 
sua demanda elétrica com recursos renováveis   (ano fiscal 
2017/18: 35,4%). A empresa aumentará gradualmente a sua 
parcela de energias renováveis tanto por geração própria 
quanto por suas compras de energia. Além disso, a Voith 
investirá cinco milhões de euros ao ano em eficiência ener-
gética, o que incluirá sua própria geração em suas unida-
des operacionais.
Fonte: Voith
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  Eldorado Brasil Celulose adere a 
compromissos do Instituto Ethos

A Eldorado Brasil Celulose aderiu a dois compromissos 
do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. A 
companhia se tornou signatária, em dezembro de 2019, do 
Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência e 
do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrup-
ção. Ambas as ações visam angariar o comprometimento do 
setor privado brasileiro em promover um ambiente de negó-
cios socialmente responsável e que colabore para o desenvol-
vimento sustentável. “A adesão formal a esses compromissos 
é um reconhecimento à Eldorado Brasil pelo investimento 
na área de Compliance. É uma sinalização de que a empresa 
está no rumo certo da sustentabilidade empresarial”, afirma 
André Tourinho, gerente de Compliance. “Isso mostra tam-
bém que a empresa está comprometida em transmitir esses 
valores a todos os seus colaboradores e ao mercado de forma 
geral”, completa Tourinho.
Fonte: Eldorado Brasil

  Com apoio da Suzano, o ICCC  
forma 70 ceramistas em Cunha-SP 

O município de Cunha, no interior de São Paulo, encer-
rou o ano de 2019 com mais 70 ceramistas formados para 
ajudar a manter viva a tradição da cerâmica, existente desde 
os anos 1970 na região. Esse trabalho de perpetuação da cul-
tura é resultado de uma parceria entre a Suzano e o Instituto 
Cultural da Cerâmica de Cunha (ICCC), por meio do projeto 
Terra e Arte, que já se estende por quatro anos. A parceria 
com o ICCC é dividida em duas frentes de ações. Na zona 
urbana, foram formados 30 jovens com idade entre 13 e 19 
anos na fase para iniciantes e, no curso avançado, foram mais 
dez jovens, que se destacaram na fase inicial e receberam a 
chance de aperfeiçoar a técnica. A novidade este ano ficou 
por conta da contratação de ceramistas da Vargem do Tan-
que, que iniciaram a participação no projeto em 2017. 
Fonte: Suzano

  Veracel e Suzano juntas  
em ações sustentáveis

Denominado Monitoramento de Biodiversidade  
BAMGES, as empresas do setor de celulose e papel, Vera-
cel e Suzano, uniram-se para realizar uma nova aborda-
gem de monitoramento de biodiversidade territorial.  A 
iniciativa visa a monitorar a biodiversidade do território 
em mais de 900 mil hectares nos Estados da Bahia, Minas 
Gerais e Espírito Santos. Segundo Virginia Londe de Ca-
margos, coordenadora de Estratégia Ambiental e Gestão 
Integrada da Veracel, desde 2008, as empresas monito-
ram a biodiversidade dos mesmos grupos de fauna (ma-
míferos e aves) e flora, mas de forma isolada e por meio 
de metodologias que não permitiam estudos integrados.  
“O BAMGES é o aperfeiçoamento desse projeto, porque 
melhoramos a qualidade das informações e comparamos 
cada ambiente com as suas particularidades. Com esse 
conhecimento acumulado, o amadurecimento e a evo-
lução da gestão ambiental das empresas, teremos uma 
avaliação sistêmica e geração de ações concretas para a 
conservação da biodiversidade, um importante legado do 
setor florestal para a região”, avalia. Para Yugo Matsuda, 
gerente de Sustentabilidade da Suzano, a iniciativa vai 
contribuir de forma integrada para a conservação de bio-
diversidade. O banco de dados vai ser público, disponível 
para ajudar a embasar pesquisas e colaborar para a con-
servação da flora, das aves e dos mamíferos. A integração 
de metodologia e das áreas é fruto de uma parceria entre 
as empresas e a Casa da Floresta, consultoria que realiza 
os monitoramentos e que delineou toda a metodologia 
de padronização do levantamento. A coleta em campo e 
análise dos dados serão feitos ao longo de três anos e a 
previsão é de que os primeiros resultados de 2019 sejam 
divulgados ainda no começo deste ano.
Fonte: Veracel

Espaco do Leitor
Este espaço é dedicado aos leitores, para que enviem à Redação suas sugestões, elogios e críticas, a 
fim de que possamos oferecer uma Revista O Papel cada vez mais adequada às suas necessidades de 
informações e pelos canais que você mais gostaria de fazer sua leitura.
Baixe o aplicativo "Revista O Papel" pelo AppStore e GooglePlay e seja avisado 
pelo seu celular quando a edição do mês estiver disponível!



  37Janeiro/January  2020  •  Revista O Papel

Muitos são os estudos que relacionam a presença de diversi-
dade em uma empresa a bons resultados finalísticos. Na Falconi, 
este entendimento está cada vez mais claro e disseminado. En-

tretanto, a motivação mais forte para a busca por uma empresa 
mais diversa é a responsabilidade que temos perante a socieda-
de. É a coisa certa a se fazer!

DICAS	PRÁTICAS	PARA	IMPLEMENTAR	
UM	PROGRAMA	DE	DIVERSIDADE	
NA	SUA	ORGANIZAÇÃO

Graduada em Engenharia Ambiental pela UFV com MBA em Gerenciamento de Projetos pela ESALQ. Atua há 4 anos na Falconi 
em projetos em órgãos privados e públicos (com ênfase em educação). Atualmente compõe o Comitê de Diversidade da Falconi.

Com mestrados em International Affairs e Public Health pela Universidade de Columbia em Nova York e é graduada em Administração 
de Negócios pela FHWN, na Áustria. Na Falconi há 5 anos, com forte atuação na liderança de projetos no segmento de educação e 
como membro do Comitê de Diversidade da Consultoria. Antes disso, trabalhou em organizações multilaterais como a ONU, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e Care International nos EUA, Europa, Africa e América Central.

POR ANA BEATRIZ FÉLIX

POR SARITA VOLLNHOFER
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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

Ao longo de dois anos de trabalhos intensos pela 
diversidade tivemos avanços e aprendizados. Um valor que 
faz parte do nosso DNA e por isso torna o programa ainda 
mais encantador, propiciando um ambiente de aprendizado 
acelerado a partir da visão do outro. Acreditamos que 
compartilhar os fatores-chave no sucesso desta empreitada 
potencializa o impacto dessa iniciativa.

Dessa forma, trazemos neste artigo nossas 5 dicas para im-
plementar um Programa de Diversidade na sua organização, 
conforme os destaques a seguir:

1. GARANTA O APOIO DA LIDERANÇA
A diversidade deve ser tratada como o assunto estratégico 

que de fato é. Sendo um fator que impacta no sucesso de uma 
organização, é importante que esteja na pauta da alta liderança. 
Este sponsorship garante que a prioridade do tema seja 
cascateada para toda a empresa. Vimos isto na prática, tendo 
nossa presidente Viviane Martins como grande incentivadora e 
porta-voz do tema. 

2. EVIDENCIE A TRANSVERSALIDADE DO TEMA
Tratar o assunto de maneira estratégica relacionada ao suces-

so e propósito de uma organização torna evidente o fato de que 
a diversidade não é assunto apenas de RH. Para além disto, é um 
mindset a ser aplicado de maneira transversal nas áreas de uma 
organização. Em nossa experiência, isto se traduziu na criação 
de um Comitê composto por representantes de várias áreas e 
níveis hierárquicos. Este Comitê se reúne sistematicamente para 
discutir o tema e tomar decisões que valem para toda a empresa.

3. FAÇA USO DE FATOS E DADOS
Nosso trabalho pela diversidade não foge à regra da nossa 

metodologia: sempre que possível nos embasamos em fatos e 
dados para tomar decisões. Entendemos que dessa maneira 
geramos um senso de urgência, comprovamos a importância e 
levantamos necessidades. Esta abordagem merece dois desta-
ques: o primeiro quando aplicamos uma pesquisa de percep-
ções acerca da diversidade para todo o time e o segundo quando 
realizamos nosso primeiro Censo. Os insumos gerados com isto 
representam pontos de virada em nossa trajetória.

4. ELABORE UM PLANO DE AÇÃO
Não basta levantar dados, é preciso atuar com base neles. Ela-

boramos um plano de ação para responder aos pontos críticos 
identificados, em uma visão por processos, envolvendo áreas 
como Jurídico, Recrutamento & Seleção, Desenvolvimento de 
Talentos, Universidade Corporativa e Comunicação. Este plano 
é dinâmico e a cada aprendizado novas ações são acrescentadas 
e sua execução é acompanhada pelo Comitê. 

5. ENVOLVA TODO O TIME
O apoio da liderança vem ao encontro do desejo que o time 

já possui de evoluir. A realização de treinamentos em vieses  
inconscientes e outras ações de sensibilização foram importan-
tíssimas para que os colaboradores se mobilizassem cada vez 
mais em prol do tema. Somado a isto, a criação de uma base de 
voluntários e de grupos de afinidade geraram capilaridade à exe-
cução do plano de ação, além de gerar uma retroalimentação dele.

Avaliando estes dois anos de trabalho intenso, pudemos no-
tar que não apenas nos aproximamos do nosso propósito de 
contribuir com a nossa sociedade. Hoje somos mais engajados, 
mais unidos, e vemos aflorados nossos valores em nossas ações. 
A melhor parte é saber que este é um caminho sem volta e que a 
diversidade nos faz mais fortes!            n
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COLUNA ABTCP EM FOCO
Por Thais Santi Especial para O Papel

NA LEMBRANÇA DA ABTCP 
A ABTCP recebeu comunicados entre dezembro do ano 

passado e janeiro 2020 sobre os associados honorários, Car-
los Fava e Luiz Franco, e presta nesta edição homenagens 
aos associados honorários que muito contribuíram para o 
desenvolvimento do setor de celulose e papel durante tantos 
anos, bem como realizaram trabalhos voluntários na AB-
TCP. Eles ficarão sempre na lembrança de todos aqueles que 
com eles conviveram e guardam respeito.

 
“Luiz Fernando Gomes Franco, natural de Bagé-RS, enge-
nheiro mecânico e elétrico foi por alguns anos engenheiro de 
Produção da metalúrgica Wallig. Depois transferiu-se para a 
Varig e finalmente ingressou na indústria de celulose e papel, 
onde construiu sua carreira, grandes relações de amizade e 
desenvolveu um importante trabalho em prol do desenvolvi-
mento do setor. Fez da Celulose Irani sua casa, chegando ao 
posto de diretor e, posteriormente, foi membro do Conselho de 
Administração da empresa e consultor. 

Comprometido com as questões ambientais destacava em 
suas entrevistas a importância das áreas de preservação de 
floresta natural. De 1967 a 1996 foi presidente Sindicato das 
Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos 
de Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul (SINPASUL) 

e diretor da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), além de ter ocupado a posição de coordena-
dor em várias comissões e conselhos de energia.

Pela ABTCP, Franco foi um associado bastante presen-
te, atuando como representante da Associação para o Rio 
Grande do Sul. Há 15 anos ele recebeu uma homenagem 
como associado honorário. Nas palavras do consultor Insti-
tucional da ABTCP, Francisco Bosco Souza: “Franco foi um 
dos maiores colaboradores da ABTCP na Regional Sul, em 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abrindo-nos as portas 
para nos comunicarmos com os Sindicatos dessas regiões”.  
Franco faleceu aos 91 anos, em 11 de dezembro último.”
Fonte: Sinpasul 

“Carlos Alberto Sanchez Fava, respeitável engenhei-
ro, associado honorário da ABTCP, destacou-se em nosso 
setor pela competência técnica por mais de 40 anos. Uma 
carreira brilhante, chegando a diretor Industrial na anti-
ga Melhoramentos Papéis, empresa para a qual se dedicou 
durante 35 anos de sua carreira. Nos últimos anos vinha 
atuando em sua própria empresa a CFF (Tissue –  Institu-
cionais), em Mogi das Cruzes/SP. Fava faleceu no dia 10 de 
janeiro último, aos 64 anos.”
Fonte: mensagem enviada por Jeferson Minardi

Confira as últimas edições da REVISTA O PAPEL em www.revistaopapeldigital.org.br
Baixe o aplicativo “Revista O Papel” grátis na AppStore e GooglePlay 
e fique sempre por dentro do dia que a sua edição do mês estiver 
disponível para leitura no seu tablet e smartphone!

Siga a Revista O  Papel no Instagram e LinkedIn e 
acompanhe nossos destaques de pautas e notícias.
 

Leia na próxima edição da Revista O Papel – FEVEREIRO 2020  

Reportagem de Capa sobre a Smurfit Kappa 
com destaque para as operações da empresa 
no Brasil e no mundo e o seu novo Centro 
de Estudos de Papel e Embalagens de Papelão 
Ondulado, instalado em Pirapetinga-MG.

CONTRATE SEU ANÚNCIO ATÉ: 14/02/2020  
ENTREGUE SUA MÍDIA ATÉ 17/02/2020

Para anunciar, fale com o Relacionamento ABTCP 
pelo e-mail: relacionamento@abtcp.org.br ou ligue: (11) 3874-2733.
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COLUNA COMPETITIVIDADE EM FOCO 

O mundo mudou e vai continuar mudando a cada 
minuto, ou menos, e entender isso é crucialmente 
importante para os administradores se prepararem 
para atuar de forma competente nesse cenário. A 

maioria das empresas reconhece a necessidade de praticar ex-
celência em inovações tecnológicas, mas já está convencida de 
que o mais importante é praticar excelência em gestão do capi-
tal humano como fator essencial à administração competente 
nos tempos da Indústria 4.0. 

Porém, muitos dirigentes não sabem como praticar essa 
gestão na chamada Quarta Revolução Industrial e, por 
isto, sofrem profundamente as consequências no cada vez 
mais disputado e instável ambiente em que atuam. Sem a 
direção por competências humanas, as empresas não po-
derão fazer parte da lista das melhores organizações, con-
forme atestam pesquisas especializadas, como as realiza-
das sistemática e periodicamente pela organização Deloitte  
(www.deloitte.com.br) em gestão de recursos humanos.

Sempre ocorrem perdas sérias com empresas sem a necessá-
ria cultura e mentalidade orientada para os novos tempos com 
ênfase na gestão 4.0 de pessoas. Entre os principais prejuízos está 
a desmotivação dos recursos humanos, porque estarão atuando 
em ambientes com predominância da incerteza; ausência prin-
cipalmente de planos de carreiras confiáveis; e serão vítimas de 
injustiça causada pela falta de critérios lógicos para avaliação dos 
valores humanos. Dessa forma a valorização dos recursos huma-
nos acaba ocorrendo por julgamento aleatório e interesses parti-
culares de forma individualizada e empírica. 

Como consequência, emergem repercussões preocupantes 
que abrangem, além de uma imagem de mercado negativa da 
organização, a perda de grau de empregabilidade das pessoas 
prejudicadas e a falta de interesse de eventuais novos colabora-
dores de alta competência pela organização. Com base nessas 
afirmações, elaborei, com apoio do GEAPE Tech Grupo de Ex-
celência em Administração Estratégica de Pessoas & Tecnolo-

gias do Centro do Conhecimento do CRA-SP (www.crasp.gov.
br) Conselho de Administração do Estado de São Paulo, uma 
definição, com delimitação do problema e hipóteses de solução 
que compartilho a seguir com os leitores.

1. Definição do problema
A maioria das empresas reconhece a necessidade vital de 

mudar (reaprendendo, inovando...), mas desconhece efetiva-
mente como poderia praticar os padrões de medição a respeito 
da competitividade fundamentada na competência humana. 
Esse fato torna-se um problema crucialmente importante para 
a direção e para o gerenciamento e desenvolvimento estratégico 
4.0 de recursos humanos das empresas lato sensu. Muitas que-
braram e outras estão perigosamente à deriva e prestes a desmo-
ronar pela incompetência. É lógico que cada caso será diferente 
e irá requerer soluções específicas.

2. Delimitação do problema
Para isso, é preciso responder às seguintes perguntas: 
a) Quais são os padrões para medição do desempenho uti-

lizados pelas empresas atualmente e com visão de futuro 4.0?
b) Quais são os padrões de competências humanas utiliza-

dos pelas empresas?
c) São realizadas avaliações de desempenho dos adminis-

tradores e demais profissionais, tendo como base competên-
cias humanas? Como são realizadas?

d) Como é feito o recrutamento e seleção de pessoal 
altamente competente e demais pessoas baseado em 
competências humanas e como é desenvolvido o plano de 
carreira envolvendo administradores e demais funcionários 
no caso de ser verdadeiramente realizado?

Minha vivência na área de assessoria empresarial – e hoje 
coordenando o GEAPE Tech do CRA-SP – leva-me a compar-
tilhar as seguintes respostas com os leitores:

O ESSENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO COMPETENTE
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Administrador FGV-SP e professor, pós-graduado, mestre Ph.D., CEO da  
Lerner&Hiper Partners Management & Corporative Education, idealizador  
do Conselho Consultivo de Administradores Eméritos e Coordenador Geral do 
GEAPE Tech – Grupo de Excelência em Administração Estratégica de Pessoas  
& Tecnologias do CRA-SP/Conselho Regional de Administração de São Paulo. 
E-mail: lernerwl@terra.com.br

POR WALTER LERNER
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“Competências são um conjunto de conhecimentos e qualida-
des profissionais necessários para que um administrador de-
sempenhe com êxito um conjunto de funções e tarefas” (quer 
dizer, uma ocupação). Por extensão: Conjunto de conheci-
mentos e qualidades necessárias para desenvolver com êxito o 
negócio de uma empresa.

Ainda segundo Millán (Idem), “as características mais des-
tacáveis das competências são as seguintes:

*Independência: que pode ser aplicável em diferentes pon-
tos da estrutura e em diferentes situações de performance nas 
responsabilidades do administrador;

*Especificidade: específica para cada empresa (deve res-
ponder a seu particular processo produtivo);

*Localização: ligada às pessoas, são os administradores os 
que as aplicam no desempenho diário de suas ocupações;

*Evolução: modificação e evolução das competências dos ad-
ministradores hoje, para adaptá-las às necessidades do futuro;

Adicionalmente, devem ser considerados dois tipos de 
competências:

*Os conhecimentos: elemento básico para o administrador 
desempenhar com êxito as funções necessárias.

*As qualidades profissionais: refletem os padrões de con-
duta e habilidades pessoais necessárias para desempenhar 
com êxito uma ocupação (conjunto de funções e tarefas que 
um administrador deve desenvolver)”.

É oportuno esclarecer ao administrador que, hoje, as empresas 
mais modernas mudaram completamente seu estilo de trabalhar, 
tratando as pessoas e as tecnologias de forma dinâmica e flexível, 
envolvendo-as em múltiplos projetos de negócios ou ocupações, e 
portanto podem ser caracterizadas da seguinte forma:

*Não são elementos estáticos, mas dinâmicos;
*São um reflexo das atividades que em cada momento se 

realiza na empresa;
*Não têm vocação de perpetuar-se no tempo, como ocor-

reu no passado e historicamente com o conceito de posto de 
trabalho.

A definição das ocupações deve basear-se no conceito mais 
moderno de fluxos de trabalho e processos por projeto, aban-
donando o esquema superado de divisão de funções e admi-
nistradores estáticos.

Para melhor compreensão dos tipos e características de 
competências humanas, apresentamos em seguida exemplos 
de Relacionamento de Tipos e Características de Competên-
cias (Ibidem, p. 4).

*Conhecimentos:
1. Devem descrever toda a atividade da empresa.
2. Devem estar relacionadas com a capacidade de fazer as coisas. 
3. Se adquirem e desenvolvem mediante ações de formação.

a) A maioria das empresas não utiliza a gestão por compe-
tências 4.0, porque desconhece ou não sabe como praticá-la.

b) A maioria das empresas não possui padrões de medição 
das competências humanas, porque não sabe como organizar 
o processo de medição.

c) Há uma necessidade, por parte das empresas, em conhe-
cer melhor os padrões de medição de desempenho humano, 
porque precisam ser competitivas.  

d) A maioria das empresas não sabe como praticar a gestão 
por competências, por desconhecer as estratégias de implantação 
que são segredos estratégicos de uma minoria que possui conhe-
cimento inovador e muita experiência sobre o assunto.

Diante desse cenário o aconselhamento sobre os melhores 
caminhos da gestão na Indústria 4.0 torna-se necessário para 
elevar a competência dos administradores, de acordo com as 
demandas de mudanças, que são cada vez mais constantes e 
ameaçadoras para todos no mundo dos negócios. Vencer nes-
ta realidade desafiadora requer:

*Desmistificar o conceito e o conteúdo de aplicação da ges-
tão de pessoas;

*Desmistificar o conceito e o conteúdo da gestão por com-
petências humanas;

*Desmistificar a metodologia de aplicação sobre problemas 
e benefícios da gestão por competências humanas, obtendo in-
formações consistentes sobre como proceder criteriosamente;

*Ajudar administradores e organizações em geral para um 
progresso, caso a caso, com alta eficácia, produtividade e espí-
rito competitivo baseado em competências humanas.

Para reflexão sobre nosso tema, cito o magnífico autor e 
consultor emérito, Peter Drucker, em sua obra As Fronteiras da 
Administração, p. 255: “As inovações bem-sucedidas raramente 
exigem muito dinheiro nos estágios iniciais e cruciais. Mas re-
querem algumas pessoas muito competentes, dedicadas, moti-
vadas, trabalhando em tempo integral e arduamente”.

E complemento nossa reflexão a partir do autor Claus Moller, 
em O Lado Humano da Qualidade, p. 7, que esclarece e orien-
ta: “A qualidade pessoal é a base de todos os outros tipos de 
qualidade. A qualidade é crucial para sua autoestima, a qual, 
por sua vez, determina seu bem-estar, sua eficiência, suas ati-
tudes e seu comportamento”.

Compreensão do Significado 4.0 de Competências 
Humanas e Aplicabilidade 4.0 na Gestão Estratégica 
de Pessoas 

O Significado de Competências Humanas

Consultando os estudos publicados pelo Prof. Dr. Antonio 
Leal Millán, da Universidade de Sevilha (Gestion por Compe-
tencias y Ocupaciones, p. 3.), obteve-se a seguinte definição: 
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*Qualidades Profissionais:
1. Devem estar relacionadas com as habilidades de gestão.
2. Devemos considerar a parte visível de um conjunto de quali-
dades pessoais.
3. Devem ser desenvolvidas com a experiência.
4. Devem ser observáveis, medidas facilmente, assimiláveis e 
mensuráveis. 

O Professor Millán (Ibidem, p. 4) destaca também três fato-
res de alta importância para o sucesso empresarial. Entre estes: 
Conhecimentos, Qualidades e Motivação. Um administrador, 
ao desempenhar uma ocupação, põe em jogo uma série de 
conhecimentos e qualidades que, somados à experiência, lhe 
permitem alcançar o êxito. As competências não garantem 
que um administrador o faça, isto depende de um terceiro fa-
tor adicional que é a motivação para fazê-lo.

Recomenda ainda Millán (Ibidem, p. 5) a estruturação de 
um comitê de Competências apoiado pela Diretoria objeti-
vando uma gestão de competências com sucesso, dotado de:
• Uma forma de articular as competências (de conhecimento e 

de qualidades) de uma empresa.
• Um conjunto de competências necessárias para a consecução 

dos objetivos da empresa.
É importante que o Comitê apresente duas características 

principais:
1. Número de competências suficientemente amplo para 

abranger a totalidade das atividades da empresa, mas não 
tão extenso a ponto de dificultar a sua gestão.

2. As competências devem ser independentes, quer dizer, seus 
conteúdos não devem sobrepor-se.
Os passos básicos para a criação do comitê devem ser os 

seguintes:
• Definir (para cada competência) um conjunto de níveis que 

clarifiquem e diferenciem o grau no qual um administrador 
a possui, ou uma ocupação requer.

• Definir com precisão o significado e alcance do conteúdo de 
cada competência na empresa.
O administrador deve Compreender então que:

• Quanto ao conteúdo, cada ocupação precisa esclarecer os 
elementos que identificam, de forma clara, o papel que o ad-
ministrador deve desempenhar dentro da  organização, es-
tratificado quanto a:
- Missão: responsabilidade da ocupação.
- Funções: descrição das atividades e alcance da ocupação 
que lhe permita satisfazer a missão.
- Inputs: materiais e informação que recebe a ocupação de 
seus fornecedores.
- Outputs: produtos e serviços obtidos ao processar os 
inputs; devem ter um cliente, formando uma cadeia cliente-
-fornecedor.

- Recursos: necessários para converter inputs em outputs; 
os meios têm de ser apropriados para o desempenho eficaz 
de cada ocupação.
-Indicadores: formas de medir a contribuição de cada ad-
ministrador por meio de sua ocupação, para o alcance dos 
objetivos do negócio, tanto quantitativos (resultados, in-
dicadores de atividades etc.) como qualitativos (qualidade 
em administrar etc.)
*Quanto aos requisitos de uma ocupação, o principal é o:
- Perfil de Competências: definição que representa o grau 
de exigência que requer a ocupação em cada uma das com-
petências incluídas no Comitê; e constitui a união entre a 
organização do trabalho do administrador e dos funcioná-
rios em geral (competências postas a serviço da empresa).
Sobre o perfil de competências, entende-se que cada ocupa-

ção requer determinado perfil de competências e cada adminis-
trador deve possuir seu perfil de competências, que pode apli-
car em diferentes ocupações ou projetos de negócios.

Dessa forma, muitas organizações modernas fizeram a rup-
tura acontecer entre o administrador e o passado tradicional 
e superado, já que se pode gerir as ocupações e os adminis-
tradores independentemente, podendo mantê-los unidos me-
diante linguagem comum do perfil de competências.

Geralmente, o processo pelo qual se vincula cada ocupação 
a um perfil de competências costuma ser denominado como 
posicionamento. Este processo deve-se realizar com a partici-
pação de especialistas de diferentes áreas operativas, por se-
rem conhecedores das atividades e do grau exigível em cada 
competência.

Muitas organizações descobriram que a chave para ganhar 
valor competitivo é a habilidade de sua força de trabalho em 
maximizar superioridades. No atual mundo de negócios glo-
balizado e de difícil competição, o estado da arte em gerir tec-
nologias, produtos e serviços superiores e uma boa fatia de 
capital são como bilhetes para entrada nos mercados. 

Para superar os desafios, muitas organizações se interes-
saram em conhecer modelos de competência humana para 
ajudá-las a identificar as habilidades essenciais, conhecimento 
e características dos administradores, necessárias para per-
formances de trabalho bem-sucedidas e para calibrar o foco do 
sistema de gestão estratégica de pessoas, para seu desenvolvi-
mento (LUCIA, D. Anntoinette; LEPSINGER, Richard. The 
Art and Science of Competency Models, p. 1.).

Lucia e Lepsinger (Ibidem, p. 5) apresentam uma definição 
que consideram relevante e tem sido aceita por especialistas 
renomados, atuantes na gestão de administradores, ou seja: 
Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que in-
fluenciam a parte mais importante de um trabalho (um papel 
ou responsabilidade) que tenha correlação com a performance 
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no trabalho, que possa ser medida com base em padrões mui-
to bem estabelecidos e aceitos, e que possa ser implementado, 
via treinamento e desenvolvimento. 

Um modelo de competência deve descrever a particular 
combinação de conhecimentos, habilidades e características 
necessárias para realizar uma função com uma performance 
eficaz e ser utilizada como uma ferramenta de avaliação de 
pessoas de uma organização para: seleção, treinamento e de-
senvolvimento, avaliação, remuneração e carreira. Obviamen-
te, qualquer trabalho requer uma mistura de habilidades que 
possam ser mais ou menos mensuráveis, dependendo das ca-
racterísticas, assim como de conhecimentos, e é por isso que 
existe dificuldade em praticar as avaliações que sempre devem 
ser feitas. Deve-se concentrar cada estudo, ao máximo, em ele-
mentos tangíveis e mensuráveis com preferência adotando-se 
indicadores de performances.

Alinhando Comportamento com 
Estratégias e Valores Organizacionais

Um modelo de competência pode ser um meio eficaz de 
comunicação com a força de trabalho por parte da cúpula 
dirigente, a respeito dos objetivos a serem alcançados, dos 
valores envolvidos e das prioridades que o pessoal deve fo-
calizar considerando sua própria performance. Por exemplo, 
competências básicas utilizadas em sistemas de avaliação de 
desempenho, distinguem indivíduos com características re-
queridas para construir e manter os valores organizacionais 
(times de trabalho, respeito ao indivíduo, inovação ou inicia-
tiva, por exemplo) daqueles que não possuem as qualidades 
necessárias.

Decolando Aplicabilidade com um 
Modelo de Gestão por Competências Humanas

Como qualquer construtor sério diria, um bom alicerce 
como base fundamental é uma garantia sólida de bons resul-
tados por tempo duradouro. É o que deve ser feito pelo admi-
nistrador na definição do modelo de gestão por competências 
humanas a ser adotado. Nesse contexto, Lucia e Lepsinger re-
comendam quatro áreas-chave  que devem ser consideradas 
pelo administrador em qualquer projeto (Ibidem, p. 49):

“1. Determine os objetivos e o escopo do projeto. Por que es-
tamos fazendo isto? Que trabalhos, funções ou unidades de 
negócios priorizamos? Qual método usaremos para desenvol-
ver o modelo de gestão por competências? Quem desenvolve-
rá o trabalho?

2. Esclareça os objetivos a serem alcançados e os padrões a se-
rem utilizados.  Qual é o resultado pretendido com o projeto? 
Quando vamos saber quando tivermos alcançado o resultado?

3. Crie um plano de ação. Que tarefas estão envolvidas? 

Quem é o responsável em realizá-las? Quando elas precisam 
estar completadas? Quais são os recursos necessários?

4. Identifique casos individuais especiais que podem fugir das 
regras gerais e aplique soluções específicas”.

Planejar adequadamente é sempre uma garantia de me-
lhores resultados em qualquer atividade humana. É o caso da 
prática da gestão por competências humanas, cujas caracterís-
ticas evidenciam muita complexidade em suas atividades ne-
cessárias e envolve o presente e o futuro de seres humanos. A 
quantidade de variáveis (dados pessoais, performance indivi-
dual, grandes contingentes humanos, julgamentos humanos, 
comparações, remuneração, questões psicológicas...) é imen-
sa, considerando grandes populações.

O administrador, para coordenar um projeto dessa enver-
gadura, sob a pressão de prazos, recursos financeiros aplica-
dos, é muito mais viável e administrável com a utilização de 
um plano de ação bem eficaz. O risco maior da improvisação 
pode ser a perda da credibilidade, o que será fatal e definitivo.

Reportando às quatro áreas-chave já citadas anteriormente, 
será oportuno desdobrá-las, melhor esclarecendo, da seguinte 
forma, por processo (Ibidem, p. 51-65):

“Passo um: Determine objetivos e o escopo do processo. 
Nesse caso, são recomendadas quatro atitudes:

1. Identifique as necessidades do negócio ou as que o mo-
delo de gestão por competências atenderá.
2. Identifique os trabalhos, funções ou unidades de negó-
cios que o modelo priorizará.
3. Determine o método para o desenvolvimento do modelo 
de gestão por competências. 
4. Determine o que fará o time do projeto.
Passo dois: Esclareça as metas e padrões de implementação.
Se o administrador esclarecer desde o início do processo 

garantirá uma direção segura ao projeto como um todo e às 
pessoas individualmente. Uma boa atitude na implementação 
significará que:

*questões específicas terão solução;
*consistência será obtida mediante recursos de avaliação;
*haverá consistência com políticas organizacionais e proce-
dimentos operacionais;
*será mensurável;
*terá coerência, inclusive de acordo com uma data espera-
da de conclusão.
Passo três: Desenvolva um plano de ação:
Um plano de ação para o andamento do projeto é ferramenta 

primordial e primária para gerir o processo, desde o início e du-
rante o desenvolvimento para avaliação de seu progresso, com 
implicações sérias para a determinação de recursos requeridos 
(pessoal, tempo, dinheiro e ferramentas tecnológicas) para o 
andamento do projeto e informações, que serão essenciais para 
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o processo decisório. Existem casos de estudos que deveriam 
ser concluídos em três meses, mas que se estenderam por seis e 
até 24 meses. É recomendado listar os passos do plano de ação 
considerando no mínimo o seguinte:

*Degraus de ação: dividir o trabalho a ser realizado em par-
tes menores (tarefas e atividades).
*Responsabilidades: identificar responsabilidades indivi-
duais e de grupo para realizar cada degrau de ação.
*Programação: estabelecer datas de início e término para 
ações específicas e para o projeto como um todo.
*Recursos requeridos: identificar o equipamento pessoal, 
dinheiro e outros recursos necessários para completar os 
degraus de ação.
Passo quatro: Identifique questões individuais em vários 

níveis de performance:
Tomar cuidado com pessoas que têm performance acima da 

média ou abaixo é recomendável. Elas existem, atingem metas 
e é preciso conhecê-las, dialogar a respeito de suas necessida-
des e compreendê-las ao contrário de criticá-las.

As regras são feitas para todos, mas existem profissionais 
que não costumam segui-las, o que não é um bom exemplo. 
Algo está errado e é preciso avaliar e recomendar. Podem ser 
casos isolados, mas já aconteceu de ser o começo da desmora-
lização de um grande programa, minando resultados.

O Case Efix
A fim de enriquecer as nossas considerações sobre o assunto 

em foco, pedimos uma colaboração da Organização Efix, nossa 
partner no GEAPE Tech/CRA-SP, apresentando um case de su-
cesso, o qual compartilhamos com os leitores a seguir.

Case Efix de automatização da avaliação de desempenho 
em empresa nacional do segmento financeiro

Após estruturar um projeto estratégico de gestão de 
performance, a equipe de Recursos Humanos da institui-
ção financeira com mais de 50 anos de existência sentiu a 
necessidade de fazer uma transformação radical na forma 
como eram realizadas as avaliações de desempenho e per-
formance dos funcionários.

As mudanças em RH e o foco cada vez maior em produ-
tividade das equipes levaram diversas empresas à adoção de 
metodologias para gestão de desempenho e de performance 
dos colaboradores. As mesmas soluções também passaram 
a ser usadas pela indústria para a retenção de talentos – já 
que as avaliações auxiliam na definição e planejamento de 
programas de desenvolvimento, e na identificação de pro-
fissionais que podem se desenvolver em posições mais es-
tratégicas no futuro.

A instituição opera em diversas modalidades com foco nas 
operações de crédito corporativo e serviços customizados para 

médias e grandes empresas. “Todos os anos, recebíamos as ava-
liações por e-mail e em formulários impressos, além de realizar o 
controle em planilhas Excel”, conta a superintendente de Recur-
sos Humanos do banco, acrescentando que o processo era muito 
demorado, e impactava a produtividade da área de RH, pois a de-
manda de organizar todo o volume de informação era absorvida 
e tratada manualmente por um analista. 

Essa era, aliás, a maior dificuldade enfrentada pelo banco: 
o tempo consumido pelo processo de avaliação, em detrimen-
to da realização de outras atividades, mais estratégicas para o 
RH. Para solucionar essa questão, sem interromper o proces-
so contínuo de avaliação de desempenho dos funcionários, o 
banco partiu para a automatização dos processos.

A automatização de processo foi adotada pelo banco em 
parceria com a Efix – desenvolvedora de sistemas para gestão 
de talentos. O banco adotou a plataforma Efix |Performance 
Suite – específica para mapeamento e avaliação das competên-
cias, bem como a mensuração do desempenho dos colabora-
dores. O sistema conta com duas aplicações: Efix Competency, 
voltado para avaliações de competência top-down, 180.º e/ou 
360.º integrados ao plano de desenvolvimento individual, e o 
Efix Goals, ferramenta que auxilia na definição e cascateamen-
to de metas e objetivos para os profissionais, que podem estar 
relacionados a um time, como também podem ser individuais.

A solução veio ao encontro das necessidades do banco, que 
procurava por uma ferramenta de fácil implementação e que 
possibilitasse integração com o sistema legado do banco. Com 
o software na nuvem, também conseguimos ser mais ágeis 
para parametrizar a ferramenta conforme o modelo de gestão 
desenhado por cada organização – o que garante um rápido 
retorno do investimento.

Mudança
De acordo com a responsável pelo projeto na instituição, a 

adoção das ferramentas de automação promoveram agilida-
de e confiabilidade no gerenciamento e manutenção das in-
formações. Ao mesmo tempo, houve mais transparência – já 
que as informações de avaliação dos funcionários feitas pelo 
gestor, por exemplo, ficam disponíveis para consulta e visuali-
zação dos interessados. O uso da tecnologia também possibili-
tou a expansão do programa de avaliação de desempenho para 
100% da força de trabalho.

Outro ganho importante foi o de produtividade. Se antes 
era necessário ter um funcionário quase que dedicado ao 
processo em determinadas épocas do ano, agora esse mes-
mo profissional consegue dividir o seu tempo para a reali-
zação de outras tarefas, sem comprometer suas horas com 
atividades puramente operacionais.           n
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Ao completar um ano de fusão com a Fibria, nova 
companhia fortalece core business atual e investe no 

conceito de inovabilidade para ampliar portfólio futuro

Passado um ano da fusão en-
tre Suzano Papel e Celulose e 
Fibria, a Suzano consolida-se 
como líder global na produção 

de celulose de eucalipto e posiciona-se 
como uma das maiores fabricantes de pa-
péis da América Latina. O planejamento 
da nova companhia de captar sinergias 
estimadas entre R$ 800 milhões e R$ 900 

SUZANO ALMEJA SER 
PROTAGONISTA DA BIOECONOMIA

milhões por ano vem se desdobrando 
conforme o previsto e trazendo incre-
mentos contínuos de competitividade. 
“Em 2019, alcançamos 40% desse resul-
tado, número que subirá para 90% em 
2020 e 100% em 2021”, informa Walter 
Schalka, presidente da Suzano. 

As sinergias vêm sendo capturadas 
principalmente nas áreas florestal, de 

logística internacional, SG&A (despesas 
com vendas, gerais e administrativas) e 
suprimentos. “Seguimos com mais de 
200 ações, em diversas áreas, voltadas à 
captura de sinergias. Na logística inter-
nacional, por exemplo, as duas empre-
sas operavam com modelos distintos 
de atuação, embora tivessem operações 
complementares em alguns momentos – 
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caso de um navio que saía do Brasil com 
celulose das duas empresas e parava em 
portos distintos. Hoje, o navio sai com 
celulose de uma única empresa e atraca 
em um único local”, detalha Schalka.

Os ganhos obtidos com as operações 
florestais nas Unidades Aracruz e Mucu-
ri destacam-se como mais um exemplo 
das sinergias em andamento. “Havia, na 
região, bases de plantio da antiga Fibria 
que estavam próximas à fábrica da anti-
ga Suzano Papel e Celulose e vice-versa. 
Após a fusão, conseguimos aproveitar as 
áreas mais próximas de cada unidade, o 
que resulta em importantes ganhos logís-
ticos e ambientais”, explica o presidente 
da companhia.

As duas empresas, que já eram referên-
cia em gestão florestal, aliaram-se para 
manter as melhores práticas e aprimorá-
-las a partir da troca de experiências, 
conforme ressalta Caio Zanardo, diretor 
florestal da Suzano. “Os modelos adota-
dos já eram competitivos e muito simila-
res. O sistema de plantio em mosaico, de 
ambas as empresas, viabiliza a manuten-
ção e o desenvolvimento de espécies da 
fauna e da flora por meio de corredores 
ecológicos e promove a qualidade e ma-
nutenção dos ciclos naturais.”

A nova estrutura da empresa ainda 
permite a adoção de soluções inovadoras 
no campo. “Temas como Floresta 4.0 e 
parcerias com as Agtech fazem parte do 
nosso dia a dia e ajudarão a empresa a ser 
ainda mais competitiva. A digitalização 
já está no campo e vamos ajudar a con-
duzir esse movimento ainda mais rápido 
nos próximos anos”, aponta Zanardo. 

O diretor florestal revela que a Suzano 
também vem buscando maior eficiência 
em temas como combate a incêndios flo-
restais, silvicultura e logística no campo. 
“Afinal, a estratégia de conduta socio-
ambiental está inserida no modelo de 
negócio da Suzano e, entre outras contri-
buições, ajuda a combater os efeitos das 
mudanças climáticas por meio do plantio 
de eucalipto e preservação de áreas de 
mata nativa, que potencializam o seques-
tro e estoque de carbono.”

O processo de integração das duas 
empresas incluiu a união das melhores 
práticas operacionais com profissionais 
engajados. “Um ponto interessante deste 
processo foi perceber o quanto as em-Schalka: “Seguimos com mais de 200 ações, em diversas áreas, voltadas à captura de sinergias”
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presas tinham conhecimentos comple-
mentares sobre o processo florestal e o 
quanto a troca de experiências em todos 
os níveis tem gerado um cardápio farto 
para novos projetos de melhoria das ope-
rações”, comenta Zanardo.

Ainda de acordo com o detalhamento 
do diretor florestal da Suzano, as siner-
gias começaram com a troca de informa-
ções entre as equipes das duas empresas, 
logo após a conclusão da fusão. Mudan-
ças operacionais no intuito de gerar mais 
valor também foram iniciativas que con-
tribuíram com os avanços nesta etapa. As 
operações de plantio na região Norte do 
País foram designadas a um diretor vin-
do da Suzano Papel e Celulose, enquanto 
as da região Sul ficaram sob responsabi-
lidade de um diretor vindo da Fibria. As 
lideranças cruzaram também os profis-
sionais das antigas empresas em níveis de 
gestão (gerentes, supervisores e técnicos) 
para acelerar a integração. “Dessa intera-
ção está surgindo a riqueza da nova com-
panhia”, sublinha Zanardo. 

Além dos ganhos intangíveis alcan-
çados a partir da união de equipes, já 
é possível conferir resultados práticos 
oriundos das operações. Como exemplo, 
Zanardo cita a otimização operacional 
já em curso em atividades de plantio e 
colheita. No interior de São Paulo e na 
região entre o Norte do Espírito Santo 
e o Sul da Bahia, onde as duas empresas 
possuíam fábricas, a Suzano passou a tra-

balhar com o abastecimento das fábricas 
a partir de pontos mais próximos, redu-
zindo os custos logísticos e alcançando 
importantes ganhos ambientais com o 
menor fluxo de veículos nas estradas.

Processo de criação da nova 
cultura organizacional segue 
em construção

“A união de duas companhias é sem-
pre um processo desafiador, principal-
mente quando são duas empresas fortes 
e com times orgulhosos do trabalho que 
desenvolviam”, reconhece Christian Or-
glmeister, diretor executivo de Gente, 
Comunicação, TI, Digital e Estratégia da 
Suzano. Para garantir um alinhamento 
entre todas as equipes e preparar as pes-
soas para esse processo de mudança, am-
bas empresas investiram em programas 
para trabalhar as lideranças e, por meio 
delas, seus times. “Hoje, um ano após a 
fusão, os times estão integrados e envol-
vidos na cultura da nova empresa. Isso 
já é refletido na performance e será fun-
damental para que Suzano esteja pronta 
para os próximos desafios do mercado”, 
pontua o executivo. 

Orglmeister recorda que a primeira 
diretriz do processo de integração das 
duas culturas foi criar uma terceira, que 
representasse os valores da nova organi-
zação. Desse trabalho, surgiram os três 
direcionadores culturais da Suzano: gente 
que inspira e transforma, gerar e compar-

tilhar valor e só é bom para nós, se for bom 
para o mundo. “Tais direcionadores esti-
mulam os colaboradores a agirem com 
coragem e buscarem novos caminhos, 
levando a companhia a gerar valor para 
todos os seus stakeholders e também para 
a sociedade”, explica ele. “A nova cultura 
cria uma base sólida para que a Suzano 
continue crescendo e transformando por 
muitas e muitas gerações, sem perder a 
sua essência. Para isso, buscamos cons-
truir uma cultura de líderes com profis-
sionais capacitados, curiosos, engajados 
e alinhados aos valores da empresa”, 
completa.

Na prática, a Suzano estimula o pro-
tagonismo de seus colaboradores e as-
sume o protagonismo nos temas em que 
acredita. “Uma empresa do tamanho da 
Suzano deve liderar a discussão de temas 
relevantes, como questões socioambien-
tais, sobretudo a educação e a geração de 
renda. Mas não só isso. Também vamos 
ajudar a consolidar a digitalização no 
campo e liderar um movimento em favor 
de maior diversidade dentro das empre-
sas”, informa Orglmeister sobre os próxi-
mos desdobramentos previstos. 

Agilidade desponta como outra carac-
terística marcante da nova organização 
e, consequentemente, das equipes que a 
conduzem. “Embora seja uma empresa 
quase centenária, a Suzano trabalha em 
um modelo muito semelhante ao de star-
tups. A ideia é buscarmos constantemen-
te melhorias em todas as frentes, com 
aproximações e respostas rápidas a cada 
demanda de ação e erros de rota, respec-
tivamente”, descreve Orglmeister.

A companhia também vem trabalhan-
do no desenvolvimento do Propósito da 
Suzano, que será revelado ainda neste se-
mestre. “Ele representa o posicionamen-
to da organização e está alinhado ao que 
somos e como queremos ser relevantes 
para a sociedade e para o mundo”, adian-
ta Orglmeister. 

Considerando que a indústria de ce-
lulose e papel tem um grande potencial 
para ampliar seu portfólio e atuar em 
outros nichos de mercado, a Suzano ide-
aliza uma jornada de estímulo ao auto-
desenvolvimento e ao acesso facilitado 
a conteúdos cada vez mais específicos e 
direcionados para diferentes públicos. 
De acordo com Orglmeister, essa jorna-

Orglmeister recorda que a primeira diretriz do processo de integração das duas culturas foi 
criar uma terceira, que representasse os valores da nova organização
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Em dezembro último, a Suzano anunciou que investirá R$ 
4,4 bilhões na manutenção e expansão de seus negócios 
ao longo de 2020. Desse total, os investimentos em ma-

nutenção responderão por R$ 3,6 bilhões, enquanto projetos de 
expansão e modernização demandarão o desembolso de apro-
ximadamente R$ 300 milhões. Os aportes em projetos de aqui-
sição e/ou formação de terras e florestas totalizarão cerca de R$ 
400 milhões. Já os projetos em andamento nos portos dos esta-
dos de São Paulo e Maranhão movimentarão aproximadamente 
R$ 100 milhões em pagamentos realizados ao longo do ano.

A companhia também divulgou que passa a gerir, por meio de 
subsidiárias, aproximadamente 100 mil hectares de terras e uma 
Licença de Instalação para uma fábrica de celulose, com capaci-
dade anual de até 2,2 milhões de toneladas, na região de Ribas 
do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Os ativos, que já estão 
contemplados no Balanço Patrimonial da empresa, têm impor-
tância estratégica para a opcionalidade de crescimento futuro no 
negócio de celulose. No curto prazo, a companhia mantém como 
prioridade o foco na desalavancagem financeira, de acordo com 
o estabelecido em sua Política de Endividamento.

Como parte integrante do seu plano de enquadramento da 
alavancagem financeira por meio de venda de ativos não ope-
racionais, a companhia também comunicou ao mercado a cele-
bração de um contrato com a Klabin para a venda de florestas de 
eucalipto em pé localizadas em 14 mil hectares no sul do estado 
de São Paulo. O valor da transação é de aproximadamente R$ 
400 milhões, a serem pagos entre 2020 e 2026.

Também em dezembro, a empresa anunciou um aporte de R$ 
933,4 milhões em três projetos no Espírito Santo. Eles incluem a 
construção de uma unidade de conversão de papel tissue em Ca-
choeiro de Itapemirim, o retrofit de parte da unidade industrial 
localizada em Aracruz e a expansão da base florestal no estado.

A unidade de conversão de papel demandará investimentos 
de R$ 130 milhões e terá capacidade para converter 30 mil to-
neladas anuais de tissue em produtos acabados. Com startup 
previsto para o quarto trimestre deste ano, a planta será voltada 
à produção de papéis higiênicos de folhas dupla e tripla das mar-
cas Mimmo, que já é líder de mercado no Espírito Santo, e Max 
Pure. A matéria-prima que abastecerá a unidade será produzida 
pela própria Suzano na Unidade Mucuri, no sul da Bahia. 

As obras de retrofit na Unidade de Aracruz preveem um in-
vestimento de R$ 272,4 milhões e têm o objetivo de ampliar a 
eficiência energética e competitividade da fábrica. O projeto, que 
terá duração de 24 meses, resultará em uma fábrica mais moder-
na, eficiente, competitiva e com menor impacto ambiental, man-
tendo a produção anual de 2,3 milhões de toneladas de celulose.

O projeto de expansão da base florestal no Espírito Santo, por 
sua vez, visa reduzir o raio médio de distância entre os plantios 
florestais e a fábrica, estratégia que resultará em benefícios am-
bientais a partir da redução da circulação de veículos transpor-
tando madeira por longas distâncias. A empresa planeja investir 
R$ 531 milhões nesse projeto, por meio de aquisição ou arren-
damento de áreas rurais, plantios, conduções e tratos culturais. 

Investimentos anunciados para este ano 
sustentam estratégias futuras

Com startup 
previsto para o 
quatro trimestre 
deste ano, a 
nova planta 
será voltada à 
produção de 
papéis higiênicos 
de folhas dupla e 
tripla das marcas 
Mimmo
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da está sendo reunida no US, o Univer-
Suzano, um espaço exclusivo para cola-
boradores da Suzano. Os conteúdos vão 
desde temas técnicos ou voltados para o 
desenvolvimento da liderança até mate-
riais voltados para o novo colaborador da 
Suzano, que passa a fazer parte da empre-
sa antes mesmo de ingressar nela.

Para o público externo, informa o dire-
tor executivo, a empresa atua em diferen-
tes frentes com o objetivo de suportar a 
multiplicação do conhecimento de temas 
vinculados às atividades praticadas. “Já 
estruturamos programas de treinamen-
to para a indústria gráfica, em parceria 
com entidades do setor de papel, e temos 
diversas frentes de atuação em parce-
rias com universidades e centros tecno-
lógicos”, exemplifica. “A proximidade 
com esse público é fundamental para o 
desenvolvimento dos materiais do ama-
nhã, produzidos a partir da árvore, uma 
matéria-prima renovável, com o objetivo 
de substituir produtos menos amigáveis 
ao meio ambiente”, justifica ele.

Orglmeister dá destaque ainda a dois 
públicos externos distintos: o primeiro, 
formado pelas milhares de startups que 
compõem um ecossistema de Inovação 
estruturado pela Suzano a partir deste 
ano, e o segundo, composto por jovens 
em situação de vulnerabilidade social 
que passam por treinamento para o cur-
so de Operador de Processo de Produção 
dentro do Projeto Formare, que já resul-
tou no treinamento de aproximadamente 
700 jovens, muitos dos quais colaborado-
res da Suzano.

Atuação estratégica garante 
bom desempenho em 2019

Fazendo um balanço do cenário que 
envolveu o segmento de celulose ao lon-
go de 2019, Schalka aponta que as incer-
tezas ocasionadas pela trade war entre 
China e Estados Unidos resultaram na 
desaceleração da economia mundial e, 
como consequência, em um importante 
movimento de ajuste global nos preços 
das commodities, incluindo a celulose. 

Os estoques na cadeia atingiram pa-
tamares elevados em 2019 e, para se 
adequar ao ritmo da demanda global, a 
Suzano anunciou a decisão de reduzir o 
ritmo de produção de celulose de mer-
cado. “Com isso, iniciamos uma bem-
-sucedida estratégia de desestocagem ao 
longo do segundo semestre. Apenas no 
terceiro trimestre, o volume de estoques 
da Suzano foi reduzido em cerca de 450 
mil toneladas”, ressalta o presidente da 
Suzano. A estratégia comercial, ampara-
da pela redução no ritmo de produção de 
celulose, contribuiu para que a empresa 
encerrasse o período de julho a setembro 
último com receita líquida de R$ 6,6 bi-
lhões, EBITDA (lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortização) ajus-
tado de R$ 2,4 bilhões e geração de caixa 
operacional de R$ 1,5 bilhão. 

O nível dos estoques não foi o único 
desafio a ser superado no último ano. De 
acordo com Schalka, o mercado voltou 
a apresentar um elevado nível de volati-
lidade – aspeto que ele considera ruim 
para toda a cadeia. “O preço mais baixo 
da celulose não significa melhores mar-

gens para os fabricantes de papel. Pelo 
contrário, quando o preço da celulose cai, 
o papeleiro também reduz seus preços 
em seguida. Mas, quando o preço sobe, 
a recomposição das margens dos pape-
leiros é comprometida. Por isso, defende-
mos a redução da volatilidade e a maior 
previsibilidade de resultados para todos 
os elos da cadeia”, enfatiza ele.

Os fundamentos do mercado, contudo, 
seguem inalterados, o que faz a Suzano 
acreditar que a demanda global continuará 
crescendo no médio e longo prazos, impul-
sionada sobretudo pelo consumo de papéis 
sanitários em países como a China. “Im-
portante destacar também a consolidação 
de um movimento crescente de conscienti-
zação das pessoas em relação aos hábitos de 
consumo. Nossa indústria é sustentada por 
uma matéria-prima de origem renovável, a 
árvore plantada, e tem como característica 
ser reciclável e biodegradável. É o produto 
mais indicado, portanto, para substituir 
outros materiais produzidos a partir de ori-
gem fóssil”, sinaliza Schalka. 

Voltando o olhar ao cenário de cur-
tíssimo prazo, o presidente da Suzano 
afirma que a diferença de preços entre 
a celulose de fibra curta e de fibra longa 
estimula a migração da longa para a cur-
ta. Outro aspecto relevante do momen-
to atual é o custo de produção de alguns 
fabricantes de mercados específicos, em 
patamar semelhante ou até mesmo supe-
rior ao preço da celulose de mercado, o 
que significa que muitas empresas ope-
ram neste momento com linhas de pro-
dução que não geram resultado positivo 
para suas operações.

Dando enfoque ao comportamento do 
mercado de celulose fluff, Alexandre de 
Toledo Corrêa, gerente executivo da Uni-
dade Fluff da Suzano, informa que a Eu-
cafluff tem apresentado bom desempenho 
no mercado externo. “Hoje, mais de dois 
terços das vendas de Eucafluff são direcio-
nadas para fora do País. Também conquis-
tamos vendas em clientes que são líderes 
em seus mercados nos Estados Unidos, Ja-
pão, Europa e China – os principais mer-
cados para a matéria-prima. Entre estes 
clientes, podemos destacar a Ontex, com 
quem temos parceria no Brasil, México e 
Europa Ocidental, e a Vinda (empresa do 
grupo da ESSITY), com quem temos par-
ceria na China”, contextualiza ele.

Além dos ganhos intangíveis alcançados a partir da união de equipes, já é possível conferir 
resultados práticos oriundos das operações. Como exemplo, Zanardo cita a otimização 
operacional já em curso em atividades de plantio e colheita
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Pioneira no mundo e usada na compo-
sição de itens de uso pessoal como fral-
das e absorventes, a Eucafluff é a única 
fluff produzida a partir de celulose de 
fibra de eucalipto no mercado e se tor-
nou uma referência em inovação e sus-
tentabilidade. “O nosso produto fornece 
ganhos relevantes em conforto (maciez 
e discrição), capacidade de absorção e 
secura para os consumidores finais de 
nossos clientes, e por isso temos conquis-
tado mercado junto a grandes fabricantes 
globais”, destaca Corrêa.

A produção de Eucafluff teve início em 
uma máquina flex na Unidade Suzano-
-SP, com produção de papel couchê e flu-
ff. “Porém, desde o final de 2018, a nossa 
produção está totalmente dedicada para 
fluff. Em 2019, vendemos toda a nossa 
produção”, atualiza Corrêa. “O plano da 
Suzano para 2020 é seguir atenta ao mer-
cado para continuar atendendo aos clien-
tes da melhor maneira possível”, revela o 
gerente executivo da Unidade Fluff.

O setor de papel, por sua vez, foi mar-
cado por uma série de adversidades ao 
longo do último ano, incluindo uma 
importante retração do mercado e con-
sequente queda nos volumes absolutos 
vendidos no Brasil. “Apesar disso, a Su-
zano vivenciou o melhor ano de sua his-
tória no segmento de papel. Sustentada 
por uma estratégia de proximidade aos 
clientes, a partir do programa Suzano 
Mais, a empresa colocou em prática uma 
forte gestão de custos e de ampliação de 
exportações para mais de 60 países”, in-
forma Leonardo Grimaldi, diretor execu-
tivo de Papel da Suzano. 

No terceiro trimestre de 2019, dado 
mais recente divulgado, a Suzano regis-
trou vendas consolidadas nas linhas de 
papel de 313 mil toneladas, elevação de 
4% em relação ao trimestre anterior e 
preços praticamente estáveis nessa base 
comparativa.

Para 2020, as perspectivas da Suzano 
são ainda mais otimistas. O planejamen-
to é sustentado pela expectativa da recu-
peração do mercado de embalagens, no 
caso do papelcartão, e possível aqueci-
mento no mercado de imprimir e escre-
ver em um ano de eleições municipais. 
“Também observamos com expectativa 
positiva os segmentos recém-explorados 
a partir da produção de novos tipos de 
papel. A companhia tem investido em 
inovabilidade, conceito que agrega ino-
vação e sustentabilidade, com o propósito 
de estar pronta para atender as demandas 
futuras do mercado”, completa Grimaldi, 
referindo-se aos recém-lançados Bluecup 
e Bluecup Bio, papéis usados na confec-
ção de copos, embalagens para sorvetes e 
outras aplicações, e ao Loop, voltado para 
a produção de canudos e com potencial 
para ser explorado em outros segmentos.

Ainda de acordo com a contextualiza-
ção do diretor executivo de Papel da Su-
zano, o potencial de curto, médio e longo 
prazos encontra-se nas novas aplicabili-
dades do papel. “Em 2018, por exemplo, 
o mercado de copos feitos a partir do 
papelcartão movimentou entre R$ 150 
milhões a R$ 170 milhões, considerando 
toda a cadeia. Em curto espaço de tem-
po, este mercado pode movimentar cerca 
de R$ 2 bilhões ao ano. Caberá à cadeia 

do papel, do fabricante da matéria-prima 
aos convertedores, desenvolver as respos-
tas para entregar à sociedade os produtos 
que ela deseja”, justifica ele, lembrando 
que o papel pode contribuir amplamente 
com a mitigação dos efeitos que têm cau-
sado a mudança climática.

Além das novas aplicações do papel, a 
Suzano aposta no potencial da indústria 
de base florestal na consolidação da bio-
economia. Fernando Bertolucci, diretor 
executivo de Tecnologia e Inovação da 
Suzano, ressalta que a companhia está 
totalmente convencida de que as compe-
tências florestais que reúne são o início 
da trajetória pela busca por soluções mais 
sustentáveis e vantajosas à sociedade. “A 
partir do questionamento do que mais 
podemos fazer com as nossas árvores 
plantadas, temos trabalhado com o gran-
de guarda-chuva da inovabilidade para 
desenvolver alternativas tecnicamente 
viáveis e mercadologicamente atrativas 
frente aos produtos de origem fóssil.”

Após a fusão com a Fibria, a Suzano 
adotou uma abordagem integrada para 
fazer a gestão da inovação. Hoje, a em-
presa tem uma área dedicada à inova-
ção de toda a cadeia, começando pela 
floresta e chegando aos produtos finais, 
tanto atuais quanto futuros. “A Suzano 
detém hoje um conhecimento que veio 
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“A Eucafluff fornece ganhos relevantes em 
conforto (maciez e discrição), capacidade 
de absorção e secura para os consumidores 
finais de nossos clientes, e por isso temos 
conquistado mercado junto a grandes 
fabricantes globais”, destaca Corrêa

De acordo com a contextualização do diretor executivo de Papel da Suzano, o potencial de 
curto, médio e longo prazos encontra-se nas novas aplicabilidades do papel
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das duas empresas anteriores. Na práti-
ca, esse conhecimento unificado busca o 
melhor entendimento da interação entre 
as florestas, os processos industriais e os 
produtos finais. Entender isso de uma 
maneira integrada, numa ampla visão 
sistêmica, nos confere vantagens compe-
titivas”, avalia Bertolucci.

As frentes de pesquisa atuais incluem 
trabalhos dedicados à área florestal, que 
passam por melhoramento genético, bio-
tecnologia e manejo florestal. “Falando 
especificamente do melhoramento gené-
tico, a Suzano reúne hoje a maior coleção 

de eucalipto fora da Austrália. Isso nos dá 
uma enorme variabilidade genética para 
ser explorada com diferentes tipos de fi-
bra e consequentemente diferentes tipos 
de aplicação”, sublinha Bertolucci. “Antes 
do trabalho de disrupção para ingressar 
em outros mercados, temos de garantir o 
fortalecimento contínuo do nosso core, o 
que inclui as nossas florestas plantadas e 
os nossos processos industriais”, pondera 
o executivo, frisando que o negócio atual 
da Suzano é muito atrativo e seguirá sen-
do por muitos anos. “O investimento no 
core nos dá condições, inclusive financei-
ras, de formar a base tecnológica que nos 
levará a outros mercados.”

Dando enfoque aos mercados que pre-
tende atuar nos próximos anos, a Suzano 
trabalha com quatro linhas de pesquisa 
principais: elas estão relacionadas a lig-
nina, biocompósitos, celulose microfibri-
lada (MFC) e biopetróleo. “Em todos os 
casos, estamos desenvolvendo soluções 
que visam à substituição de materiais de 
origem fóssil”, esclarece Bertolucci. 

As quatro áreas devem apresentar 
avanços significativos dentro da estraté-
gia de negócio da companhia em curto 
prazo. “As frentes de pesquisa estão em 
diferentes estágios de maturidade, mas 
todas deverão entregar produtos comer-
ciais até o final de 2025. A linha de pes-
quisa voltada à lignina é a que está mais 
avançada no momento. O startup da 
nossa planta comercial, cuja capacidade 
produtiva anual é de 20 mil toneladas, 
ocorreu em 2019. As demais linhas es-

tão em estágio de demonstração, estágio 
piloto ou estágio laboratorial”, informa o 
diretor executivo de Tecnologia e Inova-
ção da Suzano.

Qualquer tipo de disrupção, tanto tec-
nológica quanto de mercado, é um pro-
cesso complexo, reconhece Bertolucci. 
“Os produtos que estão no mercado 
atualmente são competitivos em custo e 
qualidade. Para substituí-los, é preciso 
oferecer soluções melhores e mais van-
tajosas, não só ambientalmente, como 
nesses dois primeiros aspectos”, justifi-
ca. “Além disso, há de se considerar que 
em cada uma dessas linhas de pesquisa, 
temos desafios específicos relacionados 
ao desenvolvimento de processos in-
dustriais pioneiros que vão suportar a 
produção em escala comercial das novas 
soluções. Por último, temos o desafio de 
mercado propriamente dito, que envolve 
toda a cadeia de produção até o cliente 
final”, enumera ele. 

As barreiras, contudo, são vistas pela 
Suzano como oportunidades. “Quem 
vencê-las estará em melhores condições 
para jogar o jogo da bioeconomia de for-
ma mais competitiva”, explica Bertolucci, 
frisando que o objetivo da empresa é ser 
protagonista desse novo cenário.

Para o diretor executivo de Tecnologia 
e Inovação da Suzano, a fusão com a Fi-
bria não poderia ter acontecido em mo-
mento mais oportuno, “pois agora temos 
todas as condições, a partir das compe-
tências reunidas, de nos posicionarmos 
como protagonista desse almejado futuro 
mais sustentável”. 

Ele acredita que, aliando à inquietude 
da Suzano com a movimentação da so-
ciedade em prol de um futuro melhor, o 
processo de amadurecimento da bioeco-
nomia tende a caminhar de forma mais 
ágil. “A sociedade começa a perceber de 
forma muito clara que alguns produtos 
usados atualmente não são adequados 
para o futuro do planeta. Todas as mega-
trends mostram que, até 2050, a pressão 
por produtos renováveis só vai aumen-
tar. Isso porque já está claro que são 
soluções melhores em muitos aspectos. 
Neste contexto, o nosso setor e a Suzano, 
pelo seu tamanho e representatividade, 
encontram-se do lado certo da equação 
que vai levar essas soluções à sociedade”, 
prospecta Bertolucci.       n
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Bertolucci: “Antes do trabalho de disrupção 
para ingressar em outros mercados, temos 
de garantir o fortalecimento contínuo do 
nosso core, o que inclui as nossas florestas 
plantadas e os nossos processos industriais”
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Além das novas aplicações do papel, a Suzano aposta no potencial da indústria de base 
florestal na consolidação da bioeconomia
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PRESIDÊNCIA
PRESIDENCY

Colaboradores / Employees
Aproximadamente 35 mil colaboradores entre diretos e terceiros /  
Roughly 35 thousand workers, both direct and outsourced 

Área total / Total area 
Plantio: aproximadamente 1,3 milhão de hectares / Plantation: approximately 1.3 million hectares
Conservação: aproximadamente 900 mil hectares / Conservation: approximately 900 thousand hectares

Capacidade Instalada / Installed capacity 
Celulose de mercado: 10,9 milhões de toneladas por ano / Market pulp: 10.9 million tons per year
Papel: 1,4 milhão de toneladas por ano / Paper: 1.4 million tons per year
10 fábricas, além da joint operation Veracel / 10 units, plus the Veracel joint operation

Produção e vendas / Production and sales
• Vendas para mais de 80 países / Sales to more than 80 countries 
• Mais de 35 mil clientes / +35 thousand clients
• Produção atende a aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo /  

Production serves roughly 2 billion people worldwide 
• Produção escoada por três portos (Portocel, Itaqui e Santos) /  

Production distributed through three ports (Portocel, Itaqui and Santos)

Dados 2019 (acumulado de 12 meses – outubro/2018 a setembro/2019): /  
2019 data (12-month cumulative – October/2018 to September/2019):
• Receita líquida: R$ 26,2 bilhões / Net income: R$ 26.2 billion
• Geração de caixa operacional: R$ 8 bilhões / Operating cash generation: R$ 8 billion
• Custo caixa de produção de celulose (sem parada): R$ 667 por tonelada /  

Pulp production cash cost (without downtime): R$ 667 per ton

Suzano em números
   Suzano at a glance

Organograma / Organizational Chart

A Suzano é uma das dez maiores empresas do Brasil, excluindo instituições financeiras, e, em dezembro de 
2019, seu valor de mercado era de R$ 54 bilhões. / Suzano is one of the 10 largest companies in Brazil, excluding 
financial institutions, and in December 2019 it had a market value of R$54 billion.
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One year since merging with Fibria, the new company 
strengthens its current core business and invests in the 

concept of innovability to expand its future portfolio

One year after the merger 
between Suzano Papel e 
Celulose and Fibria, Suzano 
has become the global leader 

in eucalyptus pulp production and stands 
as one of the largest paper manufacturers 
in Latin America. The new company’s plan 
to capture synergies estimated around 
R$800 million and R$900 million per year 
is going as planned and yielding continuous 
increases in competitiveness. “In 2019, we 
achieved 40% of this result, which figure 
will increase to 90% in 2020 and 100% in 
2021,” said Suzano’s CEO Walter Schalka. 

The synergies are mainly being captured 
in the forestry, international logistics, 
SG&A and procurement areas. “We are 

Suzano aims to be a key 
player in the bioeconomy

executing more than 200 actions in various 
areas aimed at capturing synergies. In 
international logistics, for example, the 
two companies operated with different 
business models, even though they had 
complementary operations at times — such 
as the case of a ship that departed Brazil with 
pulp from both companies but stopped at 
different ports. Today, the ship travels with 
pulp from a single company and docks in a 
single location,” said Schalka.

The gains obtained in forestry operations 
at the Aracruz and Mucuri units stand out 
as another example of ongoing synergies. 
“In the region there were plantations 
that belonged to the old Fibria that were 
located near the old Suzano Papel e 

Celulose mill and vice versa. After the 
merger, we were able to take advantage 
of the areas closest to each unit, resulting 
in important logistics and environmental 
gains,” said the company’s CEO.

The two companies, which already were 
references in forestry management, combined 
to maintain their best practices and further 
improve them by exchanging experiences, 
informed Suzano’s forestry director Caio 
Zanardo. “The models adopted were already 
competitive and very similar. The mosaic 
plantation system of both companies allows 
for the maintenance and development of 
fauna and flora species through ecological 
corridors and promotes the quality and 
maintenance of nature’s cycles.”

SUZANO DISCLOSURE

BY CAROLINE MARTIN
Special for O Papel
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The company’s new structure also allows 
adopting innovative solutions in the field. 
“We have Forestry 4.0 and partnerships 
with Agtechs are part of our day-to-day 
and help the company become even more 
competitive. Digitalization is already in 
the field and we are going to help lead this 
movement even faster over the next years,” 
said Zanardo. 

The forestry director reveals that 
Suzano is also pursuing greater efficiency 
in themes such as forest firefighting, 
silviculture and field logistics. “After all, 
the socioenvironmental conduct strategy 
is inserted in Suzano’s business model 
and, among other contributions, combats 
the effects of climate change through the 
planting of eucalyptus and preservation 
of native forest areas, which potentializes 
carbon sequestration and storing.”

The integration process of both companies 
included the combination of best operational 
practices with engaged professionals. 
“One interesting aspect of this process was 
discovering how much the companies had in 
terms of complementary knowledge about 
forestry processes and how the exchanging 
of experiences in all levels has generated a 
plethora of new operational-improvement 
projects,” said Zanardo.

Suzano’s forestry director also informed 
that the synergies began with the exchanging 
of information between teams from both 
companies, right after the merger was 
concluded. Operational changes aimed at 
generating more value were also initiatives 
that contributed to the advancements in this 
stage. Planting operations in the northern 
region of the country were assigned to a 
director from Suzano Papel e Celulose, while 
in the South region they were delegated to a 
director from Fibria. Leadership also mixed 
professionals from the former companies at 
management level (managers, supervisors 
and technicians) to accelerate the integration. 
“The wealth of this new company is precisely 
coming from this interaction,” said Zanardo. 

In addition to the intangible gains achieved 
from the combination of teams, it is already 
possible to see practical results in operations. 
As example, Zanardo mentions the 
operational optimization already underway 
in planting and harvesting activities. In 

Schalka: “We have more than 200 actions in various areas aimed at capturing synergies”

SUZANO DISCLOSURE

inner São Paulo state and the region between 
northern Espírito Santo and Southern Bahia, 
where the two companies had mills, Suzano 
now supplies the mills from locations closer 
by, reducing logistics costs and achieving 
important environmental gains with less 
vehicles on highways.

Creation process of the 
new organizational culture 
continues underway

“The unification of two companies is 
always a challenging process, especially when 
you have two strong companies with teams 
that are proud of the work they develop,” said 
Christian Orglmeister, Suzano’s executive 
director of People, Communication, IT, 
Digital and Strategy. To ensure alignment 
among all teams and prepare the people 
for this change process, both companies 
invested in programs to prepare leaders and, 
through them, their teams. “Today, one year 
after the merger, the teams are integrated 
and engaged in the new company’s culture. 
This is already reflected in its performance 
and will be fundamental for Suzano in order 
to be ready for the market’s next challenges,” 
said the executive. 

Orglmeister recalls that the first guideline 
in the integration process of both cultures 
was to create a third one, which represented 
the values of the new organization. From 
this work came Suzano’s three cultural 
drivers: people who inspire and transform; 
generate and share value and; it’s only good 
for us if it’s good for the world. “Such drivers 
encourage employees to be brave and seek 

new paths, enabling the company to create 
value for all its stakeholders and society 
too,” he said. “The new culture creates a 
solid foundation for Suzano to continue 
growing and transforming for many more 
generations, without losing its essence. For 
such, we seek to build a culture of leaders 
with professionals who are empowered, 
curious, engaged and aligned with the 
company’s values” said Orglmeister.

In practice, Suzano fosters the 
protagonism of its employees and assumes 
a lead role in the themes it believes in. “A 
company the size of Suzano must lead 
the discussion of relevant themes, such as  
socioenvironmental issues, especially education 
and income generation. But that’s not all. We 
want to help consolidate digitalization in the 
field and lead a movement in favor of greater 
diversity in companies,” said Orglmeister 
about the company’s next steps. 

Agility stands as another important trait 
in the new company and, consequently, the 
teams that lead it. “Even though the company 
is almost a century old, Suzano works under 
a model that is very similar to startups. The 
idea is to continuously seek improvements 
in all fronts, with quick approaches and 
answers to each call for action or route 
correction,” said Orglmeister.

The company is also working on the 
development of Suzano’s Purpose, to 
be revealed yet this first semester. “It 
represents the organization’s positioning 
and is aligned with what we are and how 
we want to be relevant to society and the 
world,” said Orglmeister. 
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Considering that the pulp and paper 
industry has major potential to expand its 
portfolio and do business in other market 
niches, Suzano is creating a journey to 
stimulate self-development and access to 
content that’s increasingly more specific and 
targeted to different audiences. According 
to Orglmeister, this journey is being built 
at UniverSuzano (US), an exclusive space 
for Suzano employees. Content ranges 
from technical and leadership development 
themes to materials for the new Suzano 
employee, who becomes part of the company 
even before joining it.

For the external public, the executive di-
rector informs that the company is focused 
on different fronts with the objective of sup-
porting the multiplication of knowledge of 
themes associated to activities practiced. 
“We’ve already structured training programs 
for the print industry, in partnership with 
entities from the paper sector, and we have 
several ongoing work fronts in partnership 
with universities and technology centers,” 
he said. “Proximity with this audience is 
fundamental for the development of tomor-
row’s tree-based materials, a renewable raw 
material, with the objective of substituting 
products that are less-friendly to the envi-
ronment” he said.

Orglmeister also highlights two different 
external audiences: the first, composed of 
the thousands of startups that comprise 
an ecosystem of innovation structured 
by Suzano as of this year, and the second, 

composed of youngsters in a situation of 
social vulnerability, who undergo training 
for the Production Process Operator course 
through Project Formare, which has already 
resulted in the training of roughly 700 
youngsters, many of which are now Suzano 
employees.

Strategic focus ensures 
good performance in 2019

In looking back at the scenario that 
involved the pulp segment in 2019, Schalka 
points out that the uncertainties caused by 
the trade war between China and United 
States slowed down the global economy and, 
as a result, resulted in an important global-
adjustment movement in commodity prices, 
including pulp. 

Inventories in the chain reached high levels 
in 2019 and, in order to adjust to the rhythm 
of global demand, Suzano announced the 
decision to reduce its production of market 
pulp. “With this, we kicked off a successful 
strategy of eliminating inventory during 
the second semester. In the third quarter 
alone, Suzano’s inventories dropped roughly 
450 thousand tons,” said Suzano’s CEO. 
The commercial strategy, supported by 
the slowdown in pulp production, led the 
company to conclude the July-September 
quarter with a net income of R$ 6.6 billion, 
an adjusted EBITDA of R$ 2.4 billion and 
operational cash generation of R$ 1.5 billion. 

Inventory levels were not the only challenge 
it had to overcome last year. According to 

Schalka, the market presented a high level 
of volatility again — an aspect he considers 
bad for the entire chain. “Lower pulp prices 
does not mean better margins for paper 
manufacturers. On the contrary, when the 
price of pulp drops, papermakers also follow 
suit and reduce their prices. But when the price 
goes up, paper manufacturers have difficulty 
maintaining margins. Therefore, we defend 
less volatility and more results predictability 
for all links in the chain,” he said.

Market fundamentals, however, remain 
unchanged, which leads Suzano to believe 
that global demand will continue growing 
in the mid and long terms, mainly driven 
by tissue consumption in countries like 
China. “It is also important to point out the 
consolidation of a growing movement of 
awareness in relation to people’s consumption 
habits. Our industry is supported by a raw 
material of renewable origin, i.e. planted trees, 
and the characteristic of being recyclable 
and biodegradable. Therefore, it’s the most 
appropriate product to substitute other fossil-
fuel based materials,” said Schalka. 

Looking at the very short-term scenario, 
Suzano’s CEO says that the price difference 
between hardwood and softwood also 
stimulates the migration from hardwood 
to softwood. Another relevant aspect of the 
current moment is the production cost of 
some manufacturers in specific markets, at 
levels that are similar or even higher than 
market pulp prices, which means that many 
companies are operating at this moment 
with production lines that do not generate 
positive operating results.

In looking at the behavior of the fluff pulp 
market, Alexandre de Toledo Corrêa, executive 
manager of Suzano’s Fluff Unit, informs that 
Eucafluff has performed well in the external 
market. “At present, more than two-thirds 
of Eucafluff sales are shipped abroad. We’ve 
also achieved sales in clients that are leaders 
in their markets in the United States, Japan, 
Europe and China – the main markets of fluff 
pulp. Among these clients, we have Ontex, 
with whom we have a partnership in Brazil, 
Mexico and Western Europe, and Vinda (an 
ESSITY group company), with whom we have 
a partnership in China,” he said.

A pioneer in the world and utilized to 
produce personal hygiene items such as 

Orglmeister recalls that the first guideline in the integration process of the two cultures was 
to create a third that represented the values of the new organization 
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I n December 2019, Suzano announced it would 
be investing R$4.4 billion in maintaining and 
expanding its business activities in 2020. 
Of this total, maintenance investments will 
account for R$3.6 billion, while expansion and 
modernization projects will amount to roughly 

R$300 million. Investments in projects to acquire 
and/or form lands and forests will be around R$400 
million, while projects underway at ports in the states 
of São Paulo and Maranhão will total approximately 
R$100 million in the year.

The company also announced that it will now manage, 
through its subsidiaries, approximately 100 thousand 
hectares of land and an Installation License for a new 
pulp mill with an annual capacity of up to 2.2 million tons 
in the region of Ribas do Rio Pardo, in Mato Grosso do 
Sul state. The assets already included on the company’s 
balance sheet have strategic importance for the future 
growth option of the pulp business. In the short-term, 
the company’s priority is on financial deleveraging, as 
established in its Indebtedness Policy.

As part of its financial leveraging compliance plan 
through the sale of non-operational assets, the company 
also informed the market of a contract with Klabin to sell 
14 thousand hectares of standing eucalyptus forests in 
southern São Paulo state. The value of the transaction 
amounts to roughly R$400 million, to be paid between 
2020 and 2026.

The company also announced in December an 

investment of R$ 933.4 million in three projects in 
Espírito Santo state. They include the construction of 
a tissue conversion unit in Cachoeiro de Itapemirim, 
retrofit of part of the industrial unit located in Aracruz 
and expansion of its forest base in the state.

The tissue conversion unit will require an investment 
of R$ 130 million and will have an annual conversion 
capacity of 30,000 tons of tissue in finished products. 
With startup projected for the fourth quarter of this 
year, the plant will produce two-ply and three-ply toilet 
paper under the brand names Mimmo, which is already 
the market leader in Espírito Santo state, and Max Pure. 
The raw material that will supply the unit will come from 
Suzano’s Mucuri unit in southern Bahia state. 

The retrofit of the Aracruz unit foresees an investment 
of R$ 272.4 million and aims to increase the plant’s energy 
efficiency and competitiveness. The project, which will go 
on for 24 months, will result in a more modern, efficient 
and competitive mill with a lower environmental impact, 
maintaining its annual production volume of 2.3 million 
tons of pulp.

In turn, the forest base expansion project in Espírito 
Santo aims to reduce the average distance radius 
between forest plantations and the mill, which strategy 
will result in environmental benefits through less 
circulation of vehicles transporting wood for long 
distances. The company plans to invest R$ 531 million in 
this project through the purchase or lease of rural areas, 
plantations, culture treatment and handling. 

Investments announced 
for this year sustain future strategies

With startup 
projected for the 
fourth quarter of 
this year, the plant 
will produce 
two-ply and 
three-ply toilet 
paper under 
the Mimmo 
brand name
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diapers and sanitary pads, Eucafluff is the 
only fluff in the market that’s produced from 
eucalyptus pulp and has become a reference in 
innovation and sustainability. “Our product 
offers relevant gains in comfort (softness and 
discretion), absorption capacity and dryness 
for the end consumers of our clients, and 
this is why we have conquered market with 
major global producers,” said Corrêa.

Eucafluff production started out on a flex 
machine at the Suzano Unit (SP), producing 
coated paper and fluff. “However, since the end 
of 2018, production is now totally dedicated to 
fluff. In 2019, we sold our entire production,” 
said Corrêa. “Suzano’s plan for 2020 is to keep 
an eye on the market and continue serving 
clients in the best manner possible,” said the 
Fluff Unit’s executive manager.

The paper sector, in turn, was marked by 
a series of adversities throughout the year, 
including a significant retraction in the 
market and a subsequent drop in absolute 
volumes sold in Brazil. “Even so, Suzano 
posted its best year in history in the paper 
segment. Supported by a customer proximity 
strategy based on its Suzano Mais program, 
the company put into practice strong cost 
management and expanded exports to more 
than 60 countries,” said Leonardo Grimaldi, 
Suzano’s Executive Director of Paper. 

In the third quarter of 2019, the most 
recent data available, Suzano registered 
consolidated paper sales of 313 thousand 
tons, a 4% increase in relation to the previous 
quarter and prices practically stable in this 
comparison between quarters.

For 2020, Suzano’s perspectives are even 
more optimistic. Planning is supported by an 
expected recovery in the packaging market, 
in the case of paperboard, and a potential 
expansion in the printing and writing paper 
market in a year of municipal elections. 
“We also see with positive expectations the 
recently-explored segments that are based 
on the production of new types of paper. 
The company has invested in innovability, 
a concept that combines innovation and 
sustainability, with the goal of being ready 
to satisfy future market demands,” said 
Grimaldi, referring to the recently launched 
Bluecup and Bluecup Bio, papers used to 
produce cups, ice cream packaging and 

other applications, as well as Loop, which is 
focused on the production of straws and with 
potential to be explored in other segments.

Also within the context provided by 
Suzano’s executive director of Paper, the 
short, medium and long-term potential 
resides in new paper applications. “In 2018, 
for example, the market of cups made out of 
paperboard totaled between R$ 150 million 
and R$ 170 million, considering the entire 
chain. In a short space of time, this market 
could amount to roughly R$ 2 billion per 
year. It will be up to the paper chain, raw 
material manufacturers and converters to 
develop answers and provide society the 
products it desires,” he said, pointing out 
that paper can widely contribute to mitigate 
the effects that climate change has caused.

In addition to new paper applications, 
Suzano bets on the potential of the forest base 
industry in consolidating the bioeconomy. 
Fernando Bertolucci, Suzano’s executive 
director of Technology and Innovation, 
says that the company is totally convinced 
that the forest competencies it has are the 
beginning of the trajectory to pursue more 
sustainable and advantageous solutions 
for society. “Based on the question of what 
more can we do with our planted trees, we’ve 
been working under the broad umbrella of 
innovability to develop technically viable 
and commercially attractive alternatives to 
fossil-fuel based products.”

After the merger with Fibria, Suzano 
adopted an integrated approach to manage 
innovation. Today, the company has an 
area dedicated to innovation along the 
entire chain, from forest all the way to end 
products, both current and future. “Suzano 
now detains the knowledge that came from 
the two previous companies. In practice, 
this combined knowledge seeks to better 
understand the interaction between forests, 
industrial processes and end products. 
Understanding this in an integrated manner, 
with a broad systemic vision, gives us 
competitive advantages,” said Bertolucci.

Current research fronts include work 
dedicated to the forestry area, which 
encompasses genetic improvement, 
biotechnology and forest management. “With 
specific regards to genetic improvement, 
Suzano currently has the largest collection of 

In addition to the intangible gains achieved from the combination of teams, it is already 
possible to see practical results in operations. As example, Zanardo mentions the operational 
optimization already underway in planting and harvesting activities

According to the context provided by Suzano’s 
executive director of Paper, the short, medium 
and long-term potential resides in new paper 
applications
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eucalyptus outside Australia. This provides 
us enormous genetic variability to be 
explored with different types of fiber and, 
consequently, different types of application,” 
said Bertolucci. “Before the disruption 
work of entering other markets, we must 
ensure the continuous strengthening of our 
core business, which includes our planted 
forests and our industrial processes,” said 
the executive, underscoring that Suzano’s 
current business is very attractive and will 
continue being for many years. “Investing 
in the core gives us conditions, including 
financial, of building the technological base 
that will lead us into other markets.”

Looking at the markets it intends to 
enter in the next years, Suzano is working 
on four key lines of research, to wit: lignin, 
biocomposites, microfibrillated cellulose 
(MFC) and biopetroleum. “In all cases, we are 
developing solutions that aim to substitute 
fossil-fuel based materials,” said Bertolucci. 

The four areas should show significant 
advancement within the company’s business 
strategy in the short-term. “The research 
fronts are at different stages of maturity, but 
they shall all deliver commercial products by 
the end of 2025. The research line focused on 
lignin is at the most advanced stage of the 
four. The startup of our commercial plant, 
with an annual production capacity of 20 
thousand tons, occurred in 2019. The other 
lines are in demonstration stage, pilot stage 
or laboratory stage,” said Suzano’s executive 

director of Technology and Innovation.
Bertolucci recognizes that any type of 

disruption, both technological and market-
based, is a complex process. “The products 
that are in the market today are competitive 
in terms of cost and quality. In order to 
substitute them, it is necessary to offer better 
and more advantageous solutions, not only 
environmental, like in these first two aspects,” 
he said. “Additionally, it is necessary to take 
into account that in each of these research 
lines there are specific challenges related 
to the development of pioneer industrial 
processes that will support the commercial 
scale production of new solutions. Lastly, 
we have the market challenge per se, which 
involves the entire production chain all the 
way to the end client,” he said. 

The obstacles, however, are perceived by 
Suzano as opportunities. “Whoever masters 
them will be in better conditions to play the 
bioeconomy game more competitively,” 
said Bertolucci, emphasizing that the 
company’s objective is to be a key player in 
this new scenario.

For Suzano’s Technology and Innovation 
executive director, the merger with Fibria 
could not have happened at a better time, 
“since we now have all the conditions, based 
on our combined competencies, to position 
ourselves as a protagonist of this more-
sustainable future we aspire.” 

He believes that, combining Suzano’s 
restlessness with society’s movement in 

favor of a better future, the bioeconomy’s 
maturation process may move forward 
even faster. “Society is starting to see very 
clearly that some products used today are 
not appropriate for the planet’s future. 
All megatrends show that, until 2050, the 
pressure for renewable products is only 
going to increase. That’s because it’s already 
clear that they are better solutions in many 
aspects. Within this context, our sector and 
Suzano, given its size and representativeness, 
are on the right side of the equation to create 
these solutions for society,” said Bertolucci. n

“Eucafluff offers relevant gains in comfort 
(softness and discretion), absorption 
capacity and dryness for the end consumers 
of our clients, and this is why we have 
conquered market with major global 
producers,” said Corrêa

In addition to new paper applications, Suzano bets on the potential of the forest base industry 
in consolidating the bioeconomy
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Bertolucci: “Before the disruption work of 
entering other markets, we must ensure 
the continuous strengthening of our core 
business, which includes our planted 
forests and our industrial processes”



REPORTAGEM NEGÓCIOS & MERCADO 

60  Revista O Papel  •  Janeiro/January  2020

A	ECONOMIA	CIRCULAR	NA	PRÁTICA
Iniciativa	da	CMPC	reutiliza	99,7%	dos	seus	resíduos	sólidos

Ao visitar a planta industrial 
de celulose da CMPC, em 
Guaíba, no Rio Grande do 
Sul, em 11 dezembro de 

2019, o que recebi, com apreço (eu e 
o grupo de jornalistas que viajaram a 
convite da empresa), foi um saco de 
substrato para plantas. Pode parecer 
estranho ou até engraçado retornar a 
São Paulo com dois quilos de humo-
solo, composto orgânico que funcio-
na como fertilizante, mas trata-se de 
algo muito maior: uma oportunidade 
para conhecer a operação da econo-
mia circular na prática.

“A economia circular é uma alter-
nativa atraente que busca redefinir 
a noção de crescimento, com foco 
em benefícios para toda a sociedade, 
uma vez que o modelo econômico 
‘extrair, transformar, descartar’ da 
atualidade está atingindo seus limi-
tes físicos. Isso envolve dissociar a 
atividade econômica do consumo de 
recursos finitos e eliminar resíduos 
do sistema”, conforme definição da 

Ellen MacArthur Foundation, esta-
belecida em 2010 com a missão de 
acelerar essa transição. 

Voltando ao saco de fertilizante 
recebido pela imprensa como lem-
brança da CMPC, o substrato humo-
solo nada mais é que o lodo gerado na 
unidade de celulose da empresa que 
passa por um processo de composta-
gem. Tal processo é possível, porque a 
empresa é uma das poucas fabricantes 
de celulose no mundo a contar com 
um processo tão avançado de trans-
formação dos resíduos sólidos a par-
tir da produção de celulose. 

Não somente esse resíduo, como 
diversos outros, são transformados 
por meio da central de resíduos da 
empresa, chamada de Hub CMPC 
de Economia Circular, durante 
vários meses e, posteriormente, são 
comercializados. 

Para exercer, na prática, a econo-
mia circular a CMPC, parte do grupo 
chileno, conta com o apoio da empre-
sa VIDA Desenvolvimento Ecológico, 

fundada pelo agrônomo e ambienta-
lista José Antônio Lutzenberger, e que 
há alguns anos é comandada por sua 
filha, Lilly Lutzenberger.
 
O trabalho desenvolvido pelo  
Hub CMPC de Economia Circular

Em uma área de 99 hectares, com 
capacidade para receber 50 mil tone-
ladas de resíduos não perigosos por 
mês, esse espaço permite a reutiliza-
ção de 99,7% dos resíduos sólidos da 
empresa fabricante de celulose: o que 
representa um total de 600 mil tone-
ladas de resíduos por ano. 

Vale destacar que toda essa área foi 
quadruplicada pela empresa na mes-
ma época da ampliação da unidade 
Guaíba, em 2015, que passou de uma 
produção de 450 mil toneladas/ano 
de celulose para 1,86 milhão de tone-
ladas anuais de celulose.

Do volume total de resíduos, cerca 
de 60 mil toneladas de serragem por 
ano do processo industrial se trans-
formam em matéria-prima para a 

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel
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O Hub CMPC de Economia Circular ocupa uma área de 99 
hectares, com capacidade para receber 50 mil toneladas de 
resíduos não perigosos por mês
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indústria de produção de chapas de 
MDF. Outros resíduos da fabricante 
também são transformados e se tor-
nam matéria-prima para produção de 
cimento, matéria-prima para produ-
ção de palmilhas, caixas de ovos, cor-
retivos de pH do solo, entre outros. 

“No Hub são utilizados resídu-
os e materiais descartados durante 
o processo produtivo, que passam 
por um processo criterioso de rea-
proveitamento e são transformados 
em novos produtos, de acordo com a 
procura e necessidade do mercado”, 
explica Daniel Ramos, diretor de Re-
lações Institucionais, Comunicação e 
Sustentabilidade da CMPC. Atuando 
dessa forma, durante o processo são 
gerados empregos e sustentabilida-
de. Conforme dados da CMPC, por 
meio da prática de economia circu-
lar são geradas 180 novas ocupações 
e uma renda anual de aproximada-
mente R$ 26 milhões.

CMPC 100 anos no mundo  
e 10 anos de Brasil

Mauricio Harger, diretor-geral da 
CMPC, destacou que a companhia, 
ao completar 10 anos de Brasil, assu-
miu o compromisso dos “3Cs”, Con-
viver, Criar e Conservar. A proposta 
da Economia Circular encaixa-se nos 
dois últimos, pois além de evitar que 
os resíduos sejam levados para ater-

ros, criam novos produtos gerando 
renda e sustentabilidade. 

Nesse contexto, o executivo enfa-
tizou outras informações que tam-
bém geram impacto direto na eco-
nomia local, conforme um estudo 
contratado, realizado pela PUC-RS. 
Do total de R$ 1,4 bilhão gasto com 
materiais e serviços, cerca de 99% 
são comprados no Brasil e 70% ad-
quiridos no Rio Grande do Sul. Ou-
tro dado interessante é que para cada 
colaborador contratado pela CMPC, 
sete novos empregos são criados no 
mesmo estado. 

Em 2018, foram produzidas 1,86 
milhão de toneladas de celulose pela 
CMPC, com um faturamento de R$ 
4,7 bilhões. Tal cenário positivo tem 
feito o grupo chileno considerar o 

Brasil um local estratégico para a 
expansão de seus negócios segundo 
Harger, mas sem confirmar planos ou 
prazos. Contudo, ele afirmou que a 
empresa tem investido na ampliação 
da sua base florestal. 

“A CMPC constituiu um fundo de 
investimento florestal e recentemen-
te firmou um contrato de compra 
de madeira com a Celulose Irani”,  
destacou Harger no encontro com 
jornalistas realizado durante esta  
reportagem no final do ano passado. 
O executivo explicou que o fundo foi 
criado, dada a restrição da compra de 
terras por empresas estrangeiras. A 
referida compra contabilizou um total 
de 767.673 m3 de madeira em pé, no 
Estado do Rio Grande do Sul, pelo va-
lor de R$ 39 milhões.       n

Um dos vários leitos e etapas de secagem do lodo do Hub CMPC de Economia Circular
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A 25.ª Conferência das Partes (COP 25) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
as Alterações Climáticas ocorreu entre 02 a 13 
de dezembro de 2019, em Madrid, Espanha, 

com o lema “Tempo de Agir”, depois de o Chile ter 
renunciado à sua organização. 

A partir de agora, o foco passa a ser a implementação do 
que foi acordado na COP 21, em Paris, França, em dezembro 
de 2015. O conhecimento científico será “o eixo principal”, 
que deve orientar as decisões climáticas dos países para au-
mentar sua ambição, que será constantemente atualizada de 
acordo com os avanços da ciência.

Isto é urgente, bastando observar a velocidade com 
que vem ocorrendo as mudanças climáticas no mundo. 
A COP 25, com seu slogan “Tempo de Agir”, fez apelos 
para que todos os países aumentem seus compromissos de 
redução de emissões de gases de efeito de estufa (GEE) já 
em 2020, no sentido de combater as alterações climáticas 
e eventos extremos. 

O compromisso geral tem por objetivo a contenção do 
aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 
1,5 ºC, em relação aos valores médios da era anterior à Re-
volução Industrial e reforçar a capacidade dos países de 
responder ao desafio, em um contexto de desenvolvimento 
sustentável.

Não obstante, a posição brasileira de inserção de pontos 
controversos acabou assinando a declaração final. Mesmo 
dentro desse contexto, não vejo como o Brasil negligenciar 
o estabelecimento de mecanismos para incentivar empresas 
brasileiras a assumirem compromisso voluntários de redu-
ção de emissão de GEE e ações de sustentabilidade por meio 
de métricas acreditadas, a fim de auxiliar nos esforços para 
conter o aquecimento global, confirmando o compromisso 
do Brasil em sua NDC assumida na COP 21.

O setor de celulose e papel brasileiro caracteriza-se por ter 
um perfil de emissão de GEE relativamente limpo, tanto pe-
las remoções de Carbono, que acumulam em suas florestas, 

quanto pela grande utilização de combustíveis renováveis. 
Mas ainda há espaço para melhorar a eficiência energética 
das plantas e aumentar as remoções de CO2 da atmosfera, 
assim como aperfeiçoar os procedimentos referentes aos re-
cursos hídricos. A regra de ouro, após a COP 25, está rela-
cionada à intensidade de Carbono e de água na produção de 
bens e constituir o grande diferencial competitivo nos mer-
cados, ainda no médio prazo.

Em um cenário de comercialização de emissões a ser esta-
belecido, o setor poderá propor soluções técnicas e economi-
camente viáveis, bem como negociar eventuais excedentes, 
resultantes de um possível balanço positivo entre emissões 
e remoções. Para um futuro de longo prazo, pode-se esperar 
de forma compulsória que o poder público estabeleça me-
tas para diferentes setores e empresas. Quando isso ocorrer, 
quem já tiver seus inventários e ações realizados nesse sen-
tido, poderá ter ganhos substanciais de competitividade e 
perenidade dos negócios.

Um dos principais entraves para uma maior adesão ao 
compromisso voluntário de redução de emissões de GEE, 
por parte do setor de celulose e papel, é a falta de conheci-
mento sobre as próprias emissões aliada à falta de incentivos 
econômicos ou não, por parte do governo e empresas produ-
toras de celulose e papel. 

Dessa forma, nas questões mudanças climáticas e geração 
de GEE serão necessárias uma maior articulação entre go-
verno, mercado e empresas para que os incentivos possam 
ser construídos juntos. Em tal contexto, a Indústria Brasilei-
ra de Árvores (IBÁ) e a Associação Brasileira de Tecnologia, 
Celulose e Papel (ABTCP) possuem um importante papel 
institucional quanto à busca do equacionamento da questão 
em termos de competitividade em mercados no médio e lon-
go prazos.

A este respeito estudo intitulado “Emissão de Gases de 
Efeito Estufa – 2050: Implicações Econômicas e Sociais do 
Cenário de Plano Governamental”, desenvolvido pelo Cen-
tro Clima, COPPE/UFRJ apresenta os resultados das estima-

COP	25	E	O	SETOR	DE	CELULOSE	
E	PAPEL	NESTE	CONTEXTO

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 
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tivas de emissões de gases de efeito estufa do setor industrial 
brasileiro até 2050, abarcando as emissões do uso da energia, 
de processos industriais e do uso de produtos. 

O estudo, que parte de hipóteses de crescimento do 
PIB e outras variáveis que influenciam o desenvolvimento 
da indústria brasileira e, ainda, considerando tecnologias, 
combustíveis e matérias primas consistentes com planos 
governamentais, estimou a evolução dos vários segmentos 
industriais e, consequentemente, suas emissões. 

Os resultados das análises setoriais sobre produção e con-
sumo de energia, fluxos de caixa, investimentos, substituição 
de combustíveis, eficiência energética, entre outros, alimen-
taram o modelo de equilíbrio geral, IMACLIM-Br, que des-
creve o comportamento da economia brasileira no horizonte 
do estudo 2050. 

Entre as medidas indicadas, visando ao aumento das efi-
ciências energéticas e adoção de tecnologias mais limpas em 
busca de uma infraestrutura de baixo Carbono, conforme in-
dicado pela NDC brasileira para o setor de celulose e papel, 
cabe destacar as seguintes:

- Uso eficiente da energia – aplicar eficientemente o uso 
de equipamentos;

- Uso eficiente do calor – buscar minimizar perdas e ma-
ximizar reaproveitamento de gases para dirimir demanda 
por combustíveis;

- Uso de resíduos na queima para prover calor – evitar o 
uso de combustíveis fósseis e reduzir as emissões de CO2;

- Cogeração – estimular a estruturação da produção de 
energia elétrica com o reaproveitamento do calor em siner-
gia com processos industriais, no caso do setor de papel e 
celulose melhorias no aproveitamento de resíduos e maior 
integração e aproveitamento do calor de processo para ge-
ração elétrica.

- Eficiência Elétrica e Térmica – obter ganhos de eficiên-
cia, devido às leis de eficiência energética aplicado aos seus 
limites inferiores;

Os ganhos de eficiência tanto elétricos quanto térmicos 
no setor de celulose e papel são bem pequenos, devido à mo-
dernidade das plantas e competitividade deste segmento em 
relação à indústria internacional.

Quando se trata de melhorias para a competitividade 
existem algumas tecnologias que podem contribuir para o 
desempenho da indústria:

- Melhoria na genética da muda do eucalipto – possível in-
trodução de novas técnicas de melhoramento genético com 
menor demanda por nutrientes que favoreça a produtividade 
e seu crescimento e encurtamento do ciclo de colheita.

- Reaproveitamento de rejeitos da indústria – geração 
de eletricidade, produção de etanol. Possíveis rotas de pro-
dução: i) compostagem e geração de biogás de dejetos ou 
queima direta da biomassa (eletricidade/calor de processo); 
ii) produção de etanol de segunda geração por gaseificação, 
pirólise, torrefação e carbonização – produção de energéti-
cos (gases, líquidos e sólidos);

- Outras tecnologias podem melhorar a remuneração pela 
introdução de novos produtos, além do papel e celulose. 

Existem estudos e projetos em andamento que investigam 
o desenvolvimento da bioquímica por meio da produção de 
celulose. Sua presença pode competir pela produção de celu-
lose, dependendo do foco, pois o foco pode ser: 

a) Produção de energéticos (etanol de 2.ª geração), 
entretanto, compromete a independência energética do 
setor, pois os insumos para se produzir etanol são justa-
mente os resíduos utilizados como combustível para os 
processos industriais (resíduos florestais, casca da madei-
ra e licor negro). 

b) Produção de não energéticos – existe um gama de pro-
dutos químicos (química verde), que pode substituir a rota 
tradicional fóssil. Em um cenário de baixa demanda por 
celulose no exterior seria positivo para o setor devido à di-
versificação de portfólio de produtos. Já, em um cenário de 
elevada demanda por celulose no exterior, a oferta de insu-
mos para produção de químicos fica limitada pela demanda 
por celulose.

As intensidades energéticas do setor de celulose e papel 
em 2010 e 2015 são referentes aos dados do Balanço Ener-
gético Nacional, enquanto que os demais anos são resulta-
dos do modelo de equilíbrio geral. A intensidade cai a partir 
de 2015, de 0,450 tep (18,84GJ) por tonelada para 0,393 tep 
(16,44GJ) por tonelada (Tabela 1).         n

Tabela 1: Evolução dos indicadores – setor de celulose e papel – 2010-2050

Indicadores 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2050

Produção (mil t) 24.567 26.066 28.086 33.703 37.482 46.810 59.917 74.877

Intensidade energética (tep/t de produto) 0,412 0,450 0,403 0,403 0,401 0,399 0,398 0,393

Intensidade de emissões – ENERGIA 
(GgtCO2/t de produto) 0,171 0,170 0,157 0,148 0,147 0,148 0,145 0,142

Consumo per capita (t de produto/habitante) 0,051 0,051 0,053 0,061 0,062 0,082 0,104 0,131
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POR JUAREZ PEREIRA

RESISTÊNCIA		À	COMPRESSÃO:		
DINÂMICA	VERSUS	ESTÁTICA

Quando fazemos o ensaio de compressão utili-
zando uma prensa de laboratório, normalmente 
usamos um tipo de compressão cuja carga vai 

aumentando conforme a placa superior da prensa vai 
“pressionando” a embalagem em seu movimento des-
cendente. Assim a força, aplicada sobre a embalagem 
em ensaio, vai aumentando segundo uma razão que está 
em função da velocidade de descida da placa superior, 
isto é, a distância entre as placas (superior e inferior da 
prensa) vai diminuindo, obrigando a embalagem a sofrer 
um abaulamento dos painéis verticais.  Num determina-
do momento, o abaulamento atinge um ponto crítico e a 
embalagem entra em colapso. Esse tipo de compressão é 
o que chamamos DINÂMICA.

Outro tipo de resistência, ESTÁTICA, acontece 
quando a embalagem recebe sobre ela uma determinada 
carga, uniformemente distribuída, e o tempo até o 
colapso é registrado. O que se procura, então, é saber 
por quanto tempo a embalagem suporta aquela carga que 
lhe foi sobreposta. As condições ambientes para o ensaio 
devem permanecer constantes para que a influência da 
umidade, por exemplo (uma das condições),  não atue 
criando mais uma variável, e não desejada.

Pelo que escrevemos acima, devemos entender que 
quando formamos uma unidade de carga composta por 
um palete onde várias embalagens são empilhadas e onde 
temos uma determinada carga (“peso” de todas as emba-
lagens sobrepostas) sobre a primeira embalagem da base 
do palete, não estamos considerando uma compressão 
do tipo estática, porque há outros fatores agindo sobre a 
primeira embalagem. A umidade relativa, por exemplo, 
pode variar durante o tempo de estocagem; o tipo de so-

ABPO	–	Associação	Brasileira	

do	Papelão	Ondulado.	

Saiba	mais	em:	www.abpo.org.br

breposição de uma caixa sobre a outra pode concentrar 
carga em pontos de menor resistência da embalagem; a 
superfície do palete pode determinar que a embalagem 
da base não esteja “assentada” em todo o seu perímetro. 

Um relacionamento entre a compressão dinâmica e 
a compressão estática foi objeto de estudo por Koning 
& Stern (TAPPI, 60 (12), pp. 129-131,  1977). O estudo 
mostrou, pela primeira vez, haver uma correspondência 
entre carga estática e carga dinâmica e que a razão da 
carga estática sobre a resistência dinâmica é uma função 
do logaritmo do tempo. 

Ao especificar a resistência à compressão da embalagem 
os projetistas já utilizam algumas informações referentes 
à perda de resistência que a embalagem sofre em função 
do tempo e em função de outros fatores que também 
atuam sobre a embalagem e determinam um fator de 
segurança a ser aplicado à carga sobreposta à embalagem 
e que corresponde ao “peso” das embalagens sobrepostas à 
primeira embalagem na superfície do palete. A resistência 
à compressão, assim considerada é aquela que medimos 
no aparelho (prensa) de compressão.

Se houver uma especificação do usuário (cliente) quan-
to à resistência à compressão a um determinado tempo de 
estocagem, e somente em relação ao tempo, tal especifi-
cação só poderá ser considerada sem levar em conta os 
outros fatores que atuam e nesse caso o condicionamento 
de 50% UR e 23 ºC de temperatura deverá ser seguido.

O projetista da embalagem de papelão ondulado já usa, 
com relação ao tempo de estocagem, alguns percentuais 
de perda de resistência da embalagem.  Alguns desses 
percentuais aparecem em uma Tabela na Nota Técnica 
GT-1/5 da ABPO.               n
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ABSTRACT
Multiple coatings are often employed to give a smooth, 

highly opaque and even surface on coated board which is 
suitable for high-quality printing. The first coating applied 
generally contains coarser pigments which give high bulk 
and good coverage of the fibres. The topcoat is often designed 
to have finer pigments in order to obtain the required gloss, 
optical properties and end functionality (laser marking and 
printing). As well as the impact of the pigment choice in the 
formulation, the coating application method and the rate 
that it dries also have a significant influence on the resulting 
topography and pore structure. The binders, thickeners and 
additives in the coating formulation will control the rate of 
water loss during the coating process and this determines 
the runnability of the coating layer on the board machine as 
well as its final structure. 

This publication is the first in a series of 3 which explore 
factors that impact the structure of the precoat and its 
subsequent influence on the topcoat. In this work, the 
same basepaper, pigment and latex binder systems are 
used throughout and the variables studied are the speed 
of the coating drying, the weight % solids of the coating 
colour applied to the base and finally the impact of adding 
thickener to the precoat. Mercury porosimetry and stain 
length tests were used to probe the bulk and surface porosity 
of the layers respectively and in each case the impact on the 
porosity of the precoat alone and the final top coated board 
were assessed. A comparison of the bulk porosity of coatings 
applied onto porous basepaper and onto non-porous plastic 
was also made to determine the impact of dewatering on the 
dried layer structure. SIMS sectioning and labelling of the 
precoat and topcoat with markers also allowed assessment 
of movement of water and starch within the coated board.

The work has proven that the pore structure of the 
precoat is very dependent on the substrate to which it is 
applied (porous or non-porous), the % solids content and 
the amount of thickener added as well as the speed of drying. 
These differences then follow through in influencing the 

structure of the final topcoat. The work will help provide 
levers for paper and board producers to be able to optimise 
their whole coating formulation. 

Keywords: coated board, precoat, topcoat, porosity, 
dewatering

INTRODUCTION
A coated paper or board is composed of a fibrous layer 

which is encapsulated (top and bottom) by a porous coating 
layer consisting of pigment, binder and air. It has been 
well established that the porosity between particles in the 
dried coating layer often has a larger impact on the print 
performance than the solid component in the coating 
layer and, therefore, many publications concern the use of 
pigments & binders required to design the coating pore 
structure. However, less has been discussed comparing the 
impact of drying and solids content on the final product, 
especially with reference to the precoat or first coating 
applied to the board.

After application of the coating, a large amount of binder/
water migration into the base paper will leave the top of the 
coating more vulnerable to the physical demands of printing 
processes. The drying & coating consolidation process can 
be thought to occur in three phases:

First, the coating colour dries until it reaches the first 
critical concentration (FCC); a 3D fluid-filled network is 
formed and particle motion is greatly restricted. In the 
second phase, the water-air interfaces recede into the surface 
pores, forming capillary elements and creating a differential 
capillary pressure that causes shrinkage of the network, this 
continues until the second critical concentration (SCC) is 
reached; the structure is rigid. The capillaries empty until 
drying is completed in the third step1.

A slow dry will lengthen the time before the FCC/SCC 
are reached- water will migrate downwards further than 

Corresponding author:		Janet	Preston,	Imerys	Minerals	Par	Moor	Rd,	Par,	Cornwall,	PL24	2SQ	UK	Phone:	+44-7768427259.	 
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a fast dry and, therefore, the fines and binder have more 
chance to move downwards into the base leaving a higher 
porosity coating. However, there is also a competing 
effect– a slow drying and consolidation time will allow 
time for a broad particle size distribution pigment to 
rearrange and the particles to pack closely together – 
potentially decreasing the pore size and volume. There 
is a significant amount of published work that indicates 
the impact of pigment choice in a coated layer2,3, in 
terms of fluid imbibition4, optical performance, and 
printability5,6,7,8. The importance of the binder choice 
and level has also been widely discussed within the paper 
community9. A harder latex (higher Tg) will cause less 
shrinkage of the layer during the drying phase, resulting 
in a higher porosity coating layer10. Finer pigment 
particles have a higher surface area and, therefore, a 
higher binder demand11 and those with a narrow PSD 
also pack more openly, giving a higher porosity and 
lower strength12. This publication explores the impact 
of coating colour solids content, drying rate after 
application and the influence of thickener addition on 
the coating structure, using the same pigment, basepaper 
and binder system. A subsequent publication will address 
the differences observed with pigment selection in the 
precoat – incorporating different pigment types, particle 
size distributions and shapes and a further publication 
will focus on various binder types and levels.

METHODS
In this work the same precoat coating formulation 

was applied to a woodfree base and then consolidated 
immediately through fast drying on a high speed blade 
coater (HelicoaterTM) using IR and air dryers and slowly by 
application of the colour to the same base using a bench top 
coater and then standing for several seconds before oven 
drying. Portions of the coating were also dried on a non-
porous base to determine the structure of the coating with 
no dewatering occurring, only evaporation drying. The 
precoats were analysed to determine their porosity using 
air flow methods, stain length and mercury porosimetry. A 
fine GCC topcoat was then applied to both precoats using a 
benchtop coater, and the final coatings re-analysed in terms 
of their porosity and print quality.

Secondary ion mass spectrometry (SIMS) in surface 
mapping mode was utilized to determine the spatial 
distribution of ion fragments within the sectioned paper 
coatings. In this case easily detectable “probe salts” were 
added in low concentrations to the pre- and top-coat coating 
colours, so that the movement of the fluid phase could be 
determined after the coatings had been dried with respect 
to the basepaper. 

Materials
The following precoat (PC) formulation was used: 100pph 

GCC 60, 4pph low molecular/low viscosity weight thermally 
modified corn starch, 6pph standard SBR Latex, synthetic 
thickener, CsCl2 and KBr markers. The PC was screened at 
53µm before coating onto a woodfree base (118 gsm, PPS 
1000 kPa = 5.7µm). Colours were coated on the HelicoaterTM 
with the short dwell head at 800 m/min and the benchtop 
rod coater. 

Table 1. Coating Parameters

Drying 
speed

Solids 
wt.%

Viscosity (Brookfield 
100 rpm / mPa.s)

Helicoater Fast 66.5 120

Helicoater Fast 63 85

Helicoater 
with thickener Fast 63 1000

Benchtop 
rod coater Slow 63 85

 

Different drying methods were used to compare 
immobilisation times.
• Helicoated samples were dried using hot air and IR, 

labelled “FAST DRY”
• Bench-top coated then left to air dry for 120s before 

being placed in an oven set at ~82°C for 3 minutes, 
labelled “SLOW DRY”

• Portions of the coating colours were also applied to a 
non-porous surface and dried. This was to determine the 
“intrinsic” porosity of the coating layer with no impact of 
dewatering and loss of components into the basepaper.

The topcoat consisted of an ultrafine GCC (d50 = 0.25 µm) 
combined with 9 pph of standard SBR latex. The coatings were 
applied using a bench-top rod coater onto the precoated base 
with a target coat weight of 12 gsm at 61% solids. All the coated 
papers were conditioned at 50% relative humidity and 23°C for 
at least 24 hours before laboratory paper testing was performed. 
In order to determine the position of the binders and the 
depth of penetration of the water phase into the base before 
drying; the coating colours were labelled with salts which were 
specifically selected to be easily detectable in Secondary Ion 
Mass Spectrometry (SIMS). CsCl2 was added to the precoat 
(this soluble salt moves with the water phase), iodine was used 
to track the position of the starch and KBr was used to track the 
water and binder movement from the topcoat.

Methods
The coated papers were assessed for their optical properties 

using an Elrepho Spectrophotometer (D65 without UV). 
Porosity was measured in units of Gurley seconds using a 
Messmer-Büchel Parker Print-Surf (dual head). A Gurley 
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second is defined, by test method TAPPI/ANSI T 460 om-11, 
as the time taken for 100 cm3 to pass through one square inch of 
paper whilst under a pressure differential of 1.22 kPa. Therefore, 
a low value in Gurley seconds translates to a high porosity. 
Mercury porosimetry was used for more detailed pore volume 
and pore size distribution data. This was measured using Pascal 
140 and Pascal 240 porosimeters from Thermo Scientific. The 
dry pick strength of the coated papers was measured using an 
AIC2-5 unit (IGT). The unit was run in accelerating mode 
up to a maximum velocity of 6 ms-1. 1 cm3 of a standard pick 
oil of viscosity 17 Pa.s was applied and the print was assessed 
visually using low angle illumination to assess the speed and 
mode of failure. Measurements were made in triplicate. The 
absorbency of the coatings was measured using a stain length 
test on the IGT printer apparatus. A controlled volume drop of 
dibutylphthalate, with Sudan red IV dye was applied from the 
syringe to this disk, and then transferred to the sample through 
a nip on the IGT press at a speed of 0.5 m/s. Measurements were 
made in triplicate. The length of the stain gave an indication 
of the porosity of the coating. An imaging reflectometer was 
used to determine surface porosity by refractive index (RI) 
measurement using polarised light at two wavelengths (13). 
The dewatering speed was determined using the AA GWR 
dewatering apparatus. 10 ml colour is placed in the chamber 
and a pressure of 1 bar applied for 60 seconds. The fluid phase 
passes through a 47mm, 5µm cyclopore membrane into a thick 
filter paper. The weight of the filter paper is weighed before and 
after colour application to determine the amount of water lost. 
Secondary ion mass spectrometry was used to determine the 
penetration of the starch within paper layer previously14 and to 
obtain good spatial resolution on the distribution of ions within 
a printed paper section. The magnetic sector SIMS instrument 
used in this work was constructed within the Interface Analysis 
Centre at Bristol University. The main components are a 
focused gallium ion gun (FEI SD gallium LMIS EVA focusing 
column), a double-focusing magnetic sector mass analyser 
(Vacuum Generators model 7035) and a Thornley-Everhard 
electron detector. The ions produced by bombardment with 

the gallium ion beam are accelerated through an ion extraction 
lens and into the mass spectrometer using a sample potential of 
4 kV. The ions then pass through an electrostatic energy filter, 
a magnetic mass filter, and a slit before reaching a channeltron 
detector. The spatial resolution is determined by the diameter of 
the ion beam and was approximately 300 nm in this work. The 
magnetic sector SIMS technique was used to collect images of 
cross sections of coated papers. The substrates were embedded 
in epoxy resin (under a vacuum and raised temperature) and 
then sectioned using a diamond knife. The beam was raster 
scanned over the crosssectioned paper. The spatial location of 
selected fragments (with certain mass to charge ratios) was then 
determined. In this instance the purpose was determination of 
the spatial distribution of the “probe” salts added to the precoat 
and topcoats with respect to the fragments found in the coated 
paper. All samples were gold coated prior to measurement to 
prevent charging under exposure to the ion beam15.

RESULTS AND DISCUSSION 

Impact of drying speed & substrate porosity
Figure 1a shows the pore volume of the precoats dried at 

different speeds on the basepaper (orange bars) and dried 
after application to a non-porous surface (green bars). It can 
be clearly seen that drying the coating on the non-porous 
surface results in a low porosity (no components from the 
colour have migrated and the pigment will have had time 
to pack the particles tightly together). After coating the 
same colour onto basepaper, the pore volume is significantly 
higher (orange bars). A slow drying speed increases the pore 
volume even higher as some binder and finer pigments are 
lost into the base. This is also shown by effective refractive 
index measurements, Figure 1b, where fast dried has a higher 
RI than slow dried, meaning there is less air in the surface 
pores (and by implication more binder and pigment).

Figure 2 shows the average pore size in the precoat AFTER 
application of the topcoat (green bars) and in the topcoat 

Figure 1a. Pore volume of precoat- measured on an impervious 
base and measured after coating onto paper and drying

Figure 1b. Surface refractive index is higher for the fast-dried 
coatings indicating more binder / less air is in the surface 
layers of the coating
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the stain the more porous) and the evenness of the porosity. It 
can clearly be seen that the slow dried coating has areas with a 
higher degree of unevenness than with fast drying.

Impact of solids content & thickener on water retention
The coating solids and the use of thickener are also 

important in determining the final performance of the precoat 
and subsequent performance of the topcoat. In this section, 
the standard precoat was prepared at 66.5% (“high”) solids 
and 63% (“low”) solids and applied to the same basepaper. 
One colour containing 63% solids also had a synthetic 
thickener added to help retain the water and increase the low 
solids viscosity. Figure 6 shows the values for the GWR static 

itself (orange bars). The fast-dried precoat has the largest 
pores after topcoat application. The slow-dried precoat 
(which had the highest porosity) has the smallest pores after 
topcoat application. This would indicate that the topcoat is 
able to slump into the precoat pores, hence decreasing their 
size. The pore size in the topcoats is the same within error.

The pore volume of the precoat AFTER the topcoat 
has been applied is shown in Figure 3. In the case of fast-
drying, the precoat maintains a higher porosity than in the 
case of the slow drying. The porosity of the topcoats alone 
is similar within error. Once again, this suggests that in 
the case of the slow drying, the topcoat fine pigments and 
binders have partly filled the pore structure in the precoat, 
thereby decreasing its porosity. Gurley permeability 
(Figure 4) measures the air passing through the whole 
paper (both coatings as well as the base). The fast-dried 
coatings have a higher Gurley number (slower air flow and 
lower permeability) in both the precoat alone and after 
the topcoat has been applied. This may be because in the 
case of the fast-dried precoat, there are less fine particles 
(pigment and latex) lost into the basepaper.

Another consequence of slow drying is an increase in the 
unevenness of the coating surface. A printed red stain (Figure 
5) can be used to determine the surface porosity (the darker 

Figure 3. After topcoating has been applied - precoat pore & 
topcoat pore volume

Figure 2. Pore size of the precoat after topcoat application and 
pore size in the topcoat

Figure 4. Gurley permeability shows the fast drying to have a 
lower permeability, probably due to retention of the binder and 
fines. This is still evident after application of the topcoat

Figure 5. Unevenness in porosity caused by slower drying

Figure 6. Lower colour solids → higher dewatering. Addition of 
thickener reduces this significantly
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dewatering of the colours16. Decreasing the colour solids leads 
to more water loss. Inclusion of a thickener has a considerable 
impact on positively retaining the water.

Changing the application solids content of the precoat
Coating at higher solids resulted in a higher binder 

content in the precoat and better hold out of the topcoat. The 
higher pigment content in the topcoat resulted in a higher 
brightness of the coated board (Table 2). The gloss was also 
greater for the higher solids content application, probably 
due to lower penetration of water into the base and less fibre 
swelling. A coating with better hold out also tends to have 
a higher bulk and better coverage of fibres which can also 
contribute to a higher gloss.

No significant strength differences with change in solids 
were observed in the precoat (Figure 7). In both cases 
the precoat was stronger than the topcoat. The topcoat 
strengths indicated that the lower solids precoat has a very 
slightly lower strength in the topcoat (possibly due to more 
migration of the binder from the topcoat into the precoat).

The impact of precoat colour solids on the Gurley coating 

permeability (Figure 8) show the higher solids having a 
much more closed and less permeable structure. The precoat 
permeability differences are also seen in the final topcoated 
board. The same trends are shown in the stain length results 
(Figure 9). A lower porosity and smoother surface will give 
a longer stain length. It can be seen that the highest solids 
coating gives a lower porosity coating both in the precoat 
alone and after topcoating.

SIMS mapping of cross-sections was carried out in 
order to visualise the movement of water / binder from the 
coatings into the base fibres. Distinct markers (salts) were 
added to the fluid phases of both the precoat and topcoats.

Figure 10 shows cross-sections through the high solids 
fast drying coating applied using the Helicoater and the 
lower solids bench top coated sample. In both cases the 
colours were labelled with CsCl2 salt in the precoat and KBr 
in the topcoat. Colour overlay maps of the ions are shown.

Figure 7. Dry Pick strength of precoat and topcoat Figure 9. Stain length – longer stains are given by smoother 
and less porous coatings. The precoat alone and topcoated 
surfaces are giving longer stain lengths with higher solids

Figure 8. Higher solids colours give less permeable coatings. 
Differences in precoat are still observed after application of 
the topcoat

Paper 1 
Helicoater

Fast dry and 
high solids

Paper 2 
Rod coater

Slow dry, 
low solids

= Cs+ 
(from precoat)

= Ca+ 
(In precoat and 
topcoat)

= K+ 
(from topcoat)

= Ca+ 
(In precoat and 
topcoat)

Figure 10. SIMS maps showing distribution of ions after the 
coatings have been dried and cross-sectioned. It is possible to 
determine the penetration depth of the coating fluid phase
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It can be seen (Figure 11) that the CsCl2 (from the Cs+ 
ion map) present in the precoat has penetrated roughly 
the same depth into the paper in the case of the high solids 
Helicoating and the lower solids rod coating (~ 45 µm into 
the fibre layer). This is probably due to the easy access of the 
water directly from the coating into the fibres. The rate of 
penetration is not captured by this measurement; simply the 
depth to which it reaches.

However, the K+ maps for the topcoats show differences 
in depth of penetration due to solids and drying regimes. 
In the case of the precoat which is dried more slowly and 
at lower solids (benchcoater 60.5%), the higher porosity 
has facilitated easier flow of the topcoat water through the 
precoat and into the base. This is, therefore, penetrating 
deeper into the fibres, than the K+ which were in the topcoat 
applied to the fast dried precoat. It is hypothesised that this 
precoat has a lower permeability / porosity and so has halted 
the migration of the topcoat water to some extent.

3.2.2 Impact of thickener
In order to be able to run the coating colours successfully, 

it is advisable to incorporate a proportion of water-retaining 
thickener in the colour. A proportion (0.3%) of synthetic 

thickener was added to the 63% coating colour and coated 
with fast drying on the Helicoater. The following results 
compare this precoat and its subsequent topcoat with a 
similar colour (pigment / solids / drying rate) applied 
without thickener. Figure 12 PPS roughness indicates that 
the coating with thickener is smoother, most likely due to a 
better retention on the surface of the basepaper.

Mercury porosimetry was used to probe the porosity of 
coatings applied to an impervious plastic substrate and also 
the basepaper, in order to emphasise differences occurring 
due to penetration of components into a porous basepaper.

When the coating is dried on a non-porous surface 
(purple bars) there is no opportunity for any of the binder 
or pigment to migrate into the base. The drying also occurs 
slowly and the particles have time to pack well together, 
giving a tightly packed, low volume surface (Figure 13). 
When the coating layer on a basepaper is examined, the pore 
volume is significantly higher, as some of the binder and 
possibly fines have migrated into the base. The thickener has 
a significant impact on retaining the binder in the coating 
layer and, therefore, the pore volume with the thickener is 
significantly lower than the one with no thickener.

The difference in the precoat porosity is also evident after 
the topcoat has been applied (Figure 14). When there was 
no thickener in the precoat, the topcoat has a higher pore 

Figure 11. Depth of penetration of the fluid phase into the base 
for the precoats and topcoats with different solids / drying 
speed coating colours

Figure 12. PPS roughness of coatings with and without thickener Figure 14. Mercury porosimetry impact of thickener on pore 
volume of precoat and topcoat coated onto basepaper

Figure 13. Mercury porosimetry impact of thickener on pore volume 
of precoat dried on an impervious base and coated onto basepaper
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volume than when the precoat contains thickener. This 
would indicate that the higher porosity precoat (without 
thickener) is absorbing some binder / fines from the 
topcoat. This is also indicated by the larger pore size in both 
the precoat and topcoat without thickener (Figure 15). The 
stain lengths show a more-closed surface for the pre- and 
topcoats containing thickener (longer stain), Figure 16, and 

this is also observed with the higher Gurley value indicating 
a lower permeability, Figure 17. 

The properties of the boards are summarised in Table 
2 for all the coating drying and solids combinations. The 
coating applied at the highest solids and dried the fastest 
has the smoothest precoat and the highest final gloss and 
brightness. The pick strengths are the same within error, as 
is the refractive index of the topcoat.

CONCLUSIONS 
This work has explored the impact of solids content, 

drying rate and thickener content on the porosity of a 
precoated layer. The impact on the topcoat has then been 
assessed in terms of the precoat porosity. The latex and 
pigments remained the same throughout the study. The 
results have indicated that the solids content and drying rate 
have a very significant impact on the precoat porosity, and 
this follows through into the topcoat and the final properties 
of the substrate. The basepaper porosity, roughness and 

Figure 15. Mercury porosimetry impact of thickener on pore 
size of precoat and topcoat coated onto basepaper

Figure 16. Impact of thickener addition in precoat to the stain 
length porosity of precoat and topcoat

Figure 17. Impact of thickener addition in precoat to the Gurley 
permeability of precoat and topcoat

Table 2. Standard coated board properties

PPS1000 
(µm)

(D65 
-420nm) 
Bness-F8 

(%)

Z-T-Gloss 
75°

Dry Pick 
(cm/s)

Stain Length 
(mm)

Refractive 
Index

Helicoated @ 66.5% 4.86 85.1 197 56

+ TC 3.09 86.6 53.3 127 83 1.339

Helicoated @ 63% 5.47 84.7 206 51

+ TC 3.64 85.1 45.7 112 74 1.338

Helicoated @ 63%+thickener 4.96 85.1 197 57

+ TC 2.72 85.3 49.6 130 82 1.337

Rod coated @ 63% 5.72 84.9 207 51

+ TC 3.89 85.2 52.0 118 73 1.331
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