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PARABÉNS A TODOS PELO PODER DA UNIÃO

CONGRATULATIONS TO EVERYONE FOR 
THE POWER OF UNITY

É abril de 2020, mês de aniversários da Klabin, 121 anos, e da Revista O Papel, 81 
anos. Não sei dizer se é por acaso ou não que esta publicação e uma das mais 
respeitadas empresas do setor de celulose e papel do Brasil nasceram juntas 
em períodos distintos. Cada um pense como quiser, pois a diferença nos torna 

indivíduos capazes de somar pontos de vista em prol do entendimento de um todo.
Como acredito que nada é por acaso nesta vida, sei que estamos juntos por um 

propósito, uns interligados aos outros, formando uma comunidade universal. E posso 
afirmar com certeza que a união, Klabin e O Papel, neste momento histórico em que 
o mundo atravessa as ondas da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, fez uma 
enorme diferença hoje ao ponto de garantir a nossa circulação com o apoio daqueles 
que valorizam o trabalho da Revista O Papel como veículo de informação segmentada 
essencial neste cenário ainda incerto sobre como será o nosso amanhã. 

Certa vez, li que não importa o que nos aconteça. Importa sim o como lidamos com 
estes acontecimentos, pois esta atitude será o divisor de águas entre os que se torna-
rão mais sábios e aqueles que passarão a ser mais amargurados com a dor vivenciada.  
Porém, não basta só ter a melhor atitude e preciso mais para sobreviver. Charles Darwin 
(1809-1882), considerado o pai da “Teoria da Evolução das Espécies”, chegou à seguinte 
conclusão após muitos estudos. Ele disse que as espécies que sobrevivem não são as mais 
fortes, nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. 
Portanto, é tempo de abrir nossas mentes, fazer uma revisão geral para avaliar o que nos 
falta e o que temos de melhor para nos adaptar no cenário que muitos definem que será 
o “novo normal”. 

Como será isso? O tempo irá nos mostrar, e a necessidade de mudança nos indicará 
o que precisaremos fazer para sobreviver a tudo que está se passando no mundo. Quem 
se preparou melhor, certamente ganhou mais consciência para atravessar este período 
com mais lucidez e menos desespero. É como se o véu da ilusão caísse de repente e nos 
deparássemos com uma verdade inconveniente do mundo e a sua desumanidade. Mas 
a única escolha é encarar e isso é para os fortes, ou os “antifrágeis”, se quiser um termo 
mais atual.

Eu poderia dizer muitas outras coisas aqui sobre o mundo aos 81 anos da Revista O 
Papel, mas prefiro deixar para vocês lerem mais na reportagem histórica especial desta 
edição. Poderia falar mais sobre como a Klabin está preparada para se tornar ainda mais 
forte após estes seus 121 anos comemorados este mês, contudo, deixo também para vo-
cês lerem na reportagem de capa sobre esta empresa e grande parceira nossa. 

Faço questão aqui sim de terminar falando o quão grande é minha gratidão – e de 
todos da Gestão ABTCP – pelos anunciantes desta edição histórica especial: Andritz, 
CBC, Hergen, Irmãos Passaúra, Kadant, Kemira, Klabin, Suzano, Valmet e Voith. 
Parabéns a vocês pelo presente que deram à O Papel, de estarmos juntos neste momento 
histórico de tantos desafios e novas oportunidades!

It’s April 2020, month of Klabin’s 121st and O Papel Magazine’s 
81st anniversaries. I can’t tell for sure if it’s a coincidence that this 
publication and one of the most respected companies in Brazil’s pulp 
and paper sector were born together in different periods. Everyone 

is entitled to their own opinion, because differences make us individuals 
capable of combining points of view towards understanding the whole.

Since I believe that nothing happens by chance in this life, I know we 
are together for a purpose, each interconnected with the other, forming a 
universal community. And I can certainly say that the unity of Klabin and O 
Papel – at this historical moment with the world going through the pandemic 
of the new coronavirus, COVID-19 – made a huge positive difference today 
to the point of ensuring our circulation with the support of those who value 
O Papel magazine’s work as a vehicle of segmented information essential to 
this yet uncertain scenario of what tomorrow will be like. 

I once read that what happens to us doesn’t matter. What matters 
is how we deal with these events, since this attitude will be the game 
changer between those who become wiser and those who will drown 
in their sorrows from the pain experienced. However, just having the 
right attitude will not suffice; more is needed to survive. Charles Darwin 
(1809-1882), considered the father of the “Theory of Evolution”, came to 
the following conclusion after many years of studying. He said that the 
species that survive are not the strongest, nor the most intelligent, but 
rather those that best adapt to changes. Therefore, it is time to open up 
our minds and analyze what’s missing and what best do we have for 
adapting to this scenario that many define as the “new normal”. 

What will it be like? Time will show us, and the need for change 
will point out what we need to survive all that is going on in the 
world. Those who better prepared themselves know what to do to 
weather this crisis with greater clarity and less unpreparedness. It’s 
as if the veils of illusion suddenly dropped and we were faced with 
an inconvenient truth of the world and its inhumanity. But the only 
choice is to face it and this is something for the strong, or the “anti-
fragile”, if you prefer a more current term.

I could say many other things here about the world on O Papel’s 81st 
anniversary, but I prefer to let you read the historic special story in this 
edition. I could talk more about how Klabin is prepared to become even 
stronger after celebrating its 121st anniversary this month, but I prefer 
to let you read this month’s cover story about this company and great 
partner of ours. 

But I do want to end this editorial saying how grateful I am – and 
everyone at ABTCP – to the advertisers of this special historical 
edition: Andritz, CBC, Hergen, Irmãos Passaúra, Kadant, Kemira, 
Klabin, Suzano, Valmet and Voith. Thank you all for the present you 
gave O Papel magazine of being together at this historical moment of 
so many challenges and new opportunities!           n
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A Revista O Papel faz aniversário neste mês de abril de 
2020. Jamais seus fundadores e todos que na sequência 
histórica prosseguiram com a publicação no setor de ce-

lulose e papel em 81 anos imaginaram que logo após as oito déca-
das completadas de circulação se encontrariam em um momento 
tão desafiador para o mundo. Foi quando a pandemia do corona-
vírus chegou ao Brasil e a diversos países, após surgir na China, 
desbravando fronteiras com uma força incontrolável.

Na história da O Papel, a publicação atravessou períodos crí-
ticos, como o da Segunda Guerra Mundial, quando a escassez de 

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

O mês de abril de 2020, quando a Revista O Papel completou mais de oito décadas, jamais será esquecido pelas 
empresas de celulose e papel e fornecedores. Foi o momento histórico que a união fez a força para não deixar a 
indústria parar perante a pandemia do coronavírus e seus impactos mundiais. Ações positivas do poder público 

em prol da sociedade foram destaques para fazer a diferença nos resultados pela vida e economia

REVISTA O PAPEL 81 ANOS: O PERÍODO 
DA MOBILIZAÇÃO DO SETOR 

EM AÇÕES POSITIVAS PERANTE 
A PANDEMIA  

papel em vários países foi enfrentada para levar informação aos 
seus leitores naquele momento crucial. Tempos aqueles que o papel 
era o principal meio de comunicação e não havia outra forma de se 
publicar as notícias. E a O Papel cumpriu seu papel e sobreviveu aos 
desafios do poder das armas.

Além disso, acompanhou as políticas de expansão da indústria 
de celulose no Brasil na década de 1950, superou os períodos de 
recessão do Brasil e do mundo posteriores à guerra e, neste ano  
de 2020, a Revista, com seus 81 anos,  juntou-se à Klabin, que 
comemora seus 121 anos, recebendo o apoio desta empresa e de 

 REPORTAGEM HISTÓRICA ESPECIAL

//////////////

FM
AIS COM

UNICAÇÃO E M
ARKETING



  7 Abril/April  2020  •  Revista O Papel

respeitados fornecedores, entre outros anunciantes, para manter 
sua circulação e compromisso com a informação. E, assim, nestas 
páginas da matéria histórica especial, ficarão registradas as princi-
pais notícias e ações de um setor que não parou e foi considerado 
essencial para o abastecimento do país durante a pandemia de CO-
VID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019). 

O mundo aos 81 anos da Revista O Papel é de um cenário mar-
cado por imagens do isolamento social quando o comércio foi 
fechado, bem como escolas, áreas públicas, gerando uma grande 
alteração nos hábitos de consumo da população. A escassez de 
alguns produtos de higiene esvaziou prateleiras e tem gerado um 
verdadeiro exercício logístico por parte das empresas produtoras 
desse insumo. Isso vale também para a produção de embalagens. 
Um segmento que já vivenciava o aumento do consumo e ganhava 
mercado com a substituição dos plásticos viu sua demanda aumen-
tar consideravelmente. 

“Quase da noite para o dia a trajetória global da economia mu-
dou completamente”, disse Lassi Sinikalas, diretor de macroeco-
nomia da Fastmarkets RISI, em análise pública ao mercado sobre 
o cenário atual. “Esperava-se uma primeira metade estável do ano 
de 2020, antes de haver uma aceleração na segunda metade deste 
ano, que seria observada até 2021. Porém, a pandemia mudou 
drasticamente esse quadro. Agora a China está nos estágios ini-
ciais de recuperação após a implementação de medidas draco-
nianas para conter o vírus. A resposta tardia dos EUA e da Eu-
ropa fez a pandemia evoluir rapidamente. O impacto econômico 
dessas medidas será excepcionalmente perturbador e aumentou 
significativamente a probabilidade de recessão”, contextualizou 
Sinikalas em sua análise.

Nesse sentido, o cenário também se transformou para o setor 
de papel e celulose. Anúncios de expansão ocorreram conforme 
noticiado nas capas da O Papel de 2019. No último artigo da Fast-
markets RISI para o Guia ABTCP de Fabricantes e Fornecedores 
era prevista alta do consumo de madeira nos próximos cinco anos, 
novas ondas de expansão de capacidade global de celulose, aumen-
to da demanda mundial de aparas de papel e perspectivas positivas 
para os papéis de embalagem e tissue. Ao mesmo tempo, o Banco 
Mundial evidenciava a escalada das tensões comerciais, possibili-
dade de desaquecimento econômico mais severo por parte das po-
tências globais e estresse financeiro dos mercados emergentes e das 
economias em desenvolvimento.

Diante de tudo isso, David Fortin, vice-presidente de Celulose 
da Fastmarkets RISI, em uma publicação mais recente sobre o setor 
de base florestal diante da pandemia, afirmou que a indústria de 
celulose navegará por um mercado mais fraco, agravado pela falta 
de demanda, marcado por gargalos no suprimento e tempo de ina-
tividade que poderão empurrar os preços para baixo. Tudo ainda é 
incerto, mas as previsões são extremamente desafiadoras. 

Já do lado da oferta de papel reciclado o impacto foi imedia-
to, por conta da interrupção da coleta, conforme Hannah Zao, 
economista sênior de OCC da consultoria. Por sua vez, o merca-
do de embalagens e papelcartão é uma exceção notável, uma vez 
que influencia a cadeia de suprimentos. Com o isolamento social 
como uma das medidas de prevenção e combate ao coronavírus, as 
compras na internet aumentaram de maneira considerável e, con-
sequentemente, as embalagens utilizadas para a entrega desses pro-

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo 
coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 
2 (SARS-CoV-2). O vírus se espalhou rapidamente 
desde dezembro de 2020, conforme dados oficiais  
divulgados pelas autoridades governamentais à Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), paralisando mer-
cados e economias no mundo inteiro. Algo jamais 
visto quando comparado às demais doenças causadas 
por coronavírus, somando até o momento de concluir 
esta edição da Revista O Papel mais de 2,3 milhões de 
casos confirmados e 158 mil mortes, em 185 países. 

/////////////////

//////////////

/////////////////

dutos foram muito requisitadas. Conforme estudo da Pöyry, tam-
bém publicado no Guia ABTCP de Fabricantes e Fornecedores, em 
outubro do ano passado, o comércio global on-line vale atualmente 
cerca de US$ 2,8 trilhões. Após a pandemia este valor deverá ser 
ainda maior. Mas também não se sabe.

No mercado de tissue, dois cenários diferentes aconteceram. 
O segmento obteve dois meses recordes de vendas em produtos 
de higiene pessoal, enquanto os produtos Away from home, os de 
ordem institucional, tiveram uma queda, pelo fechamento dos 
comércios. Ainda assim, o diretor de Mercados Tissue da Fast-
markets RISI, Esko Uutela, observa um consumo mais lento no 
segundo semestre de 2020. 

UMA VISÃO SETORIAL SOBRE O CENÁRIO 
MUNDIAL PERANTE A PANDEMIA

Para as empresas de produtos químicos um mercado totalmen-
te atípico também surgiu, quando algumas dessas fabricantes pas-
saram a destinar parte de suas linhas para a produção de álcool 
70% para atender a hospitais e à população durante a pandemia. 
“A Kemira faz parte de um segmento essencial fornecendo produ-
tos químicos para manter a Indústria de Celulose e Papel em fun-
cionamento durante esta crise. Mesmo em isolamento, as pessoas 
permanecem tendo acesso aos bens essenciais, tanto por meio de 

FM
AIS COM

UNICAÇÃO E M
ARKETING / ADOBE STOCK



 REPORTAGEM HISTÓRICA ESPECIAL

8  Revista O Papel  •  Abril/April  2020

/////////////////////

medicamentos, de itens de higiene como das embalagens de seus 
alimentos”, pontuou Paulo Barbosa, diretor Comercial da América 
do Sul para Celulose e Papel da Kemira.

O executivo da Kemira destaca a função essencial do setor de 
celulose e papel na cadeia de consumo da população em meio ao 
cenário desafiador da pandemia, pois a sociedade continuou se ali-
mentando e a ter acesso a medicamentos, entre outros, graças à 
indústria de embalagens. E acrescentou: “Os nossos produtos quí-
micos fazem parte dessa importante engrenagem”.

Neste contexto, a Suzano decidiu trabalhar em três frentes fun-
damentais: pessoas, sociedade e continuidade de negócios. “Quan-
to às pessoas, todas as medidas foram tomadas para mitigar os 
riscos de contaminação e 100% dos colaboradores das áreas admi-
nistrativas estão atuando em home office, somando 4 mil profissio-
nais. Nas fábricas, mudamos o sistema de alimentação, com por-
ções pré-definidas para evitar contaminação, e o uso de máscaras 
foi implantado em todas as operações, entre outras recomendações 
dos órgãos competentes. Em conjunto, realizamos o afastamento 
de pessoas acima de 60 anos e pessoas que se encaixavam em gru-
pos de risco”, comentou o presidente da empresa Walter Schalka 
durante coletiva de imprensa com os jornalistas. 

Já em relação à sociedade, o CEO da Suzano informou que deci-
diu não demitir pessoas, mesmo as que estão inativas. Para os for-
necedores, a empresa está pagando os salários na sua integralidade, 
mesmo os afastados no período de dois meses, e para os fornecedo-
res de menor porte, todas as faturas em aberto estão sendo pagas, an-
tecipando até 20% de pagamentos futuros já previstos em contrato. 
Além disso, a empresa possui ações que envolvem um investimento 

de R$ 50 milhões (confira no quadro as doações realizadas) em con-
tribuição às necessidades da população em meio à crise da Covid-19. 

No âmbito da continuidade dos negócios, a Suzano segue con-
tinua produzindo. “Estamos realizando isso com muita segurança 
na operação. Com medidas mitigatórias, e já temos novas medidas 
para cenários diferentes”, adiantou Schalka. Disse ainda que a em-
presa teve “alguma sorte” nesse processo, pois possui muito contato 
com as operações na China. “Quando tudo começou em janeiro e 
tomamos conhecimento, já no início de fevereiro deste ano, ao ver 
que isso se espalharia em todo o mundo, nós iniciamos as medidas 
de forma antecipada”, afirmou Schalka, referindo-se ao primeiro 
momento de ocorrência do cononavírus na cidade de São Paulo.

O presidente da Suzano mencionou ainda uma “segunda sorte”, 
uma vez que a indústria de celulose foi muito menos impactada 
que outras.  “A queda de papéis para imprimir e escrever tem ocor-
rido basicamente na Europa e nas Américas. Na China, a queda 
está pequena e, ao mesmo tempo, houve um aumento do consumo 
de tissue global. Consequentemente, beneficiando o aumento do 
consumo de celulose. Há ainda uma migração da fibra reciclada 
para fibra virgem, pois a coleta está reduzida. Um segundo fator 
é a migração também na compra de fibra curta ao invés da fibra 
longa, por conta dos preços praticados. Logo, estamos sendo mui-
to menos afetados, o que nos dá tranquilidade para tomar ações 
dessa magnitude”, disse, fazendo referência às doações e parcerias 
realizadas. “A Suzano nesse momento está bem posicionada, espe-
cialmente por ser uma empresa de menor custo-caixa no mundo, 
gerando caixa para a empresa, diferentemente de outras indústrias”, 
comentou o CEO da Suzano.

SETOR PÚBLICO E PRIVADO – AS AÇÕES 
PARA O COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19

Muitas ações mencionadas nesta reportagem estão em acordo ao que o Centro Johns Hopkins 
para Segurança da Saúde, o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill & Melinda Gates 
propõem como ações para o combate à pandemia, incluindo ainda a interação entre setores 
público e privado. Entre elas:
• Governos, organizações internacionais e empresas devem planejar agora como as 

capacidades corporativas essenciais serão utilizadas durante uma pandemia de larga escala.
• A indústria, os governos nacionais e as organizações internacionais devem trabalhar juntos 

para aprimorar os estoques internacionais de contramedidas médicas (MCMs) para permitir 
uma distribuição rápida e equitativa durante uma pandemia grave.

• Países, organizações internacionais e empresas globais de transporte devem trabalhar 
juntos para manter viagens e comércio durante pandemias graves.

• Os governos devem fornecer mais recursos e apoio ao desenvolvimento e fabricação de surtos 
de vacinas, terapêuticas e diagnósticos que serão necessários durante uma pandemia grave.

• Os negócios globais devem reconhecer o ônus econômico das pandemias e lutar por uma 
preparação mais forte.

• As organizações internacionais devem priorizar a redução dos impactos 
econômicos de epidemias e pandemias.

• Os governos e o setor privado devem atribuir uma prioridade maior ao 
desenvolvimento de métodos para combater desinformação e desinformação 
antes da próxima resposta à pandemia.

//////////////////////////
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do com taxas que são superiores às taxas cobradas antes da pande-
mia. “Para preservar os empregos e manter o fluxo de produção, a 
postergação dos impostos estaduais e municipais seria muito bem-
-vinda”, comentou o diretor Comercial e de Marketing da Papirus. 

Durante essa crise as medidas governamentais surgiram como 
apoio à manutenção de negócios e operações das empresas de to-
dos os portes, a fim de reduzir quedas de resultados. “De maneira 
geral, o comportamento de queda foi observado em várias indús-
trias. Contudo, somos bastante resilientes e parte essencial para 
manter o abastecimento da cadeia de alimentos, higiene e limpeza”, 
contrapõe Francisco Razzolini, diretor de Tecnologia Industrial, 
Inovação, Sustentabilidade, Projetos e Negócio de Celulose da Kla-
bin. Apesar de todos os esforços positivos de governo e setores in-
dustriais, o executivo da Klabin diz que o segundo semestre é uma 
incógnita, especialmente quanto ao tamanho da recessão, acesso ao 
crédito e capital de giro para as empresas. 

Ao mesmo tempo, a nanotecnologia ganhou espaço na Klabin 
para expandir seus estudos e desenvolvimentos, contribuindo ain-
da com o mercado e necessidades atuais. A empresa, que investe 
continuamente em Pesquisa e Desenvolvimento, viu maior abertu-
ra do governo para acelerar soluções que atendessem à população. 
A celulose microfibrilada (MFC) ganhou destaque nos noticiá-
rios com o anúncio do SENAI, em parceria com a Klabin, sobre 
a produção de álcool em gel com base na  MFC. “Trata-se de um 
produto capaz de substituir um componente importado, usado na 
formulação do álcool em gel, resultando em produto compatível 
com o mercado e estamos analisando o seu escalonamento. Essa 
ação também está sendo feita em parceria com a Embrapa, mas 
com rotas um pouco diferenciadas. Temos aportado nossos co-
nhecimentos e, por ser um item essencial, o nosso esforço é muito 
importante”, destacou Razzolini, reforçando o mote interno da em-
presa para o período, que é “Cada atitude conta”. “Até máscaras de 
papel têm recebido atenção. Os processos se tornaram céleres, e as 
pessoas estão interessadas em ajudar diante desse cenário. Em um 
desenvolvimento normal isso não aconteceria”, compara Razzolini.

Como posicionamento da empresa, o gerente de Estratégia, Mar-
keting e Exportação da Ibema, explica que, a fim de enfrentar a dis-
seminação do vírus, ações de prevenção viram obrigatoriedade neste 
momento, porque é necessário proteger as pessoas em primeiro lu-
gar. “Temos todo nosso time administrativo em home office, e quem 

//////////////////////////////////Diego Gracia, gerente de Estratégia e Marketing e Exportação 
da Ibema, lembra que o ano de 2020 começou apresentando fortes 
sinais de recuperação, e o setor de papelcartão vinha mantendo as 
exportações em alta. “Porém, com a chegada da Covid-19 e a ma-
neira independente de cada país combater esta crise, o cenário de 
mercado ficou confuso, imprevisível e não sabemos se as mudanças 
de hábito no consumo do brasileiro marcarão uma nova tendên-
cia e, em caso positivo, por quanto tempo esta nova realidade será 
mantida a partir do fim do isolamento social”.

A percepção sobre o cenário mercadológico é parecida para a 
Papirus, que, em novembro passado, tinha anunciado investimen-
to de R$ 25 milhões em sua fábrica, em Limeira-SP, com foco em 
matéria-prima reciclada. Na ocasião, a Papirus afirmou que a pro-
dução de cartões deveria chegar a 94 mil toneladas em 2019, e ter 
alta de 11,7% em 2020, chegando a 105 mil toneladas, e a 114 mil 
em 2021. Para alcançar a meta, já havia desembolsado R$ 37 mi-
lhões entre 2014 e 2019. Mas a pandemia surpreendeu os planos, 
gerando, em parte, fatos positivos pelo aumento do consumo do 
papelcartão nas embalagens, entretanto, lançando incertezas sobre 
a possível manutenção de todas as ações de expansão.

Amando Varella, diretor Comercial e de Marketing da Papirus, 
conta que o País não considerava a possibilidade de que a crise eco-
nômica se acentuasse tão fortemente em função de uma pandemia. 
“Com a disseminação da COVID-19, praticamente todos os setores 
de atividade estão sentindo o impacto desta crise sobre a economia 
em todo o mundo, e ainda não sabemos qual a sua efetiva dimen-
são. De qualquer forma, é importante destacar que alguns segmen-
tos estão reagindo bem, como o de embalagens de papelcartão, por 
conta da maior concentração do consumo em produtos básicos, 
como alimentos e medicamentos”, enfatizou.

Varella diz que a Papirus é líder na produção de papelcartão 
com fibras recicladas, utilizado na produção de embalagens, e isto 
se reflete positivamente nas vendas da empresa. “Ainda é cedo 
para avaliarmos se será possível manter o volume de negócios do 
ano passado, bem como nosso plano de investimentos neste ano 
atípico, porém, nosso foco é na conclusão até a metade de 2021, 
inclusive porque nossos investimentos estão direcionados à maior 
sustentabilidade da produção de papelcartão”, disse Varella. 

O diretor da Papirus destacou também que é possível antever 
que, a partir de agora, cada vez mais haverá uma busca por um 
consumo mais consciente, mais sustentável, pois as pessoas estão 
mais preocupadas com o futuro do planeta e o meio-ambiente, que 
interfere diretamente sobre a vida. Confirmando alguns posiciona-
mentos citados pelos especialistas da Fastmarkets RISI, nas pala-
vras do diretor Comercial e Marketing da Papirus, “existem setores 
que foram impactados e outros que estão reagindo bem, até acima 
do previsto, como é o caso das embalagens de papelcartão para 
alimentos, farmacêuticos e higiene e limpeza. Outros segmentos 
que utilizam cartuchos de papelcartão foram impactados negativa-
mente, por exemplo: autopeças, calçados e brinquedos. Quanto ao 
mercado de aparas, nós ainda não sentimos dificuldade no forneci-
mento. A cadeia segue normal até o momento”, disse. 

Entre as medidas esperadas pelo Governo Federal, a fim de dar 
mais segurança nesse período, Varella disse que as linhas de crédito 
que o Governo Brasileiro anunciou não chegam para empresas do 
seu tamanho e, quando chegam, os bancos privados estão trabalhan-
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está na operação e na linha de frente na produção e logística passa a 
vivenciar uma rotina de maior cuidado com EPI’s e procedimentos 
de higiene e segurança. Depois dessa primeira necessidade atendida, 
vem a parte mercadológica e o impacto no negócio”, detalhou.

Em unanimidade com outras empresas do setor, o que tem 
acontecido nesse período é que a liderança da Ibema se reúne dia-
riamente num comitê de crise e semanalmente para avaliar resulta-
dos e olhar previsões. “É um momento de estar mais antenado que 
o normal. Ao mesmo tempo, a crise ocorre em um contexto em que 
a empresa já vinha ampliando sua eficiência e produtividade com 
maiores níveis de automação, de uso intensivo de tecnologia, o que 
nos deixa em posição de reagir rapidamente e adaptar a empresa a 
atual realidade”, comentou Gracia.

A Klabin, ao identificar a situação crítica provocada pela pande-
mia, por exemplo, iniciou as suas ações já em fevereiro deste ano e 
elas foram intensificadas em março último. “No primeiro momen-
to, realizamos o afastamento de todas as pessoas que são grupos 
de risco. Além disso, as unidades contam com atividades de higie-
nização, controle/ distanciamento, cancelamento de viagens, entre 
outras medidas. Em atividades específicas, o controle é redobrado”, 
explicou Flávio Deganutti, diretor do Negócio de Papéis da Klabin.  

Outra decisão foi em relação ao adiamento da Parada Geral na 
planta de papel em Monte Alegre-MG que seria realizada em ju-
nho e foi postergada para agosto, minimizando a movimentação 
de pessoas. “Nossa fábrica tem 70% a 80% de produtos voltados 
para o mercado de alimentos e higiene e limpeza. Em relação ao 
ano anterior, no mesmo período, houve aumento de aproxima-
damente 5% na demanda de papelcartão, majoritariamente nos 
meses de março e abril, associadas ao aumento do consumo de 
embalagens nas residências, como por exemplo sucos prontos e 
leites longa vida. Já as plantas de celulose produzem em sua capa-
cidade máxima”, contou Deganutti.

Com relação aos projetos da Klabin em andamento, por en-
quanto, o Projeto PUMA II teve suas obras civis paralisadas, mas 
Razzolini alerta que houve apenas uma desmobilização temporá-
ria. “As empresas parceiras tiveram seus contratos mantidos, en-
genharias, compra e fabricação de equipamentos e os transportes 
de materiais continuam sendo feitos para seguirmos o processo de 
retomada assim que possível”, conta.  

Razzolini explica que embora o momento peça cautela, o pro-
jeto de ampliação seguirá, uma vez que a captação de recursos e 
a engenharia financeira da empresa já estão asseguradas para os 
próximos quatro anos, a Klabin conta com um caixa confortável. 
“Isso permitiu dar continuidade às oportunidades, uma vez que tí-
nhamos segurança de execução sem recorrer ao mercado”, afirmou 
sobre o recente anúncio da aquisição dos negócios de embalagens 
da International Paper. Sobre o comportamento do negócio em si, 
os diretores da Klabin comentaram que as operações passaram por 
ajustes, entre eles, a logística, fundamental para operar e que in-
terfere diretamente nos resultados da empresa. Ainda assim, tran-
quilizou quanto à operação dos portos e contêineres disponíveis, 
que estão em fluxo suficiente. O mesmo também é válido para as 
operações no mercado doméstico.

Na opinião de Deganutti, como resultado do cenário da pandemia, 
os hábitos foram transformados. “Assim como ganhamos velocidade 
em P&D – com experimentações mais rápidas, seja por meio de inicia-

tivas grandes ou pequenas e com o consumidor –, um fato é que a com-
pra pelo meio eletrônico passará a ser incorporada”, disse. Com relação às 
metas, Razzolini afirma que é difícil prever uma mudança, especialmente 
por não ter um horizonte no momento. “Porém, toda a preocupação com 
contaminação, limpeza e assepsia, principalmente, tiveram impactos po-
sitivos para a área de papéis em muitos países, bem como o investimento 
em educação e tecnologia. Como vantagem estamos na linha de frente 
com os materiais renováveis e a preocupação ambiental persistirá. Uma 
segunda onda derivada sobre o que o impacto humano causa e como 
isso se reflete vai se intensificar na escolha por recursos não fósseis e suas 
matrizes energéticas”, refletiu Razzolini.

Para Hjalmar Fugmann, líder da Voith Paper América do Sul, o 
Brasil e o mundo vêm apresentando momentos de profundas trans-
formações em diversos mercados. A indústria de papel e celulose, pela 
relevância e caráter essencial de seus insumos e produtos, também têm 
acompanhado de perto estes períodos. “Quando observamos o con-
sumo de papéis para fins de higiene, também vemos um mercado em 
crescimento. Os indicadores da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) 
de 2019 em comparação a 2018 apontam crescimentos de 6,2% na 
produção; de 7,4% nas vendas domésticas; e 31% nas exportações. Na 
América Latina, o Brasil figurava em 2018 como o maior (31,2%) entre 
os mercados principais para tissue na região, segundo a Fastmarkets/
RISI. Este mesmo estudo apontou que, em termos de volume de con-
sumo de tissue, entre 2008 e 2018, a região latino-americana ficou com 
terceiro maior crescimento mundial (11%), com América do Norte 
(12%) em segundo e a China na liderança, responsável por 43%”, con-
textualizou definindo as ações da empresa como reflexo desse cenário, 
especialmente quando a empresa realizou a proposta de aquisição de 
90% das ações da Toscotec, especializada no design e fabricação de má-
quinas e equipamentos para a produção de papel tissue e papelcartão. 

Com relação à estratégia de crescimento no último ano fiscal, a Voith 
se concentrou em fortalecer ainda mais suas principais áreas de negócio 
– inclusive por meio de aquisições estratégicas como a da BTG, fornece-
dora global de soluções de processos integrados e especializadas para o 
setor de papel e celulose. “Temos aprendido muito com a entrada da BTG 
em nosso grupo, e esta parceria nos permitirá trazer ainda mais inovação 
e qualidade ao mercado, ajudando a alavancar a posição de mercado da 
Voith como fornecedora completa para o setor”, pontuou Fugmann.

O PAPEL DA INDÚSTRIA 4.0 NA GESTÃO DA CRISE 
As empresas utilizam cada vez mais as tecnologias da Indústria 4.0, 

orientadas por otimizarem seus processos industriais. Esse foco tem 
promovido tanto a evolução da geração, coleta, tratamento e análise de 
dados quanto da digitalização de processos com um único objetivo: ob-
ter melhores resultados, por meio da adoção integrada de ferramentas e 
soluções que até então não estavam largamente disponíveis. 

Para o setor de celulose e papel, os recursos de inteligência artifi-
cial aplicados estão associados a ganhos significativos. “Um exemplo 
do sucesso da nossa estratégia de digitalização voltada para o cliente é 
o forte aumento na demanda pelo On-Cumulus, a plataforma modu-
lar para a IIoT (Internet Industrial das Coisas) da Voith. Aquisições 
(como a Pilotfish) e novos empreendimentos (como a TSP OnCare 
Digital Asset Inc.) também ajudarão a Voith a expandir ainda mais 
sua linha de produtos e soluções digitais em toda a cadeia de valor 
das suas principais áreas de negócios”, pontuou Fugmann. Outra forte 
tendência no setor industrial para os próximos anos será, na opinião 
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de Fugmann, a Realidade Aumentada que disponibiliza informações úteis em tempo real. Tra-
ta-se, segundo ele, de uma solução que agrega eficiência ao processo e confere praticidade e 
facilidade ao trabalho dos operadores de manutenção.

A Kemira, por sua vez, tem aliado tecnologia ao distanciamento social. “Neste momento, 
em que precisamos minimizar o contato social e circulação de pessoas o KemConnect™, nossa 
plataforma digital de monitoramento e controle da Kemira pode auxiliar muito a indústria de 
papel e celulose a gerenciar os processos de forma remota. Como exemplo, temos aplicações 
em outros países da América do Sul que estão sendo acompanhadas pela nossa equipe técnica 
no Brasil”, disse Para Nilton Almeida, gerente de Desenvolvimento de Negócios e Aplicações 
em Celulose e  Papel, América do Sul, da Kemira, lembrando que neste momento temos países 
com as fronteiras fechadas e estamos atendendo a recomendação do OMS de reduzir a circu-
lação de pessoas e evitar viagens. 

Por esse motivo, com o poder da digitalização, a empresa tem acesso em tempo real das 
informações de atuação de seus produtos químicos, podendo identificar oportunidades de 
melhorias e tomar decisões assertivas de forma rápida, nos antecipando a problemas que pos-
sam ocorrer no processo ou produto final de nossos clientes.

A digitalização se mostra como um caminho sem volta para o setor. Para o líder da Voith Paper 
América do Sul, em momentos de crise, principalmente, deve prevalecer a assertividade da gestão 
frente à demanda por medidas efetivas ainda mais estratégicas, que precisarão ser adotadas. “Nesse 
contexto, indicadores e controles otimizados pelas tecnologias da Indústria 4.0 representam valio-
sos aliados da missão de vislumbrar cenários de longo prazo para lidar com impactos gerados em 
curto prazo – e, consequentemente, priorizar atitudes que garantam o hoje e o amanhã da opera-
ção. É plausível projetar que a abrupta digitalização e virtualização de trabalhos e processos que foi 
feita em resposta ao distanciamento social deixará consequências permanentes na forma com as 
empresas, incluindo as nossas, gerenciam seus negócios”, comentou Fugmann.

FUTURO DOS NEGÓCIOS
Quanto aos negócios, Ricardo Silva, gerente de Supply Chain da América do Sul da Kemira, 

diz que a empresa se encontra em situação estável. “Não estamos sofrendo muitos impactos na 
parte de importação quando falamos de preço e disponibilidade de matéria-prima. Há produtos 
disponíveis, mesmo com a Pandemia em curso. O que estamos começando a notar é um gargalo 
nas questões logísticas, principalmente por falta de oferta de navios e contêineres vindos da Chi-
na. Como o fluxo da Europa para a Ásia está comprometido, sentimos um impacto no fluxo para 
a América do Sul, também por falta de equipamentos, mas nada que saia da curva de tolerância 
do processo”, explicou.  Silva acrescentou também que a empresa implementou uma política de 
reajustes de estoques de matérias-primas e produtos acabados e um plano de contingência para 
atender o fornecimento de pontos alternativos sempre que possível. 

É importante dizer que lenços de papel, papéis higiênicos, toalhas de papel e lenços umedecidos 
são alguns exemplos nos quais os produtos da Kemira atuam, além de produtos químicos que são 
usados em todos os tipos de embalagens de alimentos, desde o leite da prateleira até caixas e sacolas, 
e produtos embalados como cereais e outros produtos básicos. Por isso, a companhia manteve suas 
operações normalmente. 

“Mantemos um estoque para atender nossos clientes, assim como para os projetos que já 
estavam em andamento. Pedimos aos nossos clientes que evitem aumentar estoque dos nossos 
produtos para assegurar a estabilidade da cadeia de fornecimento e estamos monitorando de 
perto todas as áreas de nossa cadeia de suprimentos para manter a entrega dos produtos e 
serviços dentro do prazo”, pontuou Barbosa, da Kemira.

Dentre os aprendizados a partir da pandemia, Varella conta que a Papirus sempre teve uma 
ênfase muito grande na gestão e na valorização das pessoas e, neste momento, não poderia ser 
diferente. “Priorizamos as pessoas e sua segurança. Esta situação só reforçou a nossa percepção 
de que o capital humano é o mais importante de qualquer operação”, destacou. Não menos 
importante o profissional mencionou que a situação também ampliou nossa percepção sobre 
as situações de risco. “Boa parte das organizações estabelecem matrizes de risco, mas creio que 
poucas chegaram a incluir, nessas matrizes, o risco de uma pandemia. A partir de agora, as 
mentes de todos deverão estar mais abertas para o imponderável, o imprevisível, de modo a 
nos prepararmos para responder a ele”, observou.
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Na opinião dos executivos da Kemira, a crise acelerará mu-
danças que talvez fossem acontecer naturalmente, mas em tempo 
maior, e haverá um novo normal. Entre eles, o trabalho remoto, 
onde se observou que possui todas as condições para existir de uma 
forma muito mais ampla do que se pensava; a importância da au-
tomação dos processos de forma remota, a Indústria 4.0 é outro 
exemplo; e as relações de trabalho e a autonomia das equipes com 
tomadas de decisão em situações de isolamento, incluindo novas 
formas de abordagem, legislações etc.

Gracia, da Ibema, fala em protagonismo nesse novo cenário. “O 
setor de base florestal seguirá sólido e com um papel fundamental nos 
desafios mundiais de sustentabilidade. Nós brasileiros, precisamos 
plantar uma semente de protagonismo no nosso gene e na nossa cul-
tura, para não sermos surpreendidos a todo o momento com o que 
outras nações inventaram. O mundo está mudando rápido e o que 
estamos vivendo será mais uma curva de inflexão na história”, disse.

Razzolini, da Klabin, destaca ainda que vê com bastante otimis-
mo a maior integração com a circularidade da economia que a ce-
lulose e o papel possuem. “Além disso, o setor tem se estruturado 
com gestão financeira e de projetos que podem suportar eventuais 
necessidades de estrutura de governo”, enfatizou. 

Por sua vez, Schalka vislumbra que dentre as transformações 
dessa pandemia também vale pensar nas implicações sobre o fu-
turo. “Embora ainda não estejamos prontos para compartilhar, a 
exemplo do que observamos, o home office que já era usado de 
forma tradicional, de um dia para outro passou para 100% entre 

DOAÇÕES DAS EMPRESAS DE CELULOSE E PAPEL 
DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 

Ibema – No início de abril, a produtora doou ao hospital público Bom Pastor, lo-
calizado no entorno de sua fábrica em Turvo (PR), 100 máscaras FF2, 12 pijamas 
cirúrgicos, 500 toucas descartáveis, 220 litros de álcool 70, dois termômetros a 
laser e 600 luvas cirúrgicas. Uma outra remessa de insumos hospitalares, com 3 
mil máscaras de tripla proteção, 15 macacões impermeáveis e 500 aventais, será 
entregue no dia 4 de maio para a prefeitura da cidade.  Em parceria com BO 
Packaging, a Ibema distribuirá ainda um milhão de copos de papel para hospitais 
do Paraná e de São Paulo, impressos com agradecimentos aos profissionais de 

saúde e com dicas de prevenção ao coronavírus.  Além disso, a empresa oferece alimentação, café da manhã, 
almoço e jantar, e locais para higienização aos caminhoneiros parceiros em suas duas fábricas, localizadas em 
Turvo, no Paraná, e em Embu das Artes, no Estado de São Paulo.

Klabin – se juntou à Suzano e outras empresas para ajudar a fortalecer o setor 
brasileiro de produção de respiradores pulmonares. A partir do apoio dessa alian-
ça, o Ministério da Saúde assinou um contrato para produção de 6,5 mil ventila-
dores pulmonares no Brasil, no valor de R$ 322,5 milhões. Entre outras ações, a 
Klabin doou 8.500 embalagens de papelão ondulado para viabilizar o transporte 
de álcool gel e anunciou parceira com o Governo do Estado do Paraná que viabi-
lizará o funcionamento de um Hospital Regional, em Telêmaco Borba-PR.

Suzano –  distribuiu papéis sanitários e fraldas aos hospitais das regiões 
onde atua. Aportou R$ 50 milhões em ações voltadas à população, in-
cluindo a compra de 159 respiradores e R$ 1 milhão de máscaras hospita-
lares importados da China e a instalação de um hospital de campanha em 
Teixeira de Freitas, no extremo Sul da Bahia. A empresa também destinou 
R$ 10 milhões para ajudar a fabricante Magnamed a aumentar sua capaci-
dade de produção de ventiladores pulmonares.

/////////////////

////////////////////

nossos colaboradores e tem funcionado muito bem. Logo estamos 
pensando sobre como isso poderia ser realizado no futuro. Vale para 
as oportunidades de negócio, no mercado de celulose, nos próximos 
anos. As ações por enquanto equivalem à emergência da situação, 
mas já estamos nos preparando para o futuro, pois o mercado é um 
jogo de antecipação”, afirmou o CEO da Suzano.

Na visão do líder da Voith Paper América do Sul, o objetivo é man-
ter a estratégia de crescimento da empresa baseada em atuar com forte 
investimento em desenvolvimento de novas soluções observadas neste 
cenário atual. “Entre os caminhos que devemos trilhar nos próximos 
anos, destacamos o olhar e o foco nas pessoas. Procuramos propor-
cionar um ambiente sustentável, com aprendizagem permanente, em 
um processo colaborativo. Temos consciência de que nossas ações e 
decisões definem o legado que deixamos ao planeta. O papel escolhi-
do pela Voith é o de contribuir para um mundo mais sustentável. Por 
isso, avançamos continuamente em nosso compromisso ambiental, ao 
maximizar a eficiência para minimizar recursos e impactos em nossas 
operações”, disse o líder, trabalhando ainda no engajamento de seus co-
laboradores a crescerem com a companhia. “É assim que conectamos a 
sustentabilidade do nosso presente ao papel”, concluiu Fugmann.

Nota: Como fontes para falar sobre a cadeia produtiva do setor 
de celulose e papel, a Revista O Papel convidou as empresas apoia-
doras e patrocinadoras da Campanha 80 Anos. Dentre estas estão 
Ibema, Kemira, Klabin, Papirus, Solenis, Suzano e Voith Paper. Até 
o fechamento desta edição, a Solenis não conseguiu retornar suas 
respostas à pauta solicitada.

Nota: Confira as ações das demais empresas na Coluna Radar desta edição.
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Para quem leu a reportagem de capa de março deste ano da O 
Papel, comparar o previsto até março de 2020 pelos analistas ora 
entrevistados com o que após alguns dias o mercado mundial se 
deparou ao olhar o setor de celulose e papel é, no mínimo, inte-
ressante para ter ideia da mudança brusca de cenário em questão 
de semanas.  Tudo que era otimismo caiu por terra frente a tantas 
incertezas em um mundo paralisado pelo medo da contaminação 
do Covid-19 aos 81 anos da Revista O Papel. 

O setor de base florestal não parou; tomou 
ações e medidas preventivas dignas de uma 
indústria de capital intensivo e seu requerido 
planejamento, indo além e oferecendo equi-
pamentos ao governo, bem como auxílio a 
comunidades, entre outros. Mas voltando ao 
ano de 2019 pelas páginas da Revista O Pa-
pel, o setor em retrospectiva começava o ano 
passado com uma notícia que há muito não 
se acompanhava no setor de papel. Um in-

vestimento de R$ 101,6 milhões em maquinários para expansão da 
Ahlstrom-Munksjö. Em janeiro de 2019, mais precisamente no dia 
14, o setor consolidava a fusão entre a Fibria e a Suzano, formando 
a maior empresa global na produção de celulose de eucalipto.

Em fevereiro de 2019 era a vez da 
WestRock ser destaque de capa da O 
Papel, com um investimento de US$ 
345 milhões na expansão de sua ca-
pacidade produtiva de sua fábrica si-
tuada em Três Barras-SC. Uma nova 
unidade para produção de papelão 
ondulado, demonstrava uma recupe-
ração da confiança nos negócios pe-
los empresários.  A Solenis, por sua 

vez, completava a fusão do negócio de papel e água para produ-
tos químicos com a BASF.

Em abril de 2019, um especial de mais de 
80 páginas contou a história do setor década 
à década, em 80 anos de notícias retratados 
nesse período pela Revista O Papel sobre o 
setor de celulose e papel. Nesse mesmo perío-
do, esse mesmo setor divulgava investimentos 
de cerca de R$ 32,6 bilhões entre 2020 e 2023 
e avançava na biotecnologia, como os R$ 32 
milhões investidos em seu programa de pes-
quisa e desenvolvimento para a construção de 
um Parque de Plantas Piloto para produção de lignina e MFC em 
escala industrial, próximo à Unidade Monte Alegre, em Telêma-
co Borba-PR, pela Klabin.  Outro anúncio ganhava as páginas da 
revista em maio: a Klabin já estava com licenças concedidas para 
iniciar as obras do Projeto PUMA II, um investimento de R$ 9,1 
bilhões para a construção de duas máquinas de papel para embala-
gens, com produção integrada de celulose, e capacidade total para 
produzir 920 mil toneladas anuais de papéis. 

Em junho do ano passado, a Melhoramentos dava início 
à produção da BTGW (Bleached 
Thermo Ground Wood), com alvu-
ra entre de 66% e 70% e, em 2011, 
a produção da Neolux, com alvura 
de 75%. Já em setembro de 2019, o 
Grupo Bracell, que faz parte da RGE, 
sediada em Cingapura, China, apre-
sentou detalhes do projeto de R$ 7 
bilhões para expandir a produção de 
celulose solúvel, em curso na cidade 
de Lençóis Paulista-SP.  

//////////////////////////

O SETOR EM RETROSPECTIVA PELAS PÁGINAS DA REVISTA O PAPEL
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No mês de outubro de 2019, a Klabin foi destaque novamente 
e anunciou a aquisição de uma planta industrial para produção de 
papelão ondulado na cidade de Horizonte, no Ceará, a fim de aten-
der ao mercado de fruticultura na região Nordeste do País, com 
investimento inicial de R$ 48 milhões. E assim, repleto de boas 
notícias, o ano de 2019 terminou com o anúncio da conclusão do 
processo de aquisição da BTG e 90% das ações da empresa italiana, 
Toscotec S.A. pela Voith. 

Também foi anunciado no final de 2019 o projeto da OJI Papéis 
Especiais de um investimento de R$ 500 milhões para a unidade 
de Piracicaba-SP, saindo de 80 mil toneladas para 150 mil tone-
ladas por ano em sua capacidade produtiva para papéis térmicos. 
Na próxima edição de maio de 2020 a OJI Papéis Especiais será 

destaque de reportagem de capa com 
esse seu novo projeto, que mantém o 
cronograma até o momento de concluir 
esta edição. 

Na edição de capa de janeiro de 2020 
a Suzano destacou o planejamento para 
captar sinergias estimadas entre R$ 800 
milhões e R$ 900 milhões por ano, e o 
investimento de R$ 4,4 bilhões na ma-
nutenção e expansão dos negócios. E 

afirmou Walter Schalka, presidente da Suzano: “Em 2019, alcan-
çamos 40% desse resultado, número que subirá para 90% em 2020 
e 100% em 2021”. No mesmo mês a Duratex e a Lenzing Group 
noticiaram a construção de uma das maiores linhas de celulose so-
lúvel do mundo, localizada no Triângulo Mineiro, nas cidades de 
Indianópolis e Araguari, com um investimento industrial previsto 
de US$ 1,2 bilhão. 

Em fevereiro de 2020 o destaque de 
capa da O Papel foi a Smurfit Kappa com 
seu novo Centro de Estudos de Papel e 
Embalagens de Papelão Ondulado, inau-
gurado em final de 2019, para oferecer so-
luções ainda mais customizadas aos clien-
tes da empresa. Antes desta edição de abril 
de 2020 a reportagem sobre os resultados 
do setor em 2019 e perspectivas para 2020 
acabou chegando como um convite ao que 
seria antes o nosso setor neste e próximo 
ano já que foi surpreendida pelo avanço da pandemia enquanto 
estava em impressão. Ficam as esperanças de que a nossa indús-
tria de celulose e papel atravesse tudo da melhor forma, sem pa-
rar, e com sua capacidade de gestão de crise e planejamento su-
perando todos os desafios!               n

Reveja e releie o Anuário Histórico de 
80 anos de Notícias na versão digital

Reveja e releie a Edição  
Especial de 80 anos de  
abril/2019 na versão digital

/////////////////

Revista O Papel 
81 Anos de Notícias
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REVISTA O PAPEL NA LINHA DO TEMPO

REVISTA SOBRE MERCADO E TECNOLOGIA PARA CELULOSE E PAPEL  

  ANO LXXX N.º 08, AGOSTO 2019                      MONTHLY JOURNAL OF PULP AND PAPER TECHNOLOGIES - YEAR LXXX, N.º 8, AUGUST 2019

A grandeza da CMPC  
nos papéis tissue
CMPC’s greatness 
in tissue

ENTREVISTA
INTERVIEW

A PRODUÇÃO INTELIGENTE DO SETOR
INTELLIGENT PRODUCTION IN THE SECTOR

Evolução dos empregos no 
Brasil e no setor florestal
Evolution of jobs in Brazil 
and the forestry sector

COLUNA 
ESTRATÉGIA & GESTÃO
STRATEGY & MANAGEMENT 
COLUMN

REVISTA MENSAL 
DE TECNOLOGIA 
EM CELULOSE E PAPEL  
ANO LXXVII Nº 4, 
ABRIL 2016

ENTREVISTA  — Ricardo Albert Schmitt, fundador da StoneCapital Investimentos 
e responsável pela condução da negociação entre a Smurfit Kappa e a Paema, revela 
detalhes do trâmite que resultou no ingresso desse player mundial do segmento de 
embalagem no Brasil

INTERVIEW  —  Ricardo Albert Schmitt, founder of StoneCapital Investimentos 
and responsible for conducting the negotiation between Smurfit Kappa and Paema, 
provides details on the process that resulted in the entry of this global player in 
Brazil’s packaging segment

MONTHLY JOURNAL OF PULP AND PAPER TECHNOLOGIES - YEAR LXXVII, Nº 4, APRIL 2016

UNIDADE PUMA, DA KLABIN,

KLABIN’S PUMA 
UNIT STARTS UP PRODUCTION IN 
ORTIGUEIRA, PARANÁ, SHOWCASING 
A MIX OF THREE TYPES OF PULP, 
STATE OF THE ART EQUIPMENT AND 
ENERGY EFFICIENCY 

ENTREVISTA
e responsável pela condução da negociação entre a Smurfit Kappa e a Paema, revela 
detalhes do trâmite que resultou no ingresso desse player mundial do segmento de 
embalagem no Brasil

INICIA PRODUÇÃO EM ORTIGUEIRA (PR), 
COM DESTAQUE PARA O MIX DE TRÊS TIPOS 
DE FIBRA, EQUIPAMENTOS EM ESTADO DA 
ARTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

MONTHLY JOURNAL OF PULP AND PAPER TECHNOLOGIES - YEAR LXXVII, Nº 4, APRIL 2016

Em abril, a Revista O Papel é 
fundada por Américo Kende; 

André Tibor; Paulo Herlinger; e 
Carlos José Benko.

Em abril, após diversas 
reviravoltas nas vidas dos 
sócios-fundadores da 
Revista O Papel, o título 
passa a ser de propriedade 
de Paulo Engelberg e de 
Carlos José Benko.

A Revista 
O Papel passa 

a pertencer apenas 
a Paulo Engelberg.

Em janeiro, Paulo Engelberg 
estabelece parceria com a então 
ABCP (hoje ABTCP), para melhorar 
o conteúdo técnico da O Papel, 
a partir de um caderno com 20 
páginas de artigos feitos por 
colaboradores da Associação 
Brasileira de Celulose e Papel (ABCP).

Após uma integração ainda maior 
entre a ABTCP e a Editora Orientador, 

que produzia a O Papel, Paulo 
Engelberg, proprietário da editora, 

decide vender a Revista O Papel para 
a ABTCP, que é proprietária do título 

como editora até hoje.
Revista O Papel estabelece parcerias 
com a Associação Brasileira do 
Papelão Ondulado (ABPO)  e 
com a então Associação Brasileira 
de Celulose e Papel (Bracelpa),  
atualmente Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ), para ampliar a tiragem 
e distribuição da revista no setor de 
celulose e papel.

Revista O Papel implanta 
seu primeiro Comitê 

de Editores Científicos 
Internacionais, para atrair 

artigos de diversos países.

Revista O Papel unifica seu comitê de 
avaliadores de artigos com o corpo  

de avaliadores de artigos do Congresso 
ABTCP e passa a publicar notas 

técnicas a partir de apresentações dos 
eventos da Associação. No mesmo 

ano, moderniza-se e lança aplicativo 
com a versão digital da publicação.

O conteúdo bilíngue das 
edições da O Papel é 
ampliado, conquistando 
ainda mais leitores 
internacionais.

A Revista O Papel leva seus 
colunistas e convidados especiais 
para o principal evento do setor: o 
Congresso Internacional de Papel 
e Celulose, promovendo o Espaço 
O Papel que, nos anos seguintes, 
passou a adotar o nome de Fórum 
Mercado & Gestão.

81 anos da Revista O Papel

A Revista O Papel comemora 80 
anos com diversas ações, entre elas: 

novo logotipo e projeto gráfico, 
lança suas redes sociais, com 

páginas no Instagram e LinkedIn, que 
complementam a sua edição física, 

além de uma edição especial em abril, 
mês de aniversário; e a publicação do 
Anuário Histórico – Revista O Papel – 

80 Anos em Notícias – com empresas 
apoiadoras e patrocinadoras.

1939

1957

1954

1967

2003

2008

2016

2020

1993

2005

2014

2019
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INFORME KEMIRA 

Com o aumento da população e escassez de recursos principal-
mente de água, cada vez mais a tendência do mercado de celulose 
e papel é trabalhar na redução do consumo de água fresca em seu 
processo de fabricação de forma sustentável e moderna. Essa busca 
insessante traz algumas consequências, como o aumento da con-
dutividade do lodo, a redução na eficiência do polímero, além da 
piora da qualidade do filtrado. Além disso, as normas reguladoras 
para o descarte de efluentes têm se tornado cada vez mais rígidas. 
A Kemira, líder global no fornecimento de químicos para produção 
de celulose e papel, utilizando sua expertise em tratamento de águas 
e em alternativas sustentáveis alinhada à Indústria 4.0  desenvolveu 
a tecnologia patenteada Composite®, que atua nas condições mais 
extremas e atende as necessidades dos clientes de forma customi-
zada e inteligente.

A tecnologia Composite® é uma nova linha de polímeros estru-
turados que agem tanto na fixação quanto na floculação, em um 
único produto, o que permite o tratamento mais efetivo e constan-
te no desaguamento de lodos do efluente. Enquanto as tecnologias 
convencionais de polímero sofrem o colapsamento da sua cadeia 
em condições de alta condutividade e consequente perda de eficiên-
cia, essa nova tecnologia mantém a cadeia aberta permitindo uma 
atuação mais efetiva do polímero.

Isso é possível graças a uma distribuição ideal entre a carga e 
o peso molecular dentro da estrutura tridimensional do polímero. 
A linha Composite® permite atender diferentes demandas de distri-
buições de carga, tamanho e números de cadeia,  oferecendo um 

Polímero colapsado 
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Nova Linha de Polímeros para desaguamento de Lodo com o 
uso de ferramentas on-line trazem ganho de produtividade

atendimento customizado às particularidades de cada cliente no tra-
tamento de efluentes.  

A linha Composite® é ideal para:
• aumento da capacidade de desaguamento do lodo;
• aumento no teor seco do lodo diminuindo custos para disposição;
• redução de sólidos no filtrado;
• maior robustez quanto a variáveis de processo como alta condu-

tividade no efluente;
• otimização dos custos operacionais com redução de até 20% na 

aplicação comparado aos produtos convencionais.
Em conjunto com a aplicação da linha Composite®, a Kemira oferece 

também o FennoSed, um equipamento capaz de monitorar a qualidade 
do efluente on-line e efetuar os ajustes na aplicação de Polímero. Assim, 
quanto maior a confiabilidade no descarte do efluente, menor o tempo 
de resposta do processo promovendo otimizações e redução de custos. 

O FennoSed possui módulos de medição on-line para DQO, Turbi-
dez, Sólidos suspensos, pH, Taxa de sedimentação, além de dispor de 
um amostrador para monitorar até quatro pontos do processo.

Todo esse controle do sistema de efluentes pode ser gerencia-
do através do KemConnect, plataforma digital desenvolvida pela 
Kemira que permite:
• gerenciamento de dados de forma remota;
• emissão de relatórios personalizados para cada aplicação de forma 

automática;
• criação de alertas via SMS/e-mail caso alguma variável esteja fora 

da faixa de atuação.
Com a melhor visibilidade e disposição dos dados em tempo real é 

possível trabalhar de forma antecipativa, identificando oportunidades 
de melhoria, melhores tomadas de decisão, redução de custos etc. n

Contato:
paper.salescoordinatorsa@kemira.com
Tel.: (11) 2189 4945 
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INFORME VOITH 

Necessários neste momento delicado, o isolamento social e o 
mobile office têm impulsionado mudanças nos hábitos de con-
sumo e, como consequência, as compras on-line têm ganhado 
cada vez mais força. Alavancado pelo aumento de entregas do 
e-commerce, o setor de papel e papelão para embalagens segue 
em crescimento.

Entre os dias 12 e 20 de março deste ano, supermercados  
on-line chegaram a registrar um aumento de mais de 180% de 
transações nas categorias Alimentos e Bebidas e Beleza e Saú-
de, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (ABComm). Por conta desse salto no volume de pedidos, a  
Associação já estima elevar a projeção de 18% de expansão original-
mente prevista para o comércio eletrônico para 2020, face a 2019.

As embalagens de papelão ondulado já fazem parte do cotidia-
no das compras dos consumidores. Seja no mundo on-line ou seja 
no varejo físico, conquistaram espaço pela praticidade, diversida-
de e resistência na hora de carregar e manter protegidas as enco-
mendas dos consumidores – especialmente em tempos delicados 
como o que estamos vivendo. 

 Março deste ano também foi de alta nas vendas de papelão on-
dulado utilizado em embalagens – caixas, acessórios e chapas –,  
que somaram 319.952 toneladas segundo prévia divulgada pela 
Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). O aumento 
foi de 10,92% em relação a fevereiro deste ano e de 10,73% frente 
ao mesmo mês do ano passado – o maior nível de expedição para 
o 3.º mês do ano no comparativo anual, desde 2005.

 Os indicadores da indústria de papel e celulose acompanham 
a tendência. Em fevereiro de 2020, a produção de papel para em-
balagens avançou 2,8% comparado com o mesmo mês do ano pas-
sado, e 3,7% sobre o consolidado de janeiro deste ano, apontam os 
dados da Indústria Brasileira de Árvore (IBÁ).

 As vantagens das embalagens de papelão também tocam em 
pontos de sustentabilidade, já que o alto potencial reciclável do 
papel demonstra que o setor tende a crescer ainda mais como al-
ternativa frente à elevação da demanda por caixas de embalagem. 
Além disso, vale lembrar que a reciclagem do papel reduz o con-
sumo de energia, a emissão de poluentes e o uso de água.

 A Voith tem consciência de que as ações e decisões das empre-
sas definem o legado que elas deixam ao planeta. Neste momento 
tão difícil que estamos vivendo atualmente, de isolamento social, 
o papel de cada companhia é o de contribuir para um mundo mais 
sustentável e unido.

 A força e a importância do setor de papel e papelão para em-
balagem, como produtos essenciais, ganharam destaque frente 
às câmeras. Esse foi o objetivo que motivou a Voith, fornecedora 

Com alta de pedidos on-line, embalagens de papelão 
são fator de transformação positiva nas mudanças de 
hábitos de consumo

completa para o mercado de papel, a lançar a websérie “Seu Papel 
no Papel”. O propósito é fortalecer o segmento papeleiro, ainda 
mais relevante no contexto atual e no futuro.

 Cada episódio vem reforçar a importância das embalagens de 
papel para os mais diversos setores do mercado e para a socieda-
de. O vídeo de estreia mostra como as embalagens são relevantes 
na preservação das frutas comercializadas no Mercado Municipal 
da cidade de São Paulo. Quem conta essa história é o carismático 
Xerém, vendedor do tradicional ponto turístico da capital paulista.

Acesse www.youtube.com/watch?v=2bxwgw293vu   
para assistir ao primeiro episódio da websérie “Seu 
Papel no Papel”, da Voith Paper.

 
Sobre o Grupo Voith

O Grupo Voith é uma empresa de tecnologia com atuação 
global. Com seu amplo portfólio de sistemas, produtos, serviços 
e aplicações digitais, a Voith estabelece padrões nos mercados 
de energia, petróleo e gás, papel, matérias-primas, e transporte e 
automotivo. Fundada em 1867, a empresa atualmente tem mais de 
19 mil colaboradores, gera € 4,3 bilhões em vendas e opera filiais 
em mais de 60 países no mundo inteiro, o que a coloca entre as 
grandes empresas familiares da Europa.

  A Divisão do Grupo Voith Paper integra o Grupo Voith. 
Como uma fornecedora completa do setor papeleiro, ela fornece a 
maior gama de tecnologias, serviços, componentes e produtos do 
mercado, oferecendo soluções de uma única fonte aos fabricantes 
de papel. A contínua sequência de inovações da empresa leva a 
produção papeleira ao próximo nível, viabilizando uma produção 
de papel que preserva recursos. Sob o conceito Servolution, a Voith 
oferece a seus clientes soluções de serviços feitos sob medida para 
todas as seções do processo produtivo. O conceito Papermaking 4.0 
da Voith garante a interconexão otimizada dos equipamentos, e a 
segurança no uso dos dados gerados permite aos fabricantes de 
papel aumentar a disponibilidade e eficiência de suas fábricas.   n

 

Contato:
Voith América do Sul    
Rua Friedrich Von Voith, 825 
02995-000 – São Paulo, Brasil 
Tel.: +55 (11) 3944-4000
e-mail: comunicacao.latam@voith.com 
www.voith.com
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COM APOIO DA IBÁ, SETOR MOBILIZA-SE 
PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS IMPOSTOS 

PELO CORONAVÍRUS

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

Em meio à maior crise que as atuais gerações já viven-
ciaram, o avanço da pandemia de coronavírus vem 
apresentando diversos impactos sociais e econômi-
cos. “Por isso é importante ter ciência da gravidade 

deste momento. Todos nós precisamos reforçar laços de solida-
riedade e cooperação”, avalia Paulo Hartung, presidente-execu-
tivo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ).

Ele ressalta que, ao mesmo tempo em que tem a responsabi-
lidade de cuidar de seus colaboradores, o setor de árvores culti-
vadas tem o compromisso de não deixar faltar produtos básicos 

para os hospitais e médicos, como equipamentos de proteção 
aos profissionais de saúde, cápsulas de remédios, papel para re-
ceituário/prontuário, aço inox para instrumentos, e para as resi-
dências de todos os brasileiros, incluindo embalagens de papel 
para alimentos, remédios, entre outros.

Para cumprir essa ampla missão, informa Hartung, a in-
dústria tem seguido orientações de órgãos de saúde e im-
plantado uma série de ações preventivas à Covid-19. “Quem 
pode fazer home office está trabalhando neste modelo. Já os 
profissionais que continuam atuando dentro das fábricas, 

Hartung: “Estamos ainda 
no curso de uma travessia 
dramática, mas toda crise 
é finita, traz aprendizados 
para toda a sociedade e 
cria oportunidades”
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entre outros. A IBÁ encaminhou carta 
aos 27 governadores e todos os minis-
tros do Governo Federal, ressaltando a 
importância da indústria. As associa-
ções estaduais têm realizado reforço da 
comunicação para demonstrar a rele-
vância da indústria regionalmente, com 
prefeituras e câmaras municipais de ci-
dades onde o setor atua. Setorialmente 
temos coordenado movimentos com 
outras entidades, de modo a valorizar 
cada segmento e demonstrar a impor-
tância da continuidade de suas ativida-
des. Atuamos em conjunto com Abigraf, 
Abimóvel, ABPO e ABTCP. Importante 
mencionar o trabalho feito até mesmo 
com federações, como a Federação das 
Indústrias da Bahia (Fieb), em comu-
nicado oficial com o governador do 
estado baiano. Produzimos diversos 
materiais de comunicação de modo a 
sensibilizar diversos públicos. Fizemos 
um vídeo, em força-tarefa com nossas 
associadas, em que cerca de 60 colabo-

radores da indústria de diversas partes 
do País contribuíram com depoimento 
sobre e importância de seu trabalho e o 
modo como estão se prevenindo para 
realizá-lo. Um resultado muito impor-
tante que já obtivemos diante de todo 
este movimento é que o setor de emba-
lagens foi contemplado como produto 
essencial à cadeia produtiva, de acordo 
com a Portaria n.º 116 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), publicada em 27 de março. A 
IBÁ e associadas atuaram intensamente 
junto ao Ministério do Meio Ambiente 
e demais órgãos, especialmente com o 
tema da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), demonstrando a im-
portância das embalagens de papel. 

O Papel – Já é possível visualizar 
quais estados têm sido mais afetados 
pela crise acarretada pela expansão do 
coronavírus? Também é possível mensu-
rar quais impactos todos esses desafios 
vão trazer ao desempenho da indústria 
de base florestal neste ano?

Hartung – É uma crise que tem im-
pactado todo o Brasil e o setor está pre-
sente por todo o País, principalmente 
em regiões distantes dos grandes cen-
tros. Importante reforçar que a IBÁ 
entende e apoia as medidas que visam 
proteger a saúde dos brasileiros, espe-
cialmente neste momento de avanço do 
coronavírus. Ao mesmo tempo, o tra-
balho individual de alguns governos es-
taduais ou prefeituras, no intuito de to-
mar medidas ágeis e de proteção para a 
população, podem impactar em algum 
elo da cadeia produtiva. Por isso temos 
dialogado bastante, em conjunto com 
nossas associadas ou entidades regio-
nais/setoriais, a fim de evitar que fábri-
cas sejam paralisadas, insumos deixem 
de ser entregues, produção não escoe 
etc. A indústria segue trabalhando para 
poder atender à demanda do mercado 
por produtos essenciais neste momen-
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florestas, portos e terminais seguem 
uma série de protocolos, como escalo-
namento em turnos para evitar aglo-
merações; aferição de temperatura de 
todos que estão trabalhando; distância 
mínima entre colaboradores nos refei-
tórios; diminuição de pessoas nos ôni-
bus de transporte até a fábrica ou até o 
campo; intensificação na higienização 
de ônibus e maquinário; aumento da 
oferta de produtos de higiene, entre 
uma série de medidas”, elenca ações 
colocadas em prática.

Na entrevista a seguir, o presiden-
te-executivo da IBÁ fala a respeito da 
atuação da entidade em apoio às em-
presas do setor, aponta os possíveis ce-
nários que envolvem os próximos des-
dobramentos e faz uma análise sobre o 
comportamento da indústria de base 
florestal frente aos grandes desafios 
acarretados pela pandemia. 

O Papel – De que forma a IBÁ vem 
atuando para ajudar o setor a superar as 
dificuldades geradas pela disseminação 
da Covid-19?

Paulo Hartung, presidente-execu-
tivo da IBÁ – A IBÁ já vinha atuando 
com o objetivo de demonstrar que o 
setor e seus produtos são fundamentais 
no dia a dia da sociedade. Atualmente, 
intensificamos este trabalho, explican-
do que, além de importantes para o dia 
a dia de quem está em casa, os produtos 
da indústria de base florestal auxiliam 
no combate à Covid-19. É um setor 
essencial como agricultura, logística 
e farmacêutica, por exemplo. Por isso, 
não pode parar. Temos dialogado bas-
tante com todas as esferas governamen-
tais, uma vez que, mesmo que bem in-
tencionadas, algumas medidas podem 
acarretar problemas à cadeia produtiva, 
como restrição de fluxo de insumos, 
decretos que limitam transportes de 
funcionários sem critérios definidos; 
dificuldades no transporte de cargas, 
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to, como materiais para proteção de 
médicos, papel toalha, papel higiêni-
co, aço (utilizado em instrumentos, 
cubas e mesas auxiliares de hospitais), 
e embalagens de papel, fundamentais 
para que produtos de necessidades bá-
sicas cheguem até a casa de todos. Dos 
segmentos, o de imprimir e escrever já 
sente os efeitos, devido à alta aderência 
do modelo home office. Já as empresas 
de pisos laminados e painéis de madei-
ra sentiram uma queda brusca em suas 
vendas, uma vez que o consumo caiu 
muito nestas últimas semanas. Isto cau-
sará impacto no fechamento do ano.

O Papel – Quando a China, que 
desponta como cliente estratégico 
da celulose brasileira, demonstrou os 
primeiros reflexos da disseminação 
do coronavírus, o setor chegou a se 
preparar de alguma forma para enfrentar 
o problema (tanto em relação à demanda 
quanto em relação aos impactos na 
produção)? Embora o avanço tenha sido 
rápido, as empresas que representam 
a indústria nacional de base florestal 
anteviram a crise que se aproximava e 
tomaram certas medidas?

Hartung – Devido à atuação inter-
nacional, algumas empresas já estavam 
vivenciando a crise em unidades em 
outros países. Por isso, logo cedo ado-
taram e trouxeram melhores práticas 
que já vinham dando certo em locais 
onde o surto havia começado a se dis-
seminar para as suas unidades no Bra-
sil, além de providenciarem a criação 
de um comitê de crise para uma gestão 
mais ágil no momento. Do ponto de 
vista de mercado, as empresas traba-
lham antecipadamente, com pedidos 
programados e estoques. Assim, até 
o início de abril, a situação continua-
va normal. Mas, em persistindo este 
cenário, a situação pode mudar, tanto 
de disponibilidade de matéria-prima 
quanto de embarques de produtos.

O Papel – Diante do cenário já impos-
to, qual é o potencial do setor em termos 
de gestão de crise? Quais trabalhos têm 
sido encabeçados pelos players do setor 
e qual é a sua avaliação sobre eles?

Hartung – Este é um setor consolida-
do, com profissionais muito capacitados. 
O momento demonstrou que também é 
uma indústria capaz de se mobilizar ra-
pidamente para tomada de decisões ne-
cessárias. A gestão de crise das empresas 
mostrou que estão prontas a responder 
rapidamente às necessidades e imposi-
ções de um momento crítico como esse, 
ajustando equipe, operação e até cultura. 
Além disso, as companhias demonstra-
ram solidariedade e empatia com cola-
boradores e comunidades do entorno 
de suas operações. Foram várias ações 
colocadas em prática com objetivo de 
proteger a saúde dos funcionários e de 
terceiros. É importante mencionar que 
foram endereçadas uma série de cam-

panhas de doações. Para comunidades 
do entorno foram doados desde itens de 
higiene até alimentos para aquelas famí-
lias que tiveram suas rendas prejudicadas 
pelo momento. Tudo isso demonstra o 
compromisso, de fato, das empresas, que 
estão mantendo a produção para que 
nada falte aos brasileiros, cuidando da 
saúde de seus colaboradores, ao passo 
que mantêm a renda dos trabalhadores, 
e se solidarizando com quem está preci-
sando de auxílio no momento.

O Papel – O senhor acredita que 
será possível tirar aprendizados 
importantes dessa experiência vivida 
pela sociedade global?

Hartung – Todas as crises trazem, 
além de angustia e sofrimento, ensina-
mentos. Um deles é que temos de enxer-
gar oportunidades, inclusive em cenários 
adversos. Nesse sentido, temos a chance 
de demonstrar à sociedade a profunda 
relevância dos produtos originados a 
partir das árvores cultivadas, inclusive 
para profissionais de saúde. Acredito que 
o setor sairá ainda mais forte desta crise. 
As empresas demonstraram grande ca-
pacidade de mobilização de maneira ágil 
e trabalho conjunto. Há uma visão real-
mente setorial e isso é importante não 
só para este momento, mas para supe-
rar outros desafios que estão por vir. Até 
mesmo individualmente, acredito que as 
empresas terão oportunidade de enxer-
gar pontos para avançar. Novos modelos 
de trabalho estão sendo implantados e 
assim estão sendo ou serão criadas me-
todologias para mensurar resultados, por 
exemplo. Estamos ainda no curso de uma 
travessia dramática, mas toda crise é fini-
ta, traz aprendizados para toda a socieda-
de e cria oportunidades. Esta será tanto 
menos danosa e mais breve quanto maior 
for nossa capacidade de trabalhar pen-
sando como uma comunidade, cuidando 
uns dos outros e identificando oportuni-
dades de aprender com seus desafios. n
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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

Companhia adota formato eficaz para se dedicar a diferentes 
rotas de pesquisa em prol da competitividade atual e  

futura de todas as suas Unidades de Negócios

KLABIN APOSTA EM TRABALHO 
UNIFICADO DA ÁREA DE PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I)
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Acompanhando atentamente a crescente 
iniciativa da sociedade de buscar prá-
ticas mais sustentáveis, a Klabin enten-
de que a indústria de base florestal, em 

especial a de celulose e papel, exerce uma função 
extremamente importante. Em meio a esse con-
texto, a empresa direciona seus esforços para se 
fortalecer como fornecedora de produtos de base 
florestal de usos múltiplos, renováveis, recicláveis 
e biodegradáveis. “A nossa principal matéria-pri-
ma, a árvore, possui um enorme potencial para ir 
além da madeira transformada em cavacos, fibras 
e energia”, pontua Francisco Razzolini, diretor 
de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabili-
dade, Projetos e Negócio de Celulose da compa-
nhia. “Já somos a maior produtora de papéis para 
embalagens do País e única a produzir três tipos 
de celulose: fibra longa branqueada, fibra curta 
branqueada e fluff. Agora, queremos reforçar a 
nossa vocação para a bioeconomia, direcionando 
nossos esforços para pesquisar e desenvolver cada 
vez mais soluções que auxiliem na preservação do 
meio ambiente”, ressalta ele.

A área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
sempre existiu na Klabin. Há alguns anos, contu-
do, as estruturas atuavam de forma individualizada. 
“Cada unidade tinha uma frente voltada a esse fim, 
pautada nas necessidades de cada negócio. Com o 
passar do tempo, sentimos a necessidade de unifi-
car  essas frentes. Então, em 2011, demos início à 
estruturação de uma área corporativa de P&D com 
direcionamento único e mais eficiente no alcance 
dos objetivos da companhia”, revela Razzolini.

Ele lembra que a Klabin é uma empresa de base 
florestal que detém todas as etapas da cadeia inte-
grada que envolve o processo produtivo de celulose 
e papel, da árvore ao produto final. Assim, era um 
caminho natural aproveitar todo esse conhecimen-
to para otimizar também as pesquisas no desenvol-
vimento de novas tecnologias e novos produtos.

A inauguração de um moderno Centro de Tecno-
logia Industrial, em 2017, em Telêmaco Borba, no 
Paraná, em complemento ao Centro de Tecnologia 
Florestal, que a Klabin já detinha na região, veio ao 
encontro da estratégia mais recente de ter uma ge-
rência focada no desenvolvimento de ações e progra-
mas que visam fomentar o tema inovação na compa-
nhia, tanto para melhorias internas quanto externas.

Atualmente, atuam nessa frente unificada de tra-
balho mais de 130 profissionais dedicados às etapas 
florestal e industrial, além de estagiários e parceiros, 
como universidades, startups, entre outros. “Hoje, o 

Razzolini: “A área de PD&I tem sido fundamental para acompanhar as novas 
demandas do mercado, principalmente no que tange a sustentabilidade”
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foco é amplo, com uma gerência florestal 
e outra industrial, em estágios bastante 
avançados se reportando a uma gerência 
corporativa”, esclarece o diretor de Tecno-
logia Industrial, Inovação, Sustentabilida-
de, Projetos e Negócio de Celulose sobre a 
organização atual da área.

Apesar da inovação sempre ter feito 
parte da história da Klabin, o conceito 
desponta como mais uma frente que vem 
ganhando força nos últimos anos. A cria-
ção do Inova Klabin, programa que reú-
ne uma série de iniciativas da companhia 
nesta área e que permite a troca de co-

nhecimento com universidades, startups 
e públicos de interesse que se conectem 
aos propósitos e desafios da Klabin, é 
um dos exemplos recentes na busca por 
transformações significativas na atuação 
da empresa, que completou 121 anos em 
19 de abril último. (Veja box histórico)

A Klabin celebrou 121 anos de história no último 19 de abril. 
Apesar das 12 décadas de atuação, a trajetória da maior produ-
tora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil e úni-
ca companhia do País a oferecer ao mercado uma solução em 
celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff, parece estar apenas 
no início. Seguindo o conceito “transformar o futuro é a nossa 
matéria-prima”, a empresa aposta no seu poder inovador e tra-
balha continuamente pautada no compromisso com a geração 
de valor compartilhado, com o objetivo de contribuir para a 
construção de um futuro melhor.

As 18 unidades industriais instaladas no Brasil e uma na Ar-
gentina seguem uma gestão orientada para o Desenvolvimento 
Sustentável, buscando crescimento integrado e responsável, que 
une rentabilidade, desenvolvimento social e compromisso am-
biental. A Klabin integra, desde 2014, o Índice de Sustentabili-
dade Empresarial (ISE), da B3. Também é signatária do Pacto 
Global da ONU e do Pacto Nacional para Erradicação do Traba-
lho Escravo, buscando fornecedores e parceiros de negócio que 
sigam os mesmos valores de ética, transparência e respeito aos 
princípios de sustentabilidade.

Fundada em 1890 por Maurício Freeman, jovem empreen-
dedor, imigrante da Lituânia, a M. F. Klabin atuava como tipo-
grafia e casa importadora de artigos de escritório, em São Paulo. 
Após nove anos, em parceria com os irmãos Salomão e Hessel, e 
o primo Miguel Lafer, Freeman fundou a Klabin Irmãos e Cia – 
KIC, que expandiu sua atuação com o arrendamento da Fábrica 
de Papel Paulista de Vila do Salto de Itú, em 1902. No início dos 
anos 1920, a empresa já se destacava entre as três maiores fábri-
cas do setor no Brasil.

Um ciclo de expansão marcou a história da então Klabin Ir-
mãos e Cia – KIC nas décadas de 1940 e 1970, períodos em que 
a empresa investiu em unidades fabris nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste do Brasil. Saltando para o início do século 21, quando 
a Klabin S.A. foi criada, o destaque do período ficou por conta 
do enfoque ao segmento de papéis para embalagens, a partir da 
expansão da capacidade produtiva da Unidade Monte Alegre, 
em Telêmaco Borba-PR. 

A inauguração da Unidade Puma, em Ortigueira-PR, em 
2016, foi outro fato histórico marcante para a companhia. 
Com capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas 
de celulose, a planta industrial tornou a Klabin a primeira 
empresa brasileira apta a fornecer, simultaneamente, celulo-
ses de fibra curta, fibra longa e fluff. Em 2019, a companhia 
anunciou o Projeto Puma II, o maior investimento de sua 

história no País, que compreende a construção de duas má-
quinas de papel para embalagens (kraftliner), com produção 
de celulose integrada, no site de Ortigueira.

O desdobramento mais recente dessa história bem-sucedida 
consolidou-se em março último, com a aquisição dos negócios 
de embalagens de papelão ondulado e papéis para embalagens 
da International Paper no Brasil. Com investimento de R$ 330 
milhões, a transação está alinhada à estratégia da Klabin de in-
tegração e ampliação da flexibilidade operacional e de produ-
tos, expandindo o atendimento aos mercados e clientes. Hoje, 
as unidades de papéis para embalagens da International Paper 
somam capacidade de produção anual de 310 mil toneladas, já 
as operações de papelão ondulado têm capacidade de 305 mil 
toneladas por ano, com 6,6% de market share no mercado do-
méstico, de acordo com dados de 2018 da Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado (ABPO).

A aquisição faz com que a Klabin passe a ter capacidade insta-
lada de mais de 1 milhão de toneladas de embalagens de papelão 
ondulado por ano, com participação de mercado de 23,9%, tam-
bém conforme dados da ABPO, e robustece a sua consolidada 
posição de líder no segmento de papelão ondulado no Brasil. 
A empresa também amplia a sua posição de destaque de maior 
recicladora de papéis para embalagens e maior fabricante de pa-
péis reciclados do Brasil, utilizados na produção do miolo do 
papelão ondulado, em uma cadeia totalmente integrada, o que 
reforça a sua responsabilidade em atuar ativamente na econo-
mia circular e gestão de resíduos sólidos no País.  

Com os ativos obtidos, localizados em São Paulo, Goiás e 
Amazonas, a Klabin contará com fábricas de embalagens de pa-
pelão ondulado nas cinco regiões do Brasil, com destaque a sua 
chegada com unidade industrial ao Centro-Oeste, atendendo 
ao setor de proteína animal, importante para a economia brasi-
leira e com ampla vantagem competitiva no mundo. “Estamos 
sempre atentos às oportunidades de negócios de integração e, 
após um longo período de negociações, estou bastante satisfeito 
em anunciar essa operação, que reforça a crença no mercado 
brasileiro e confirma a nossa visão estratégica de longo prazo”, 
declara Cristiano Teixeira, diretor-geral da companhia.

A conclusão da transação ocorrerá somente após a aprovação 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A 
Klabin, com sólida posição de caixa e com o melhor perfil de 
dívida da sua história (com cerca de oito anos de prazo médio), 
usará recursos próprios para o pagamento e o impacto na ala-
vancagem financeira será imaterial.

Trajetória de 121 anos ganha novos capítulos



  25 Abril/April  2020  •  Revista O Papel

Investimentos em PD&I 
fortalecem a competitividade 
de curto, médio e longo prazos

Conforme ressalta Razzolini, a Kla-
bin tem direcionado muitos esforços e 
investimentos à área de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação (PD&I). 
De 2015 a 2018, aportou cerca de  
R$ 70 milhões em projetos que incluem 
a construção do Centro de Tecnologia 
Industrial e a aquisição de parte da star-
tup israelense Melodea. Já no triênio que 
compreende os anos de 2019 a 2021, a 
companhia aportará cerca de R$ 180 mi-
lhões em pesquisa industrial e florestal.

“A área de PD&I tem sido fundamental 
para acompanhar as novas demandas do 
mercado, principalmente no que tange à 
sustentabilidade. A Klabin é referência 
em produtividade florestal, mas ainda há 
um longo caminho a percorrer – e este, 
com certeza, passará pelo desenvolvi-
mento de soluções mais sustentáveis”, 

justifica o diretor de Tecnologia Indus-
trial, Inovação, Sustentabilidade, Projetos 
e Negócio de Celulose.

Como exemplo de produtos resultan-
tes do trabalho realizado no Centro de 
Tecnologia Industrial, Razzolini cita o 
Eukaliner, primeiro kraftliner feito 100% 
a partir de eucalipto e que será produzido 
em larga escala no ano que vem, com o 
início da operação da Unidade Puma II. 
“Entre os benefícios já comprovados em 
testes está a possibilidade de redução de 
mais de 10% de gramatura, mantendo a 
mesma estrutura final da embalagem. A 
composição fibrosa, aliada a equipamen-
tos de última tecnologia, também pro-
move uma incomparável qualidade de 
impressão, devido à superfície mais com-
pactada e homogênea”, enumera alguns 
diferenciais competitivos do produto. 

Embora a Klabin já utilize altos per-
centuais de eucalipto em seus papéis de 
embalagem, trabalhos para o desenvol-

vimento de um novo papel, 100% euca-
lipto, inédito no mercado, também foram 
consolidados no Centro de Tecnologia 
Industrial e, depois, testados no processo 
operacional.

Outro exemplo relevante recente – esse 
vindo da área florestal – foi o desenvolvi-
mento do P. maximinoi para fornecimen-
to de fibra longa. Resultado do trabalho 
da área de pesquisa, a espécie apresenta 
maior potencial produtivo florestal e di-
ferenciais perceptíveis na qualidade do 
produto final. 

Conforme detalhamento de Razzolini, 
os estudos para o desenvolvimento do P. 
maximinoi   englobaram melhoramento 
genético, técnica biotecnológica de em-
briogênese somática, novos protocolos 
de produção de mudas, preparo de solo, 
adubação, zoneamento de plantio e ma-
nejo, caracterização química, processo 
modificado de polpação kraft, branquea-
mento, morfologia da polpa, proprie-

O Eukaliner, primeiro kraftliner 
feito 100% a partir de eucalipto, 
é um exemplo de produtos 
resultantes do trabalho realizado 
no Centro de Tecnologia Industrial
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dades da polpa celulósica e fluff. A área 
de pesquisa desenvolveu um trabalho 
multidisciplinar com as áreas de plane-
jamento florestal, silvicultura, unidades 
industriais e comercial, para a validação 
operacional da espécie. Os estudos mos-
tram um incremento médio anual de ce-
lulose 20% superior ao conquistado com 
o  Pinus taeda, principal espécie planta-
da comercialmente. As avaliações das 
estruturas anatômicas dos traqueídeos 
identificaram maior espessura de parede, 
maior diâmetro total e menor diâmetro 
do lumen, que impactam positivamente 
na redução do consumo de energia para 
o desfibramento da polpa celulósica e 
menor teor de finos durante processa-
mento no cliente. “O trabalho implemen-
tado alia retorno econômico para a Kla-
bin com um produto diferenciado para o 
mercado”, resume Razzolini.

Detalhando o formato de atuação dos 
Centros de Tecnologia, Florestal e In-
dustrial, o executivo explica que algumas 
pesquisas são integradas, a exemplo da 
linha de pesquisa da Qualidade da Ma-
deira, cujo enfoque florestal é voltado à 
busca da maior produtividade (IMA e 

IMACel – incrementos médios anuais em 
volume de madeira e em fibras que cada 
hectare de floresta produz) dos materiais 
genéticos (Eucalipto e Pinus) da empresa 
e o enfoque industrial é voltado à busca 
por materiais que ofereçam maior ren-
dimento nas fábricas e principalmente 
melhor qualidade ao produto final. “As-
sim, os centros possuem capacidade para 
desenvolverem as linhas de pesquisa e 
desenvolvimento estabelecidas pela em-
presa”, justifica a estratégia.

Ambos os centros estão capacitados 
com equipamentos e pessoal gabaritado 
para desenvolverem um trabalho de alto 
nível, garante Razzolini. “Hoje, podemos 
simular nossos processos industriais em 
escala laboratorial para estudar novos pro-
cessos ou otimizar os atuais no Centro de 
Tecnologia Industrial. Além dos processos 
de celulose e papel, temos capacidade para 
estudar novos nichos, como nanotecnolo-
gia e biorrefinaria”, frisa.

Falando especificamente do Centro 
de Tecnologia Florestal, Razzolini infor-
ma que toda a parte de melhoramento 
genético clássico de Eucalipto e Pinus é 
totalmente conduzida pela empresa. Re-

centemente, os laboratórios de biotec-
nologia, local de trabalhos disruptivos 
nessa linha de desenvolvimento, foram 
modernizados. Também nesse centro, 
existe o laboratório de fitossanidade e 
de estudos climáticos, igualmente con-
duzidos na empresa.

As parceiras com universidades, cen-
tros de tecnologia fora e dentro do País, 
fornecedores e startups entram em cena 
quando a Klabin precisa desenvolver um 
trabalho complementar aos realizados 
pelos Centros de Tecnologia.

Dentro da equipe que compõe a área 
de PD&I da Klabin há colaboradores di-
vididos em times focados em entender 
os desafios de cada mercado e de cada 
cliente para alinhá-los aos objetivos da 
companhia, além de pesquisadores dedi-
cados e especializados nas mais diversas 
áreas do negócio. “Estes times trabalham 
integrados às áreas de negócios, com os 
técnicos, engenheiros de processo e equi-
pe de operação. Entendemos que este 
modelo garante uma unidade em todo o 
processo, sendo mais assertivo para o re-
sultado final”, comenta Razzolini.

Hoje em dia, a Klabin dedica-se a cinco 
rotas de pesquisa, que almejam incremen-
tar a competitividade da companhia como 
um todo. Focada na madeira, a primeira 
delas concentra-se na produtividade flo-
restal e na análise da qualidade da maté-
ria-prima, considerando que este é um fa-
tor que impacta diretamente no processo 
e na qualidade de seus produtos finais.

A  segunda  rota tem como objetivo o 
desenvolvimento de novos processos e 
novos produtos para celulose. “O traba-
lho envolve desde a seleção de espécies 
para produções específicas de celulose 
até o aperfeiçoamento das propriedades 
morfológicas do produto”, explica Razzo-
lini. “A possibilidade de combinação das 
espécies e processos abrem um enorme 
potencial de desenvolvimento de novos 
produtos e subprodutos”, adiciona ele.

Outra importante rota segue a mesma 

Na linha de pesquisa da Qualidade da Madeira, o enfoque florestal é voltado à busca da maior 
produtividade dos materiais genéticos da empresa e o enfoque industrial é voltado à busca por 
materiais que ofereçam maior rendimento nas fábricas e melhor qualidade ao produto final

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 K

LA
BI

N



  27 Abril/April  2020  •  Revista O Papel

linha, de desenvolver produtos e aplica-
ções, mas com foco nos papéis para em-
balagem. O objetivo é buscar produtos de 
gramaturas menores, com características 
diferenciadas que resultam em melhores 
propriedades físicas e resistência às em-
balagens produzidas atualmente. “Uma 
importante iniciativa aqui, sem dúvida, 
são os estudos para o desenvolvimento de 
barreiras biodegradáveis, capazes de subs-
tituir outros materiais não renováveis, que 
hoje são utilizados”, destaca Razzolini.

Voltada aos recursos florestais, a quar-
ta linha de pesquisa visa à diversificação 
do uso da base florestal e dos componen-
tes da madeira, como novas aplicações da 
celulose, lignina, hemiceluloses e extra-
tivos. “A celulose microfibrilada (MFC) 
é fruto de ampla pesquisa nessa frente”, 
pontua o diretor de Tecnologia Indus-
trial, Inovação, Sustentabilidade, Projetos 
e Negócio de Celulose.

A última rota, focada no meio am-
biente, busca ampliar os níveis de sus-
tentabilidade em todos os elos da cadeia 
produtiva da Klabin, bem como de seus 
produtos. “Estamos falando em reutili-
zação de subprodutos, resíduos gerados, 
redução de uso de insumos como água, 
energia e produtos químicos”, esclare-
ce Razzolini. Nesse ponto, em especial, 
a Klabin mantém um intenso trabalho, 
principalmente no que tange a mitiga-
ção dos impactos gerados pela operação 
da companhia. “Temos indicadores bas-
tante positivos que nos colocam em um 
importante patamar competitivo. Utiliza-
mos a biomassa em nossa matriz energé-
tica desde a década de 1940 e, hoje, a par-
ticipação de combustíveis renováveis é de 
89,1%. Além disso, temos outras ações 
que reforçam o compromisso da empresa 
com o meio ambiente, como a redução, 
desde 2004, de 61% das emissões de car-
bono para cada tonelada dos produtos 
produzidos pela empresa.” 

Na prática, a área de PD&I permeia as 
quatro Unidades de Negócios da Klabin, 

responsáveis por toda a cadeia produtiva 
integrada da companhia. “A Unidade Flo-
restal, provedora da nossa principal ma-
téria-prima, é extremamente importante 
quando falamos em competitividade. 
As fibras da madeira possuem atributos 
importantes para diferenciar uma linha 
de produtos, tanto frente à concorrência 
quanto de outros segmentos. Para que a 
unidade siga garantindo uma vantagem 
competitiva à empresa, é essencial um 
trabalho conjunto com a área de P&D na 
busca por maior eficiência e produtivida-
de”, descreve Razzolini. 

A Celulose, Unidade de Negócio mais 
recente da Klabin, surgiu com a constru-
ção da Unidade Puma e ampliou de for-
ma significativa o portfólio de produtos 
da empresa, conforme explica o executi-
vo. “Ela está diretamente ligada a um dos 
principais objetivos da área de PD&I, que 
é o aproveitamento máximo das árvores, 
explorando além das fibras, componen-
tes como a lignina e os novos usos para 

a celulose”, exemplifica ele. A fabricação 
de celulose fluff também faz parte desse 
contexto: “trabalhamos desde a adapta-
ção das espécies florestais que usamos, 
passando pelos processos de fabricação, 
procedimentos de controle de qualida-
de e chegando aos testes e aprovação do 
produto em clientes deste novo segmento 
para a companhia”.

Já a Unidade de Papéis, responsável 
pela produção de papéis e cartões da 
companhia, possui um enorme desafio, 
relacionado à posição da matéria-prima 
como aliada de um futuro sustentável. 
“O consumidor tem buscado opções que 
o auxiliem na preservação do meio am-
biente, e o papel tem se mostrado prota-
gonista deste cenário. As pesquisas rela-
cionadas ao desenvolvimento de novas 
soluções estão diretamente ligadas à área 
de PD&I”, contextualiza Razzolini. O 
investimento constante nas tecnologias 
empregadas nos produtos finais, como 
barreiras a vapor d’água, água, gordura 
e oxigênio, destaca-se como exemplo do 
trabalho que tem garantido diferenciais 
competitivos no mercado. Nesta unidade 
de negócios, resume Razzolini, as pes-
quisas têm sido direcionadas para este 
fim: desenvolver produtos cada vez mais 
eficientes e responsáveis, customizados 
às necessidades do cliente, com menores 
gramaturas e menor uso de insumos. 

Por último, a Unidade de Embalagens, 
segmento no qual a Klabin posiciona-se 
como líder de mercado no Brasil, tem 
sido responsável por entregar diferen-
ciais únicos aos clientes da companhia. 
Novas composições de papéis, desenhos 
customizados das embalagens, atenden-
do a necessidades únicas de cada cliente, 
equipamentos mais eficientes na produ-
ção, automação dos processos de em-
balagem nos clientes, rastreamento dos 
produtos, reciclabilidade e sustentabili-
dade das embalagens de papel são alguns 
exemplos citados por Razzolini sobre os 
trabalhos em andamento. 

O INVESTIMENTO 

NAS TECNOLOGIAS 

EMPREGADAS NOS 

PRODUTOS  FINAIS 
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EXEMPLO DO TRABALHO 

QUE TEM GARANTIDO 
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Cerca de R$ 32 milhões do total de R$ 180 milhões previstos 
pela Klabin para o triênio de 2019 a 2021 foram destinados à 
construção de um Parque de Plantas Piloto, em Telêmaco Bor-
ba, no Paraná. O local simula uma unidade fabril para realiza-
ção de estudos e testes industriais em frentes de pesquisa rela-
cionadas à lignina e à celulose microfibrilada (MFC).

As duas plantas tiveram seu comissionamento e startup 
em novembro do ano passado e, desde então, estão em ope-
ração. Testes industriais com a MFC produzida na planta pi-
loto já foram realizados e importantes parcerias para novas 
aplicações do produto foram firmadas.

Silvana Meister Sommer, gerente de Pesquisa e Desen-
volvimento Industrial da Klabin, conta que os estudos 
relacionados à lignina e à MFC tiveram início em 2015. 
“Os testes ganharam bastante relevância com a constru-
ção do Centro de Tecnologia Industrial, em 2017, quando 
passaram a ter escala laboratorial. A partir daí, ao atingir 
um nível de maturidade de desenvolvimento, fez-se ne-
cessária a produção de alguns materiais em maior escala, 
para que pudéssemos avançar em testes industriais pro-
longados. Após a comprovação da viabilidade de ambos, 

Parque de Plantas Piloto amplia possibilidades de testes e 
permite produção em escala industrial

O Parque de Plantas Piloto simula uma unidade fabril para realização de estudos e testes industriais em frentes de pesquisa relacionadas 
à lignina e à celulose microfibrilada 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 K

LA
BI

N

iniciamos a montagem do projeto para escala piloto e, conse-
quentemente, para ampliar as possibilidades de testes.”

Ainda de acordo com Silvana, a construção do Parque de 
Plantas Piloto no bairro de Harmonia, ao lado do Centro de 
Tecnologia e da Unidade Monte Alegre, foi uma decisão estraté-
gica. “Os locais são complementares. A proximidade com a uni-
dade fabril também é vantajosa, pois lá está alocada a produção 
de mais de 1 milhão de toneladas de papéis por ano, facilitando 
a realização de testes dos materiais quando incorporados aos 
produtos da companhia”, justifica ela.  

Na rotina operacional, as plantas irão confirmar os parâme-
tros de processos e a qualidade mantida durante as produções, 
para comprovar dados de bancada e finalmente oferecer insumos 
para futuras plantas comerciais. “O Parque reforça a orientação 
da Klabin a respeito do desenvolvimento de soluções bioeconô-
micas, que valorizam o uso responsável, eficiente e sustentável 
dos recursos hoje disponíveis nas florestas plantadas. O local nos 
permitirá ampliar de forma significativa os usos da madeira, por 
meio dos bioprodutos, otimizar o portfólio de produtos hoje ofe-
recido pela companhia, tornando-os ainda mais competitivos, 
além de, eventualmente, adentrar em novos mercados se esse for 
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o propósito da companhia”, elenca Silvana, ressaltando que este 
tipo de investimento direciona a Klabin para o futuro.

Os objetivos de longo prazo das pesquisas sobre MFC incluem 
usos inovadores e o consumo interno da empresa. Quanto à lig-
nina, os próximos estudos serão voltados para o desenvolvimen-
to de opções mais sustentáveis para o mercado, como a utilização 
do subproduto na fabricação de fibra de carbono e a aplicação em 
asfaltos, cosméticos, entre outros segmentos. “As possibilidades 
nessa frente são bastante amplas, principalmente considerando 
que pesquisas com a lignina ainda são bem escassas. Vale lem-
brar que um dos diferenciais da Klabin é a capacidade de extrair 
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o subproduto a partir de duas espécies, Pinus e Eucalipto”, 
aponta a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial.

Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, gerente corpo-
rativo de P&D da Klabin, reforça que a lignina é um subpro-
duto extremamente rico, capaz de substituir diversos ma-
teriais de outras origens e transformá-los em opções mais 
sustentáveis. “O momento atual torna-se bastante favorável 
à lignina, pelo seu enorme potencial como substituto de 
produtos de origem de base fóssil e outras matérias-primas. 
Seu uso está diretamente relacionado ao desenvolvimento 
de produtos mais sustentáveis e aderentes à bioeconomia”, 
avalia ele sobre o componente que é o segundo polímero 
de fonte renovável mais abundante da natureza e que vem 
sendo explorado em múltiplos usos industriais.

Já a MFC está sendo testada para avaliar o seu poten-
cial de uso na indústria de papel e celulose, com o objeti-
vo de otimizar algumas características do produto, como 
resistência. “A princípio, espera-se que seja incorporada 
às linhas de produção de papel da companhia”, adianta o 
gerente corporativo de P&D. Segundo ele, a MFC pode 
ser utilizada tanto na superfície do papel como na com-
posição da massa, para melhorar a qualidade e resistên-
cia do produto final. “Ainda é cedo para darmos qualquer 
previsão sobre os próximos desdobramentos, mas esta-
mos no caminho, trabalhando ao lado dos nossos forne-
cedores, startups e consultorias, que estão nos auxiliando 
nesse processo de amadurecimento”, conclui.     n

“A proximidade entre as plantas piloto e a Unidade Monte Alegre 
é vantajosa, pois lá está alocada a produção de mais de 1 milhão 
de toneladas de papéis por ano, facilitando a realização de testes 
dos materiais quando incorporados aos produtos da companhia”, 
justifica Silvana

Santos: “Ainda é cedo para darmos qualquer previsão sobre os 
próximos desdobramentos, mas estamos no caminho, trabalhando 
ao lado dos nossos fornecedores, startups e consultorias, que 
estão nos auxiliando nesse processo de amadurecimento”

Enquanto a imagem à esquerda mostra a lignina em fase alcalina 
(lignato de sódio), a da direita mostra a lignina final precipitada



Há 28 anos no Brasil, a ANDRITZ 
consolida-se como referência no 
fornecimento de grandes projetos EPC 
para as maiores empresas do setor no 
país. Nosso compromisso é fazer de 
cada projeto um sucesso, no presente, 
e um futuro sustentável.

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

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

Foto: Unidade Puma da Klabin
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Por Thais Santi

  Bracell está entre as empresas que 
realizaram doações ao Governo de São Paulo

O Governador João Doria anunciou segunda-feira 
(30/03) a arrecadação de R$ 97 milhões em dinheiro, equi-
pamentos e materiais para intensificar o enfrentamento 
ao coronavírus em São Paulo. A arrecadação foi feita pela 
segunda semana seguida com uma rede de dirigentes e lí-
deres empresariais e já soma R$ 195 milhões. Entre elas, 
está a Bracell, que autorizou a doação de 250 mil máscaras 
cirúrgicas e 30 mil jalecos. A empresa também realizou a 
doação de 19 respiradores e mais de 400 mil itens para as 
redes de saúde de São Paulo e Bahia.

  CMPC participa de aliança 
colaborativa para saúde pública  
no Rio Grande do Sul

A CMPC, maior indústria do Rio Grande do Sul, rea-
firma seu compromisso social com as comunidades e ins-
tituições públicas gaúchas, e investe milhões na saúde. Os 
recursos estão sendo investidos na melhoria de um pronto 
atendimento, que após as obras de reforma e ampliação, terá 
sua capacidade de atendimento e oferta de serviços aumen-
tada, tornando-se um hospital de média complexidade. As 
obras já estão em andamento.

  Empresas e Rede SENAI de  
Inovação criam “Iniciativa + Manutenção 
de Respiradores”

Estima-se que mais de 3,6 mil ventiladores pulmonares es-
tejam fora de operação no Brasil. Os respiradores mecânicos 
são essenciais no tratamento de doentes graves da Covid-19. A 
Rede SENAI de Inovação em conjunto com ArcerlorMittal, Fiat 
Chrysler Automóveis (FCA), Ford, General Motors, Honda, Ja-
guar Land Rover, Renault, Scania, Toyota e Vale, uniram forças 
e envidaram esforços para criar a “Iniciativa + Manutenção de 
Respiradores”, que realiza a manutenção desses respiradores. 

  Comunicado Kadant 
A Kadant intensificou a utilização de vídeo conferência em 

diferentes plataformas para treinamentos e suporte técnico, 
quebrando barreiras para enfrentar o Covid-19 mantendo a 
saúde de nossa sociedade. Acione nossos serviços pelo telefone: 
+55 (19) 3849-8700, e-mail: comercial.ksa@kadant.com ou en-
tre em contato com o representante Kadant de sua área.
Direto da fonte

AÇÕES INSTITUCIONAIS

RADAR

  Klabin e Suzano integram grupo de 
empresas que fecharam acordo com o 
Ministério da Saúde para produzir 6,5 mil 
ventiladores pulmonares

A Magnamed, maior fabricante de ventiladores pulmona-
res do Brasil, firmou um contrato com o Ministério da Saúde 
para entregar 6,5 mil unidades até agosto de 2020. O acor-
do faz parte dos esforços empreendidos pelo poder público e 
pela iniciativa privada no combate à Covid-19. Para viabilizar 
o aumento da oferta nacional do produto, a Magnamed con-
tou com o apoio de um grupo de empresas lideradas por Po-
sitivo Tecnologia, Suzano, Klabin, Flex e Embraer e apoiadas 
pela Fiat Chrysler Automóveis, White Martins, entre outras.

  Klabin viabiliza funcionamento  
de hospital em Telêmaco Borba

A Klabin oficializou em 14/04 o acordo com o Governo 
do Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal para viabi-
lizar o funcionamento do Hospital Regional, em Telêmaco 
Borba, que funcionará como Hospital de Campanha e será 
exclusivamente destinado ao tratamento dos casos de coro-
navírus na região.

Okidokie 
Traduções e Textos

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

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

inglês pode trazer ao seu negócio. 

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

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

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

  Klabin doa 8.500 embalagens de 
papelão ondulado para o transporte 
de álcool gel na Bahia

A Klabin, consciente do seu papel na prevenção 
e combate ao coronavírus (Covid-19), doou 8.500 
embalagens de papelão ondulado para viabilizar o 
transporte de álcool gel. Produzidas na Unidade Feira 
de Santana-BA, as caixas protegerão 100 mil litros do 
produto e serão entregues aos hospitais do estado pelo 
Senai de Salvador-BA.

  Softys produzirá máscaras  
no Chile e no Brasil e fará  
distribuição gratuita

Foram adquiridas duas máquinas para fabricar o 
produto tão necessário na emergência por causa do 
coronavírus. Cada máquina produzirá 1,5 milhão 
de máscaras por mês, que serão entregues gratuita-
mente aos serviços públicos de saúde dos dois países 
e aos colaboradores da empresa que trabalham em 
suas plantas.

  Smurfit Kappa lança portfólio “Design for 
Help” para apoiar comunidades 

As equipes de inovação e designers da Smurfit Kappa usaram 
toda a sua criatividade e habilidade para produzir, em tempo 
recorde, um portfólio de soluções “Design for Help”, para ajudar 
a aliviar alguns dos desafios atuais que estão sendo enfrentados 
durante a pandemia da Covid-19, nos 35 países em que atua. Camas 
de papelão ondulado, máscaras faciais protetoras, móveis de apoio 
–  para hospitais de campanha e espaços de isolamento – estão entre 
as soluções desenvolvidas. No Brasil, Uberaba, Bento Gonçalves e 
Pirapetinga estão entre as cidades beneficiadas.

  Suzano doa 159 respiradores e 1 milhão de 
máscaras hospitalares 

A Suzano realizou a distribuição (a partir de 16/04) no Brasil de 
159 respiradores e 1 milhão de máscaras hospitalares importados 
da China. Os equipamentos foram destinados pela empresa ao 
Governo Federal e aos governos dos estados de São Paulo, Bahia, 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Paraná, 
com distribuição também a algumas municipalidades nas regiões 
de atuação da empresa.



  33Abril/April  2020  •  Revista O Papel

Por Thais Santi

CARREIRAS
Rafael Gibini assumiu, no início deste mês de abril, a Di-
reção Geral na posição de CEO para todas as frentes de 
negócios do conglomerado Melhoramentos, que inclui a 
unidade de produção de Fibras de Alto Rendimento, Ges-
tão Florestal, Gestão Imobiliária, Casa Melhoramentos 
e Editora Melhoramentos. Profissional com mais de 25 
anos de experiência no mercado, Rafael é graduado em 
Administração de Empresas com MBA em Estratégia 
pela FGV-SP e atuou em várias empresas, tendo ocupado 
o cargo de gerente de Inteligência de Mercado Internacio-
nal no Grupo Suzano.

Fonte: Melhoramentos

FUSÕES E AQUISIÇÕES

  Klabin adquire unidades da International Paper no Brasil  
A Klabin anunciou a aquisição dos negócios de embalagens de papelão ondula-

do e papéis para embalagens da International Paper no Brasil. Com investimento 
de R$ 330 milhões, as unidades de papéis para embalagens somam capacidade de 
produção anual de 310 mil toneladas, já as operações de papelão ondulado têm 
capacidade de 305 mil toneladas por ano, com 6,6%* de market share no mercado 
doméstico. A aquisição faz com que a Klabin passe a ter capacidade instalada de 
mais de 1 milhão de toneladas de embalagens de papelão ondulado por ano, com 
participação de mercado de 23,9%*. Localizados em São Paulo, Goiás e Amazo-
nas, a empresa contará com fábricas de embalagens de papelão ondulado nas cinco 
regiões, e destaca a chegada no Centro-Oeste, reforçando o atendimento ao setor 
de proteína animal. A conclusão da transação ocorrerá somente após a aprovação 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). *dados da Associação 
Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO), de 2018.
Fonte: Klabin

INVESTIMENTOS
  Suzano investe em tecnologia de monitoramento florestal

A Suzano investiu em tecnologia de ponta para monitorar 24 horas por dia todas 
as ações de sua base florestal em um raio de 600 quilômetros, nos estados do Pará, 
Maranhão e Tocantins. A Central de Monitoramento, situada na Unidade de Im-
peratriz, conta com 39 câmeras instaladas em campo que transmitem imagens em 
tempo real, 24 horas por dia. Além disso, a central conta ainda com o apoio de 43 
repetidoras, possibilitando comunicação “on time” com todo o time operacional em 
caso de alguma ocorrência. Em apenas dois anos da implantação desta tecnologia 
na unidade, foi possível reduzir 78% das áreas atingidas por incêndio florestal no 
período de 2015 a 2019. 
Fonte: Suzano
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RADAR

  Projeto de Inteligência Artificial  
da CENIBRA reduz danos ambientais

Pelo fato de estar localizada em uma região montanhosa, 
a CENIBRA enfrenta um grande desafio ao monitorar os 254 
mil hectares de terras de sua propriedade, distribuídos em 54 
municípios do interior mineiro. Para reduzir danos ambientais 
e garantir a produtividade, a empresa investiu em um projeto 
de transformação digital, e a análise dos terrenos ficou mais 
fácil e assertiva. Com esse projeto, Ronaldo Ribeiro, destaque 
na premiação Executivo de TI do Ano 2020, da IT Mídia, na 
categoria Indústria Química, Petroquímica, Óleo e Gás, conta 
que cada operador é capaz de analisar 12 câmeras por região.  
O time de TI da CENIBRA começou a treinar uma rede neu-
ral por três meses, aplicando “machine learning”, e esta tecno-
logia passou a entender o que é um foco de incêndio, desmata-
mento ilegal, roubo ou qualquer tipo de atividade suspeita na 
área florestal da Empresa. “Ganhamos velocidade no combate 
de incêndios florestais. Como conseguimos tomar ações de 
forma muito mais rápida e com mais certeza, conseguimos 
evitar a queima de 5% do nosso terreno em um ano, em um 
olhar bem conservador”, explica Ribeiro. Hoje, a AI já tem 
99% de precisão. “Evitando a queima de 75 hectares de terra 
temos, no mínimo, uma economia de R$ 400 mil por ano, sem 
contar a diminuição do risco ambiental”, pontuou. 
Fonte: CENIBRA

LANÇAMENTOS 
  Voith lança nova geração de sensores

A Voith desenvolveu uma nova geração de sensores 
OnQuality com disponibilidade e confiabilidade supe-
riores, além de reduzida necessidade de manutenção. 
Estes sensores medem os parâmetros mais importantes 
da máquina, como gramatura, umidade, espessura e 
conteúdo de cinzas, contribuindo para reduzir ao má-
ximo a variabilidade da produção de papel tanto na di-
reção longitudinal (MD) como transversal (CD).  Uma 
característica exclusiva são os controles longitudinais 
baseados em modelos físicos da máquina de papel, que 
replicam o comportamento físico do processo. Além 
disso, a redução da largura dos encaixes dos novos sen-
sores (de 13 para 7,5 centímetros) tornou os pacotes de 
sensores mais leves e compactos. O princípio plug & 
play também simplifica a sua manutenção, bem como 
a tecnologia reserva os investimentos graças à sua capa-
cidade de interfacear a maioria dos tipos de escâneres e 
atuadores de outros fabricantes. 
Fonte: Voith

  Valmet lança novo transmissor de 
consistência por micro-ondas

A Valmet lançou um novo transmissor de consistência por 
micro-ondas, completamente reprojetado, para fabricantes de 
celulose e papel. O Valmet MCA oferece nova eletrônica di-
gital e medição de detecção de varredura direta, que confere 
maior sensibilidade de medição de desempenho e precisão 
que os modelos analógicos concorrentes. O novo sensor de 
lâmina dupla e o sensor de fluxo permite instalá-lo em tubos 
com diâmetros maiores e os sensores de fluxo são totalmente 
intercambiáveis com as instalações anteriores. 
Fonte: Valmet

MERCADO

  ANDRITZ 
A Andritz recebeu um pedido da Tamil Nadu Newsprint and 

Papers Limited (TNPL) para fornecer uma ilha de recuperação 
completa para a fábrica em Mondipatti Village, Tamil Nadu, na 
Índia, fortalecendo ainda mais sua posição no segmento de pa-
pel para imprimir e escrever. O escopo de fornecimento da AN-
DRITZ inclui uma caldeira de recuperação HERB com capacida-
de de 950 tds/d com base em EPC, podendo ser atualizada para 
1.100 tds/d no futuro, uma planta de evaporação, uma planta de 
licor branco, uma planta de recausticização e um forno de cal.  
No Brasil, a Andritz Automation recebeu um pedido para o proje-
to Puma II da Klabin em Ortigueira-PR. A empresa será respon-
sável pelo desenvolvimento dos modelos de simulação dinâmica, 
check-out do DCS (teste e validação da lógica do DCS) e simula-
dor de treinamento do operador (OTS). A ferramenta de simula-
ção da ANDRITZ IDEAS ™ será usada para modelar a caldeira 
de recuperação n.º 2 e a caldeira de potência n.º 2, fornecidas pela 
ANDRITZ, e o evaporador n.º 2 de outro fornecedor. Os modelos 
ajudarão a Klabin a obter uma inicialização mais rápida e suave.
Fonte: Andritz

  Pöyry conquista contrato de EPCM  
da LD Celulose S.A. no Triângulo Mineiro

A LD Celulose S.A. – joint venture entre o grupo austríaco 
Lenzing e a brasileira Duratex – selecionou a Pöyry para atuar 
na modalidade EPCM (Engineering, Procurement, Construc-
tion Management) para o BOP (Balance of Plant) do projeto 
planta de celulose que terá capacidade de produção de 500 mil 
toneladas anuais e representará um investimento de R$ 5,2 bi-
lhões. Os serviços incluem as interligações entre todas as áreas 
de processo, os turbogeradores e sistemas de distribuição de 
vapor, a central de resfriamento de água e outros sistemas 
complementares. A planta da LD Celulose S.A. será instalada 
na área florestal da Duratex, localizada no Triângulo Mineiro, 
e toda a produção será destinada à exportação.
Fonte: Pöyry
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é que ela pode ser aplicada onde outros tipos de válvula não 
podem ser usados, como para a passagem de ácido sulfúrico 
em altas concentrações. Uma grande vantagem é que o dia-
fragma de vedação pode ser trocado sem que seja necessário 
desmontar o corpo do equipamento. Além disso, o fechamento 
é estanque, sem a necessidade de vedações adicionais.   n
Fonte: GEMÜ

MEMÓRIAS DO SETOR 

Dr. Alfried Plöger 
A empresa Melhoramentos comunicou o falecimento em 
abril deste ano do Dr. Alfried Plöger. Durante mais de 50 
anos o Dr. Alfried se dedicou à empresa e atualmente par-
ticipava da gestão como Conselheiro de Administração.

Nei Senter Martins
A Ibema comunicou o falecimento do senhor Nei Senter 
Martins, ocorrido em março último. Martins, como era 
conhecido, tinha 66 anos e foi protagonista na construção 
da história da Ibema, tendo uma importante passagem 
como Diretor Presidente entre os anos de 2011 a 2015. 
Atualmente, exercia cargo de membro do Conselho de 
Administração da empresa. Em mensagem, a equipe da 
empresa destacou que “a sua gestão ficará eternamente 
marcada em sua lembrança por sua irreverência, 
coragem, otimismo e, acima de tudo, sua forma humana 
no trato com as pessoas, colaboradores e comunidade. A 
Ibema lamenta profundamente e se solidariza com seus 
familiares, amigos e colegas de trabalho.”

Valter de Oliveira
Os participantes da Comissão Técnica de Recuperação 
e Energia e o Comitê de Segurança de Caldeira de Recu-
peração do Brasil e Uruguai da ABTCP comunicaram 
o falecimento, ocorrido neste mês de abril, e enviaram 
suas condolências aos familiares e amigos do senhor 
Valter de Oliveira. Profissional da área de Recuperação, 
com mais de 50 anos de contribuição ao setor, atuando 
em diversas empresas e participando da formação e 
desenvolvimento de inúmeros profissionais, no último 
Encontro de Operadores de Caldeira de Recuperação e 
Caldeira de Força, foi escolhido, por ampla maioria de 
votos para receber sua merecida homenagem como Pro-
fissional de Destaque da área de Recuperação e Energia. 

Nota: a ABTCP se solidariza com todas as famílias dos 
profissionais que deixaram suas memórias no setor de 
celulose e papel e dedicaram suas carreiras ao desen-
volvimento desta indústria.

PREMIAÇÕES

  CNPq homenageia Celso Foelkel  
como Pesquisador Emérito

O Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) selecionou o especialista Celso Foelkel 
como Pesquisador Emérito. O prêmio é concedido pelo CNPq 
desde 2005 a pesquisadores brasileiros ou estrangeiros, ra-
dicados no Brasil há pelo menos dez anos e que prestaram 
relevantes contribuições ao País. A premiação é concedida 
como reconhecimento ao renome, junto à comunidade cien-
tífica, e pelo conjunto de sua obra científico-tecnológica.  
“Sinto-me hoje uma pessoa duplamente feliz entre meus que-
ridos familiares e reconhecido pelo meu trabalho, exatamente 
por fazer algo que gosto e realizo com paixão e até emoção; 
mesmo não atuando profissionalmente e em dedicação plena 
para instituições de ensino e pesquisa universitária. Acredito 
que o mundo científico está mudando e em grande parte se 
deve à internet onde atuamos (em família) e com muita in-
tensidade no compartilhamento de conhecimentos pela web 
desde 12/03/2002 quando criamos meu primeiro website e, 
em 07/04/2005, o segundo”, disse Foelkel.
Direto da fonte

  Klabin vence premiação  
da Fastmarkets RISI

Com a tecnologia por trás do Eukaliner®, a Klabin foi 
a vencedora da categoria Inovação em Embalagem da 11.ª 
edição do PPI Awards, da Fastmarkets RISI, em evento rea-
lizado em Lisboa, Portugal. Esse é um dos principais reco-
nhecimentos da indústria de papel e celulose do mundo.  
O case vencedor mostra que a Klabin está lançando um 
papel inédito em âmbito mundial, um kraftliner feito ex-
clusivamente com fibra de eucalipto, o Eukaliner®. Embo-
ra a produção em larga escala esteja prevista para o início 
de 2021 na Unidade Puma II, que está sendo construída no 
Paraná, o Eukaliner® já foi testado por clientes na Europa, 
Estados Unidos e América Latina, superando todas as ex-
pectativas para o produto no segmento de embalagens.
Fonte: Klabin

PRODUTOS & SERVIÇOS

  Válvulas GEMÜ
Para evitar problemas com paradas frequentes de máqui-

nas, o sistema de válvulas precisa ser ajustado às característi-
cas químicas e físicas dos fluidos da operação. Uma caracterís-
tica da válvula do modelo “diafragma”, carro-chefe da GEMÜ, 
multinacional alemã, localizada em São José dos Pinhais-PR, 
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Posicionamento ABTCP – Atividades 
da Área Técnica

A ABTCP, de acordo com a determinação do Governo do 
Estado de São Paulo, sobre as medidas preventivas para conter a 
pandemia do Covid-19, informa que tem prestado todo atendi-
mento aos associados remotamente, com sua equipe atendendo 
em sistema de home office, durante o período estabelecido pelo 
governador do estado.

 As atividades de eventos, bem como reuniões de Comissões 
Técnicas (CTs), estão sendo realizadas também de forma 
remota. Em março e abril, a ABTCP promoveu as reuniões das 
CTs de Recuperação e Energia, Nanotecnologia, Transformação 
Digital e Biorrefinaria, Tissue e Segurança do Trabalho. Entre 
vários temas discutidos vale destacar o da CT de Recuperação 
e Energia sobre a Extensão de Campanha de Caldeiras de 
Recuperação e Atualização de Programação de Parada Geral e 
ações de prevenção do Covid-19 relacionadas. 

Webinares
Durante este período de quarentena necessária para enfren-

tar a pandemia de Covid-19, a ABTCP reuniu especialistas para 
dar suporte e oferecer informações enriquecedoras aos profis-
sionais do setor de papel e celulose, quanto ao bem-estar emo-
cional nesse cenário atual. 

Entre eles, Rosana Gammaro, psicóloga e coach, que 

falou sobre como ser produtivo no home office. A psicóloga 
e coach, Jackeline Leal, responsável pela coluna Carreiras 
e Oportunidades, da Revista O Papel, abordou o tema da 
Inteligência Emocional. Já a coach de carreira, Kenya Virgínia 
Vieira Faria, trouxe assuntos como ansiedade, procrastinação 
e sobrecarga mental. Vale destacar ainda o quarto webinar, 
com o assunto “Liderança e Gestão”, que ficou a cargo de 
André Jeha, da Falconi Associados.

Além dos webinares com foco em aprimoramento, a ABTCP 
levou aos seus associados três outras palestras virtuais ministra-
das pelos profissionais das empresas Paques, Voith e Klabin, que 
abordaram os assuntos: “Tratamento Anaeróbio de Efluentes na 
Indústria de Papel”, “Como sensores virtuais podem ajudar a  
alcançar metas de qualidade e reduzir custos de produção na era 
da Transformação Digital” e “Impacto da qualidade da madeira 
na produção de polpa celulósica”, respectivamente.

Em Breve – Webinar de maio 2020
O próximo webinar, “Qualidade e Segurança para Gestão de 

Laboratórios”, será realizado em 21/05, às 10 horas, por Lilian 
Ribeiro Torres, engenheira de vendas da Yokogawa. As inscri-
ções podem ser realizadas em www.abtcp.org.br

 

Inscrições Abertas – Prêmio 
Destaques do Setor

A ABTCP, a fim de prestigiar sempre as atitudes e iniciati-
vas das empresas do setor, está com as inscrições abertas para 
o Prêmio Destaques do Setor 2020. Para participar, a empresa 
deve enviar seus cases sobre desenvolvimento humano, social e 
ambiental, destacando o que há de mais inovador em suas tec-
nologias e métodos voltados à construção de um futuro cada 
vez melhor para o Brasil e o mundo. Mais informações e regula-
mento em https://premiodestaquesdosetor.com.br/home  n
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O mundo não precisa de mais embalagens de 

alimentos. Precisa de embalagens melhores e 

renováveis.

A química desempenha um papel 

fundamental no aumento da 

sustentabilidade, possibilitando a existência 

de embalagens seguras e funcionais à base 

de fibras de fonte renovável.

 

Mas os recursos que fazem as embalagens 

de alimentos tornarem-se mais sustentáveis, 

duráveis  ou mais inteligentes são quase 

sempre invisíveis.

 

É hora de prestar mais atenção àquilo que 

não vemos.
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TECNOLOGIAS INOVADORAS NA 
PRODUÇÃO DE CELULOSE

Valmet trabalha com o conceito sustentável no desenvolvimento de 
tecnologias e detalha o fornecimento da planta piloto de lignina da Klabin, 

que é destaque em reportagem de capa desta edição da revista O Papel  

Uma empresa que dá vida às 
ideias sustentáveis de seus 
clientes. É assim que a Val-
met pode ser definida em 

sua essência quando o assunto é de-
senvolver tecnologias para produção 
de celulose. A competitividade con-
quistada pela empresa é fruto de seus 
investimentos em Pesquisa & Desen-
volvimento (P&D) que, só em 2019, 
chegaram a 71 milhões de euros, ge-
rando inovações para acompanhar as 
megatendências globais do setor de 
celulose e papel. 

Destaque especial para as tecnolo-
gias voltadas à geração de bioprodutos, 
que são uma demanda atual da socie-
dade, ávida por soluções renováveis 
diante da escassez de matérias-primas 
no cenário futuro. E um dos princi-
pais exemplos da inovação da Valmet 
neste campo é planta piloto de lignina 
fornecida para a Klabin, empresa que 
completou em abril seus 121 anos e é 
tema da reportagem de capa desta edi-
ção da revista O Papel. Para esta planta 
da Klabin, a tecnologia LignoBoost XS 
foi instalada pela Valmet. 

Celso Tacla, presidente da Valmet 
na América do Sul, é enfático ao afir-
mar que a inovação faz parte do DNA 
da empresa, da sua cultura e mindset. 
“Um total de 25% dos negócios realiza-
dos pela divisão de Pulp & Energy da  
Valmet no Brasil estavam relacionados 
às tecnologias e produtos ditos inova-
dores em termos globais. Isso demons-
tra não só a vocação da Valmet em de-
senvolver tecnologias inovadoras para 
atender ao mercado, como comprova 
sua capacidade técnica, posição de van-
guarda e coragem de nossos clientes em 
buscar diferenciais para seus processos 
e produtos”, disse o executivo, destacan-
do ainda que no ano passado a América 
do Sul foi responsável por 17% dos ne-
gócios mundiais da Valmet. 

Atualmente, conforme Tacla, a em-
presa está trabalhando em todos os pro-
jetos mais significativos de aumento de 
capacidade produtiva no Brasil e atuan-
do em conjunto nas atividades do dia a 
dia de seus clientes, como manutenção, 
melhoria de processo, equipamentos e 
automação. Dessa forma, todos esses 
investimentos em P&D têm reflexo nos 
resultados financeiros e são indicado-
res positivos para a sua estratégia de 
negócios. Em 2019, a Valmet teve um 
aumento de vendas e receitas na faixa 
de 7% em relação ao ano anterior, e o  
EBITA atingiu o nível definido pelo pla-
no estratégico para o período de 8,9%. 

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

Celso Tacla: “Um total de 25% dos negócios realizados pela Linha de Negócios Pulp &  
Energy da Valmet no Brasil estavam relacionados às tecnologias e produtos ditos 
inovadores em termos globais. Isso demonstra não só a vocação da Valmet em desenvolver 
tecnologias inovadoras para atender ao mercado, como comprova sua capacidade técnica, 
posição de vanguarda e coragem de nossos clientes em buscar diferenciais para seus 
processos e produtos"
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“Além disso, e mais importante, 
conseguimos nos manter próximos 
aos nossos clientes, apoiando-os nas 
iniciativas de investimentos e melho-
rias. Temos planos ambiciosos para 
os próximos anos, mas que no curto 
prazo devem ser reavaliados frente à 
complexidade da situação que temos 
hoje perante o Covid-19. Por outro 
lado, a Valmet está preparada para 
atender seus clientes de forma remota, 
pois já vínhamos preparando nossos 
processos e plataformas para a trans-
formação digital. Isso se tornou essen-
cial neste momento para assegurar a 
continuidade da cadeia de produção 
de celulose e papel que é ainda mais 
essencial e estratégica neste momen-
to”, observa o presidente da Valmet na 
América do Sul.  (Veja o posiciona-
mento da empresa no box – Posicio-
namento Valmet)

Entre as tecnologias inovadoras 
mais recentes lançadas pela empresa 
está o Valmet Continuous Cooking G3, 
conforme destaca Fernando Scucu-
glia, diretor de Celulose e Energia da  
Valmet América do Sul, que é voltada 
ao cozimento de cavacos.Após colocar 
no mercado esta inovação ao final de 
2018, a primeira venda desta tecnolo-
gia foi realizada no Brasil já no primei-
ro trimestre de 2019. “Na área de ener-
gia, relacionada à indústria de celulose 
e papel, estamos instalando o primeiro 
sistema de gaseificação de biomassa 
em uma fábrica de celulose na Amé-
rica do Sul, que será o maior do mun-
do. Por intermédio dessa tecnologia, 
esse cliente poderá operar sem utilizar 
qualquer combustível de origem fóssil, 
a chamada tecnologia “fossil fuel free”, 
adianta Scucuglia. 

Outra importante tecnologia, mas 
essa já ligada à conectividade, foi lan-
çada em 2019, com a inauguração do 
Valmet Performance Center na uni-
dade de Araucária, que é uma estru-
tura de operação e avaliação de pro-
cesso/produto remota. Tal plataforma 

digital chamada Valmet Industrial 
Internet, pode conectar-se aos pai-
néis de operação de seus clientes, em 
qualquer lugar do País ou do mundo. 
“Essa interação nos permite avaliar 
os dados de processo e controlado-
res on-line em tempo real, fazendo 
diagnóstico de desvios de processos 
ou performance de equipamentos, 
antecipando eventuais problemas de 
qualidade ou de continuidade ope-
racional. Nossos especialistas do Val-
met Performance Center podem en-
trar em contato com outros técnicos 
da Valmet em outros Valmet Perfor-
mance Centers pelo mundo, discu-
tindo eventuais desvios para chegar à 
melhor conclusão possível e dar uma 
orientação assertiva aos clientes”, de-
talhou Scucuglia.

“Além de emitirem relatórios, re-
comendações operacionais e de ma-
nutenção, análise de tendências e 
gargalos, os profissionais podem, em 
determinadas condições, até operar 
a fábrica de nosso cliente a distân-
cia”, acrescenta o diretor de Celulo-

se e Energia da Valmet América do 
Sul. Ao todo a estrutura que permite 
atender ao setor de papel e celulose e 
trazer essas tecnologias aos consumi-
dores é desenvolvida em 16 centros de 
pesquisa e desenvolvimento da Val-
met distribuídos globalmente. Em sua 
maioria estas operações estão locali-
zadas nos países escandinavos, como 
Finlândia e Suécia.

Vale destacar ainda outras tecnolo-
gias, estas disruptivas, que permitiram 
grandes avanços em produtividade, 
eficiência e qualidade aos produtos do 
setor de papel e celulose. “Podemos 
citar um bom número de tecnologias 
que hoje estão em operação na maio-
ria de nossos clientes, como a tecnolo-
gia de cozimento contínuo; a tecnolo-
gia de lavagem por meio de prensas e, 
depois, a tecnologia de lavagem atra-
vés de prensas com dois rolos (twin 
roll); a tecnologia de alta eficiência 
energética (High Power Concept) em 
caldeiras de recuperação; tecnologia 
TUBEL em sistemas de evaporação de 
licor negro; tecnologia Opticlear para 
clarificação de licor verde e as tecno-
logias mais recentes, como extração 
e refino de lignina, produção de na-
nocelulose, gaseificação de biomassa, 
produção de ácido sulfúrico e metanol 
a partir de efluentes”, disse o diretor de 
Celulose e Energia. 

Um olhar para o futuro da 
transformação pela tecnologia

O contexto dos desenvolvimentos 
tecnológicos da Valmet reflete seu po-
tencial inovador. Na visão Valmet de 
pensar o futuro, diz Scucuglia, está o 
fato de analisar que tudo que é hoje 
produzido a partir do petróleo um dia 
será feito através de florestas renová-
veis. “Desde o início acreditamos no 
potencial da molécula de lignina em 
adaptar-se aos mais variados ramos 
da indústria, como matéria-prima 
para os segmentos de química fina, 
plásticos, produtos à base de carbo-

“Além de emitirem relatórios, 
recomendações operacionais e de 
manutenção, análise de tendências e 
gargalos, os profissionais podem, em 
determinadas condições, até operar a 
fábrica de nosso cliente a distância, 
pelo Valmet Performance Center”, conta 
Fernando Scucuglia

DIVULGAÇÃO /  VALM
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no, farmacêuticos e outros. Em 2007, 
a Valmet (até então Kvaerner) adqui-
riu a tecnologia patenteada conhecida 
como LignoBoost. Desde então, vem 
desenvolvendo e aprimorando esta 
tecnologia da escala laboratorial para 
plantas piloto, de plantas piloto para 
plantas de escala industrial”, contex-
tualiza o diretor de Celulose e Energia 
da Valmet América do Sul. 

O refino da lignina também tem 
sido foco dos estudos e desenvolvi-
mentos da Valmet, pois fazem par-
te importante da aplicação final do 
produto. A empresa acredita que as 
fábricas de celulose serão em um fu-
turo próximo verdadeiras biorrefi-
narias, deixando de produzir não so-
mente fibras, mas uma gama imensa 
de produtos renováveis em substi-
tuição às matérias-primas não tão 
amigáveis ao meio-ambiente. Para 
Scucuglia, a lignina será um dos pro-
tagonistas dessa transformação.

Felippe Rosa, gerente de Vendas 
da área de Recuperação da Valmet 
América do Sul, destaca que as tec-
nologias de precipitação e extração 
de lignina existem desde a década de 
1990, porém, em caráter embrioná-
rio e acadêmico. “Apenas nos últimos 
quinze anos foi possível desenvolver 

e explorar essas tecnologias em larga 
escala. O diferencial da planta Val-
met são as etapas adicionais de la-
vagem e purificação da lignina, que 

garantem uma pureza maior com 
menor residual de sódio, enxofre, 
entre outros contaminantes. Isso au-
menta o leque de possibilidades de 
utilizar a lignina em aplicações mais 
nobres, como por exemplo fibra de 
carbono (mais sustentável que a feita 
de petróleo), resina para a indústria 
de painéis de madeira e carvão ativa-
do (para indústria automotiva e em 
filtros de água)”, afirma.  

A empresa possui referências em 
escala industrial na fábrica da Stora 
Enso, em Sunila-Finlândia, e na fá-
brica da Domtar, em Plymouth-EUA.  
Além disso, há uma planta de de-
monstração de LignoBoost, em 
Backhammär, Suécia. “É importan-
te salientar que existe uma demanda 
crescente no interesse por extração 
de lignina em diversas fábricas, tanto 
no Brasil quanto no resto do mundo”, 
comenta o gerente de Vendas da área 
de Recuperação e Energia da Valmet 
América do Sul.

Já com relação à planta LignoBoost 
XS da Klabin, ela tem flexibilidade 
para operar com licor preto, tanto de 
softwood quanto de hardwood em di-
versas concentrações. Pelo caráter ba-
telada do processo, a adaptação pode 
ser feita sem menores problemas, afir-
ma Guilhermo Magalhães, engenhei-
ro de Processo da Valmet América do 
Sul. “Com operação iniciada em mar-
ço deste ano, os testes operacionais na 
planta da Klabin foram bastante satis-
fatórios. Muitas das lições aprendidas 
em plantas anteriores foram aplicadas 
e isso permitiu um start-up eficiente e 
rápido. A planta atingiu a performan-
ce de design nos primeiros dez dias de 
operação, com boa eficiência e estabi-
lidade de processo”, adiciona.

Especificamente sobre o projeto da 
Klabin, o gerente de Vendas da área 
de Recuperação e Energia da Valmet 
conta que a planta foi construída em 
uma estrutura compacta (skid), com 
três módulos, sendo um deles o filtro 
prensa. “No módulo inferior se loca-

“O diferencial da planta Valmet são as etapas adicionais de lavagem e purificação da 
lignina, que garantem uma pureza maior com menor residual de sódio, enxofre, entre 
outros contaminantes. Isso aumenta o leque de possibilidades de utilizar a lignina em 
aplicações mais nobres”, afirma Felippe Rosa  

“OS TESTES 
OPERACIONAIS FORAM 

BASTANTE SATISFATÓRIOS. 
MUITAS DAS LIÇÕES 

APRENDIDAS EM PLANTAS 
ANTERIORES FORAM 

APLICADAS E ISSO PERMITIU 
UM START-UP EFICIENTE E 

RÁPIDO. A PLANTA ATINGIU 
A PERFORMANCE DE DESIGN 

NOS PRIMEIROS DEZ DIAS 
DE OPERAÇÃO, COM BOA 

EFICIÊNCIA E ESTABILIDADE 
DE PROCESSO”, DISSE 

GUILHERMO MAGALHÃES 
SOBRE A PLANTA PILOTO 

FORNECIDA PARA A KLABIN
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Posicionamento Valmet – Covid-19
“A Valmet define o momento atual como sendo de muita incerteza, devido à complexidade do desafio que nós 

todos estamos tendo em termos globais, regionais e individuais. Qualquer avaliação hoje pode não fazer sentido 
algum amanhã. A indústria de celulose e papel fornece produtos essenciais para o enfrentamento deste  
desafio: fibras para produção de papéis higiênicos, toalhas e lenços descartáveis, guardanapos, máscaras 
cirúrgicas descartáveis, embalagens e energia elétrica, entre outros. Por isso, na maioria dos países os governos 
definiram o setor de celulose e papel como essencial e nunca se discutiu a paralisação de nossas operações.

É emocionante ver como todos nós, que estamos envolvidos neste segmento, estamos orgulhosos de 
nossas atividades e nossa contribuição para que a humanidade consiga passar por este desafio, que parece 
ser realmente o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Em uma perspectiva de médio e longo prazos, estamos 
bastante otimistas.

A Covid-19 muito provavelmente trará mudanças de hábitos e culturas globais. Podemos inferir com certa 
previsibilidade que em um futuro próximo haverá um maior consumo de produtos de limpeza, papéis tissue, 
alimentos/proteínas industrializadas e todos os materiais de embalagem que protegem e transportam estes 
produtos até chegarem aos consumidores finais. 

Este mundo pós-Covid-19 será cheio de oportunidades para a indústria de celulose e papel, sobretudo para 
aqueles com custos operacionais competitivos e ágeis, com capacidade de adaptar seus produtos e processos 
a esta nova realidade.”

Pedro Ferraz Paciornik, gerente de Estratégia, Qualidade e Marketing da Valmet América do Sul

lizam os tanques de precipitação, aci-
dificação e alimentação do filtro, além 
do sistema de tratamento de gases. 
No módulo intermediário se locali-
zam aquecedor e resfriador de licor. 
No módulo superior se encontra o 
filtro prensa de lignina. O projeto foi 
construído e adaptado para ser de fá-
cil construção, transporte e instalação, 
visando a atender às necessidades de 
clientes que procuram uma solução 
mais prática em relação às plantas 
convencionais de lignina em larga es-
cala”, explica Magalhães.

De acordo com o engenheiro de 
Processos da Valmet, entre as caracte-
rísticas tecnológicas, a planta da Klabin 
foi projetada em um conceito de batela-
da. A principal mudança do design tra-
dicional foi a instalação de filtro único, 
onde o filtro de prensa é usado, tanto na 
etapa alcalina quanto na ácida.  

A capacidade de produção do pro-
jeto Klabin é de 6 toneladas / semana, 
diz Magalhães, considerando turnos 
de 24 horas. Adaptações operacio-
nais e de design tiveram, segundo 
ele, de ser feitas para permitir a troca 
eficiente e prática entre as duas fases 
do processo. Além disso, os intertra-
vamentos da planta precisavam ser 

projetados para evitar a mistura e a 
acidificação dentro da tubulação, mi-
nimizando riscos à planta.

Nesse sistema, o processamento 
da lignina ocorre de diferentes for-
mas. Sob condições normais, a lig-
nina é completamente solúvel em 
licor preto. No entanto, se o pH do 
licor preto for reduzido, a lignina 
se precipitará até que a maior parte 
seja insolúvel. A separação no filtro 
prensa e o processamento posterior 
da lignina podem ser realizados após 
o processo de precipitação.

A lignina separada utilizando a tec-
nologia LignoBoost pode ser utilizada 
em várias aplicações como alternativa 
às matérias-primas de origem fóssil. 
Algumas destas utilizações poderão 
necessitar de pós-tratamento para 
atingir algumas propriedades especí-
ficas. Por exemplo, a lignina refinada 
pode ser utilizada como uma substi-
tuição de fenóis, os quais são utilizados 
em resinas para adesivos, por exemplo, 
na indústria de painéis de madeira.

Perspectivas e rotas tecnológicas 
O presente está em constante mu-

dança, e o futuro tem pressa. Para a 
Valmet suas rotas tecnológicas segui-

rão sempre a missão de desenvolver 
tecnologias para transformar maté-
rias-primas renováveis em resultados 
sustentáveis. “Portanto, todas as rotas 
tecnológicas que transformam a ma-
deira em produtos rentáveis aos nos-
sos clientes são e serão foco de nossos 
investimentos em pesquisa e desen-
volvimento”, explica Tacla. 

O presidente da Valmet enfati-
za que o portfólio existente, na es-
cala atual, era impensável há cinco 
anos. “Extração e refino de lignina, 
produção de nanocelulose, gasei-
ficação de biomassa, produção de 
ácido sulfúrico e metanol a partir 
de efluentes; todas estas tecnologias 
estão hoje disponíveis comercial-
mente aos clientes, podendo trazer 
a eles um diferencial em termos de 
maior aproveitamento de todo o po-
tencial da matéria-prima, reduzindo 
os custos operacionais e aumento 
do leque de produtos disponíveis a 
seus clientes”, pontua e acrescenta: 
“não podemos esquecer a revolução 
que a digitalização trará aos nossos 
negócios e que também tem uma po-
sição de destaque em nossos desen-
volvimentos, sobretudo na tecnolo-
gia Valmet Industrial Internet”.    n
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COLUNA IBÁ

O setor de base florestal sempre soube que o futuro de-
pende do hoje e do ontem. Sempre soube que não 
iria conseguir produzir celulose, papel, fraldas para 
bebês, roupas cirúrgicas ou embalagens para remé-

dios e para comidas se não cultivasse árvores com antecedência. 
Por isso, pode parecer redundante afirmar que o futuro da 

humanidade depende de como estamos enfrentando a crise da 
pandemia do novo coronavírus hoje, mas em momentos de 
crise é importante focamos no que é fundamental.  Nós, como 
brasileiros e como parte da população humana, precisamos 
reforçar laços de solidariedade e cooperação nesta que se con-
figura como a crise mais grave vivida pelas nossas gerações.

A mesma linha tem que funcionar para o setor produtivo, 
ainda mais em um segmento que vem se posicionado como 
solução para a economia do futuro sustentável, para a bioe-
conomia e fundamental para a luta das mudanças climáticas. 
Posso dizer que nos primeiros dias dessa crise, o que vimos é 
que esse discurso faz parte do DNA das empresas. O setor vem 
trabalhando para garantir a saúde dos colaboradores e mini-
mizar os efeitos da doença, ao mesmo tempo em que garante 
que os seus produtos cheguem aos hospitais e às residências 
onde são essenciais.

As respostas foram rápidas. Ao perceberem mudanças na 
demanda e a necessidade fundamental dos seus produtos, as 
empresas estabeleceram medidas internas para garantir o for-
necimento aos diferentes mercados consumidores. Manteve 
entregando o que a sociedade precisa e adotando rigidamen-
te os protocolos de segurança de saúde nas fábricas, florestas, 
portos, pátios e escritórios.

O setor não pode parar, pois os hospitais e os profissio-
nais da saúde precisam mais do que nunca de vestimentas 
cirúrgicas, colchões e até cápsulas de remédios, que usam 

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 

celulose e a celulose solúvel como matérias-primas. Aliás, 
em ambientes hospitalares, o setor está nos pedidos médi-
cos, nos prontuários e nos instrumentos cirúrgicos e equi-
pamentos médicos que usam aço e dependem do carvão 
vegetal para serem feitos.

E as novas etiquetas sociais e comportamentos de quarente-
na demandam mais papéis sanitários como papel toalha, fral-
das infantis e geriátricas, papel higiênico, lenços umedecidos, 
e embalagens para o transporte das compras on-line e para que 
os alimentos, remédios e produtos de limpeza cheguem até aos 
supermercados e farmácias.  

Internamente, com os funcionários, colaboradores e tercei-
ros, as empresas estão adotando todas as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), com muito álcool em 
gel, aferição da temperatura de 100% das pessoas, uso de tec-
nologia de câmeras termográficas, trabalho remoto para gru-
pos de risco e para funções compatíveis, esquemas especiais 
nos refeitórios, revezamento de colaboradores com turnos al-
ternados para menor exposição a aglomerações e campanhas 
de conscientização, de cuidados com higiene, dentro da fábri-
ca e em casa.

Além desses cuidados internos, a indústria de árvores cul-
tivadas segue atenta aos potenciais efeitos da crise mundial 
na sua cadeia de produção, logística e vendas, acompanhando 
orientações oficiais e estabelecendo muito diálogo com autori-
dades e comunidades.

Por mais sofrimento e angústia que estejamos enfrentando 
e ainda vamos passar, precisamos ter uma visão clara que qual-
quer crise traz aprendizados, oportunidades e a certeza de que 
terá um fim. E nós, como humanidade, precisamos de união e 
rumo claro para chegarmos no pós-crise com tração. Todos te-
mos que fazer nossa parte.              n

O FUTURO DEPENDE DO QUE FIZERMOS AGORA
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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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COLUNA TRIBUTAÇÃO NA TEORIA E NO PAPEL

Inevitável que esta coluna seja dedicada à crise da 
COVID-19, provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 
analisando os seus relevantes impactos tributários. 
Até a conclusão desse texto, o Governo Brasileiro respon-

deu à pandemia com uma série de providências relacionadas 
e derivadas do estado de calamidade pública declarada nos 
diferentes níveis da federação (União, estados e municípios).

De modo geral, o Governo Federal editou prontas medi-
das desonerando os principais produtos utilizados no com-
bate e na prevenção à doença, reduzindo a 0% as alíquotas 
do IPI e do Imposto de Importação sobre produtos como: 
álcool etílico 70% ou mais; desinfetantes; gel antisséptico à 
base de álcool 70% ou mais; vestuário de proteção e outros 
itens de proteção individual; oxímetros; cateteres; tubos la-
ríngeos; aparelhos respiratórios; produtos farmacêuticos e 
médico-hospitalares, incluindo a cloroquina, a hidroxicloro-
quina e a azitromicina; artigos de laboratório ou farmácia, 
luvas, mitenes e semelhantes, além de termômetros clínicos.

Para todos esses itens, promoveu a simplificação da sua 
importação e dificultou as exportações. Chegou a suspen-
der a cobrança de direitos antidumping sobre seringas des-
cartáveis de uso geral, de plástico, com ou sem agulhas e de 
tubos de plástico para coleta de sangue a vácuo, originárias 
de outros países.

No âmbito dos estados, em geral, pouco se fez em relação 
à desoneração desses produtos, tendo permanecido inerte o 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão 
nacional competente para autorizar a concessão de isenções 
e benefícios fiscais relativos ao ICMS.

O Estado de São Paulo, por exemplo, apesar de ser o mais 
afetado pela pandemia, limitou-se a remeter um tímido 
projeto de lei à Assembleia Legislativa, propondo isenção 
de ICMS a algumas poucas mercadorias; mas prontamente 
pleiteou a suspensão do pagamento das suas dívidas à União, 
o que foi deferido liminarmente pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).  De concreto, no entanto, nenhuma redução na 
carga do ICMS.

MEDIDAS TRIBUTÁRIAS DO BRASIL PERANTE 
O MUNDO NO CONTEXTO DA COVID-19

Advogado tributarista em São Paulo.  Fundador do BRATAX (www.bratax.com.br). Mestre em Direito Tributário 
pela Faculdade de Direito da USP.  Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT 
(2008/2015) e Conselheiro do Conselho Municipal de Tributos da Prefeitura de São Paulo (2016/2018). 
Membro do Conselho Editorial da Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo.  Professor de cursos de 
Pós-graduação na área fiscal.  Autor do livro Defesa da Concorrência e Tributação à luz do Artigo 146-A da 
Constituição Federal (IBDT-Quartier Latin, 2008) e de artigos em revistas especializadas.

POR JOSÉ LUIS RIBEIRO BRAZUNA

Respondendo à crise econômica derivada da pandemia, 
enquanto isso, o Governo Federal zerou a alíquota do IOF 
sobre contratos de crédito e empréstimo, aliviando a situação 
das empresas em necessidade de caixa, que acabam buscan-
do o mercado bancário.

Postergou em seis meses o pagamento de todos os tri-
butos federais dos contribuintes enquadrados no Simples 
Nacional; prorrogou em dois meses os prazos para paga-
mento e para entrega da declaração de ajuste do Imposto 
de Renda das Pessoas Físicas (IRF); diferimento do pa-
gamento da contribuição ao FGTS relativa aos meses de 
março, abril e maio de 2020, para futuro pagamento par-
celado a partir de julho.

Reduziu também pela metade, até 30/06/2020, as alíquo-
tas das contribuições ao chamado Sistema S: 1,15% para o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Ses-
coop); 0,75% para o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Ser-
viço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Social do Trans-
porte (Sest); 0,5% para o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Senat); 0,10% a até 1,25% para o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural (Senar).

No mês de abril, o Comitê Gestor do Simples Nacional 
finalmente decidiu suspender as parcelas do ISS e do ICMS 
apurados pelas pequenas empresas submetidas a esse regime.  
No entanto, deferiu uma prorrogação de apenas 90 (noventa) 
dias, metade dos seis meses dados pelo Governo Federal.

Logo no início de abril, ainda, houve a postergação: (i) 
em três meses para o pagamento da contribuição previden-
ciária patronal (inclusive do empregador doméstico), além 
da contribuição ao PIS e da Cofins; (ii) para o 15.º (décimo 
quinto) dia útil do mês de julho de 2020, das Declarações 
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) original-
mente previstas para serem transmitidas até o 15.º (décimo 
quinto) dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020; e 
(iii) para o 10.º (décimo) dia útil do mês de julho de 2020, 
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das EFD – Contribuições originalmente previstas para serem 
transmitidas até o 10.º (décimo) dia útil dos meses de abril, 
maio e junho de 2020, inclusive nos casos de extinção, incor-
poração, fusão e cisão total ou parcial.

No geral, as três esferas de governo (União, estadual e mu-
nicipal) deliberam pela suspensão temporária de medidas de 
cobrança de tributos em atraso, em especial o protesto de 
certidões de dívida ativa, o que poderia inclusive agravar a 
situação das empresas em necessidade de crédito bancário 
para os seus fluxos de caixa.

A título de comparação, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vem recomendan-
do as seguintes medidas tributárias de combate à pandemia:

Medidas para manter o fluxo de caixa empresarial
• Prorrogação de prazos para submissão de declarações de 

apuração de tributos.
• Diferimento ou dispensa de pagamento de tributos e 

contribuições sociais.
• Facilitação de restituição de tributos, inclusive de impos-

tos sobre valor agregado.
• Mudanças em políticas de fiscalização tributária.
• Redução de contribuições sociais e tributos.
• Facilitação do aproveitamento de prejuízos fiscais.

Medidas para dar suporte ao consumo, a investimen-
tos e à manutenção de empregos
• Redução de alíquotas de impostos sobre valor agregado 

(IVA/VAT).
• Criação ou aumento de hipótese de depreciação acelera-

da de ativos.
• Aumento de quotas / percentuais de depreciação.
• Redução de tributos sobre investimentos.
• Redução de tributos sobre o pagamento de bônus e horas 

extras trabalhadas.
• Benefícios fiscais para empresas que mantenham empre-

gados em treinamento durante o período de crise.

Medidas para dar suporte ao setor de saúde
• Redução de Imposto de Renda e contribuição social para 

trabalhadores do segmento médico.
• Estímulos fiscais ao aumento de trabalhadores no setor.
• Redução de tributos sobre atividade de produção de equi-

pamentos, insumos e serviços de uso médico / hospitalar.
• Isenções ou reduções de IVA/VAT para medicamentos, 

equipamentos e serviços utilizados no combate e na pre-
venção à COVID-19.

• Desoneração e facilitação da importação desses mesmos 
produtos.

• Redução da taxação de doações destinadas ao combate 
à pandemia.

Tomando por referência os países mais gravemente afe-
tados pela pandemia, as seguintes medidas também podem 
ser identificadas:

Estados Unidos da América
• Moratória de Imposto de Renda para contribuintes indi-

viduais e corporativos.
• Prorrogação do prazo para o cumprimento de obrigações 

acessórias.
• Suspensão de procedimentos de fiscalização e cobrança 

de tributos.
• Suspensão de parcelamento para contribuintes corpora-

tivos e individuais.
• Aumento de limites de dedutibilidade de juros.
• Revogação de limites para aproveitamento de prejuízos 

fiscais.
• Isenção de tributos sobre produtos essenciais ao combate 

à COVID-19.
• Concessão de créditos para pagamento de tributos sobre 

folha de pagamentos, em razão de licenças médicas de 
funcionários.

Itália
• Moratória geral de tributos em março de 2020.
• Moratória de tributos corporativos para empresas de 

segmentos específicos, como turismo, esportes, cultura 
e outros, com suspensão de imposto sobre o consumo e 
tributos sobre folha de salários para esses setores.

• Moratória tributária para empresas de certas regiões e de 
menor porte, incluindo tributos sobre folha de salários.

• Deduções incentivadas para despesas com higienização 
de locais de trabalho, aluguéis de imóveis e de doações 
para auxiliar no combate à COVID-19.

• Suspensão de processos tributários.

Alemanha
• Moratória para empresas que comprovarem não terem 

condições de pagar pelos tributos devidos em 2020.
• Possibilidade de redução de pagamentos antecipados de 

Imposto de Renda por indivíduos e empresas.
• Suspensão de procedimentos de cobrança de tributos 

vencidos.

Canadá
• Moratória para pagamento de tributos até agosto e 

prorrogação de prazos para apresentação de declarações 
fiscais de indivíduos e trusts.

• Possibilidade de requerer o cancelamento de juros e multa 
se o contribuinte comprovar incapacidade de pagar seus 
tributos nos respectivos prazos de vencimento.

• Interrupção de procedimentos de auditoria fiscal e 
cobrança de crédito tributário.
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Reino Unido
• Isenção fiscal para empresas de varejo até junho, com 

possibilidade de isenção por 12 meses para setores como 
hotelaria e lazer.

• Moratória de tributos devidos por trabalhadores inde-
pendentes e possibilidade de extensão de prazos para pa-
gamento de imposto sobre consumo.

França
• Moratória para Imposto de Renda pessoal e para contri-

buição social devidos por profissionais independentes.
• Moratória de Imposto de Renda corporativo pago por 

antecipação e sobre folha.
• Suspensão do pagamento mensal de impostos sobre pro-

priedade.
• Suspensão de atos de cobrança de créditos tributários.

Holanda
• Moratória tributária por três meses.
• Possibilidade de revisão de imposto calculado sobre ren-

das provisórias / presumidas (corporativo e individual). 
• Redução de juros de mora sobre o pagamento de tributos 

em atraso.
• Suspensão de processos tributários, inclusive judiciais.

Espanha
• Moratória para tributos no valor de até € 30 mil.
• Extensão de prazos para cumprimento de obrigações 

acessórias.
• Suspensão da decadência sobre dívidas fiscais durante o 

estado de alarme.
• Suspensão de processos tributários, administrativos e 

judiciais.

Suíça
• Moratória para o pagamento de imposto sobre o consumo 

por três meses.
• Moratória de contribuições para a seguridade social, 

para empresas e trabalhadores independentes afetados 
pela crise.

• Redução de taxas de juros de mora.
• Suspensão de atos de cobrança tributária.

Bélgica
• Pagamento parcelado de tributos, incluindo impostos 

sobre salários, Imposto de Renda corporativo e imposto 
sobre consumo.

• Moratória automática para imposto sobre consumo, im-
posto corporativo e imposto sobre salários, relativos a 
fevereiro, março e abril de 2020.

• Medidas de apoio fiscal e previdenciários para empresas 
que apresentem requerimentos específicos e justificados.

Portugal
• Moratória para o pagamento de certos tributos, inclusive 

de Imposto de Renda retido na fonte de trabalhadores 
independentes e de empresas com faturamento de até  
€10 milhões em 2019.

• Redução de contribuições sociais sobre folhas de salários 
de empresas com até 50 funcionários.

• Pagamento parcelado de imposto sobre o consumo.
• Extensão do prazo para entrega da declaração de Imposto 

de Renda corporativo.
• Suspensão de atos de cobrança do crédito tributário por 

três meses.

Do ponto de vista orçamentário, por fim, o combate ao 
coronavírus iniciou-se com a abertura de créditos extraordi-
nários, com a realocação de recursos de contas da Educação 
e da própria Saúde, havendo ainda uma série de reservas de 
contingência passíveis de ser redirecionada para aplacar as 
crises sanitária e econômica em que vivemos.

Mais recentemente, quase R$ 52 bilhões foram realocados 
da conta “serviços da dívida pública federal interna”, para 
bancar o programa emergencial de manutenção do emprego 
e da renda, criado pela Medida Provisória n.º 936.  Além dis-
so, bancos estatais vêm sendo utilizados para injetar capital 
na economia, com juros reduzidos.

Nesse meio tempo, as pressões por redução do gasto pú-
blico em áreas não essenciais não têm tido sucesso, inclusi-
ve com a derrota das propostas de realocação dos recursos 
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha.  E, na data de fechamento deste texto, vem a 
Câmara dos Deputados aprovar uma proposta de emenda à 
Constituição apelidada de “orçamento de guerra”.

Espera-se que, entre mortos e feridos nesta guerra, não 
seja apenas a iniciativa privada chamada a pagar todas as 
contas necessárias à reconstrução nacional, com futuras me-
didas esdrúxulas de aumento de carga tributária ou de cria-
ção de empréstimos compulsórios, como já tem sido aventa-
do por alguns.

É chegada a hora de todos darem a sua quota de sacrifício, 
em especial aqueles que vivem às custas do sacrifício alheio.  n

PERGUNTAS E SUGESTÕES de temas específicos para esta coluna poderão ser enviados para brz@bratax.com.br
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CARREIRAS E OPORTUNIDADES

Caros leitores, recentemente escrevi sobre a teoria 
criada por Nassim Taleb, que nos convida a refle-
tir e repensar a forma como nos colocamos neste 
mundo em que vivemos, repleto de mudanças. Ta-

leb nos leva a compreender que o homem que resiste ao novo, 
apenas de forma resiliente, tende a se perder na imensidão das 
incertezas e, ainda, a estar vulnerável quando o que lhe é so-
licitado deste novo mundo são atitudes inovadoras para lidar 
com os imprevistos advindos dessa modernidade líquida.  

Para Taleb, evoluir de uma postura atual já conhecida por 
todos, que é a resiliência, para uma nova forma de pensar e 
agir, a qual ele deu o nome de Antifrágil, é a resposta mais 
coerente com o que vamos precisar após este período forçado 
que estamos vivendo de “quarentena”. 

Muitos de nós vivem incertezas sobre o futuro e todos nós 
estamos agora em um mesmo oceano, ainda que em barcos 
separados, alguns em casa, outros trabalhando para garantir 
que quem está em casa tenha condições sustentáveis para fazer 
isso, mas todos aguardando notícias sobre o que virá. 

Poucos meses depois de ter escrito o texto que cito aci-
ma, deparamo-nos com esses conceitos de Taleb na prá-
tica. Segundo Nassim Nicholas Taleb, escritor do Best Seller, 
A Lógica do Cisne Negro, o que estamos vivendo com o  

A CURVA DA MUDANÇA E O COVID-19: 
COMO CUIDAR DA SUA SAÚDE 
EMOCIONAL EM TEMPOS DE CRISE

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

POR JACKELINE LEAL

COVID-19 é também definido como Cisne Negro*. Ou seja, 
um acontecimento improvável que depois do ocorrido, as pes-
soas procuram fazer com que ele pareça mais previsível do que 
realmente era. 

Taleb também diz que é impossível tentar antecipar e pre-
ver o futuro, pois para ele aquilo que conhecemos é infinita-
mente menor do que o que não conhecemos. Assim, podemos 
entender que neste mundo complexo e imprevisível, eventos 
inesperados não apenas podem como irão acontecer. E nós 
precisamos conseguir nos situarmos dentro de tudo isso de 
forma que nos coloquemos seguros e saudáveis, emocional-
mente, para que possamos inclusive usar da criatividade para 
prever novos cenários e inovar na busca por soluções e novas 
estratégias sobre como lidar com a realidade. 

Mas como lidar com tantas mudanças acontecendo ao mes-
mo tempo sem perder a cabeça, quando o sentimento que nos 
toma é o medo do incerto? Pensando nisso, quero contribuir 
com uma forma de fazer isso, mostrando a você como a Psico-
logia entende a nossa forma individual ou coletiva de lidar com 
grandes mudanças, para que, com base nos acontecimentos, sai-
bamos reconhecer como estamos nos comportando e alinhar as 
nossas necessidades com os nossos comportamentos. 

A curva foi “descoberta” por Elisabeth Kubler-Ross, au-
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tora do livro On the Death and Dying (Sobre a Morte e o 
Morrer), uma psiquiatra que estudou as reações emocionais 
de pacientes com doenças terminais que passavam pelo luto 
da própria morte. Elisabeth concluiu em seus estudos que a 
curva não se aplicava apenas a questões de luto, mas a to-
das as situações que são marcadas por mudanças, sejam elas 
inesperadas ou não.

Neste viés, ela descreveu  cinco etapas por onde costumei-
ramente passamos em situações como as que estamos vivendo 
agora, e eu, a partir dos meus estudos e experiência prática, 
liderando mudanças dentro de grandes organizações, vislum-
bro uma sexta que no final exploro para vocês. Essas etapas 
estão descritas a seguir:
1. Negação: é a fase onde eu simplesmente não acredito que 

o que está acontecendo é verdadeiro. Não aceito as reco-
mendações que me trazem e faço piadas ou debocho da 
situação diminuindo a real importância dos fatos. 

2. Raiva ou resistência: é a fase onde minhas emoções e 
comportamentos estão direcionados à culpabilização do 
outro. Aqui usamos de frases, como  “isso só está aconte-
cendo por causa de ‘fulano de tal’ ou do ‘país tal’”;

3. Negociação: é a fase onde barganho ou imploro para que 
as consequências não sejam tão drásticas, ou para que as 
ações que precisam ser tomadas sejam menores, ou ainda 
tento encontrar uma forma de não ser tão impactado ou 
de burlar as regras.

4. Depressão: é a fase onde nos damos conta que vencer o 
que está acontecendo será muito difícil e temos uma von-

tade imensa de desistir, de entregar os pontos. Nesta fase 
costumamos nos ver pessimistas e tristes.

5. Aceitação: é a fase onde já passei por todas as emoções 
possíveis e começo a expandir a minha consciência sobre 
mim mesmo e a racionalizar a necessidade de lidar com o 
que está acontecendo de frente, ou seja, de realmente en-
carar o problema. 

6. Integração e exploração das possiblidades: é a fase em 
que assumimos uma postura Antifrágil** e, a partir dela, 
somos capazes de trabalhar em cima do ocorrido de forma 
congruente, empática e eficaz, mapeando possibilidades e 
cenários possíveis e criando novas formas de agir.

Uma dica importante é que esse processo, apesar de acon-
tecer com todas as pessoas, não é linear. E mais do que se 
localizar dentro dos pontos é preciso se dar empatia para 
aceitar os sentimentos advindos de cada fase. Quando você 
entende o que acontece com você, pode ser capaz de ajudar 
as pessoas ao seu redor a vivenciarem o processo de maneira 
menos dolorosa. E, quem sabe de forma mais rápida, encur-
tando o efeito das etapas e tirando você do status de vítima 
para um de maior protagonismo. 

Caso perceba que mesmo com o passar do tempo, você não 
tem evoluído dentre as fases, eu aconselho que busque ajuda 
Psicológica, você não precisa dar conta de tudo isso sozinho.

Espero contribuir com vocês neste momento e que na nossa 
próxima edição estejamos comemorando passos importantes 
para vencermos o COVID-19.  

Juntos somos mais fortes!              n

Notas: *Cisnes Negros são explicados como as situações que abarcam as três características: 1. são imprevisíveis; 2. produzem 
resultados impactantes; e 3. depois da sua ocorrência, buscam-se maneiras de prevê-las e explicá-las.
**Antifrágil pode ser definida como: “Combinação da agressividade com a paranoia”. Diz Taleb: “elimine as suas desvantagens, 
proteja-se contra danos extremos e deixe as vantagens, os cisnes negros, cuidarem de si mesmo”. 
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COLUNA LIDERANÇA

O líder ideal para qualquer empresa é aquele que 
consegue atingir as suas metas, com o seu time 
e de forma ética. Portanto, o primeiro passo para 
se tornar o líder que sua empresa precisa é saber 

como definir boas metas. Isso significa descobrir os proble-
mas importantes que devem ser solucionados para a sobre-
vivência da sua organização. Suas metas devem ser estabe-
lecidas sobre os resultados do seu departamento e medir a 
satisfação dos seus clientes com esses resultados.

De maneira prática, podemos estabelecer metas para: re-
sultados financeiros, qualidade dos produtos e moral do time. 
Claro que há muitos resultados importantes para a empresa, 
mas em geral eles são desdobramentos desses três citados. 
Uma vez estabelecidos os indicadores para os quais iremos 
definir nossas metas, o passo seguinte é encontrar as lacunas.

Lacuna é a diferença entre o valor ideal de um determinado 
indicador e seu valor atual. Descoberta a lacuna, o último passo 
é negociar com sua equipe qual a fração dessa lacuna será captu-
rada pelo time num determinado prazo. Esse objetivo, com um 
valor e um prazo, será a sua meta. 

É preciso reconhecer que ninguém nunca terá sozinho todo 
o conhecimento necessário para atingir as suas metas. Por isso, 
o líder ideal é aquele que sabe reunir o seu time e, junto com as 
pessoas que entendem daquele problema, elaborar um plano de 
ação consistente para o alcance da sua meta.

Diante desse fato, o eterno desafio do verdadeiro líder está 
em cuidar de seu time, procurando sempre ter as melhores pes-
soas, assim como buscar conhecimento o tempo todo, onde es-
tiver, dentro ou fora da empresa.

Muitos profissionais, em funções de liderança, cometem 
um equívoco recorrente: eles cobram dos seus liderados o 
alcance da meta. Ora, o alcance de uma meta nada mais é 
do que o resultado do trabalho do time, isto é, a consequên-
cia daquilo que foi executado no dia a dia. Portanto, o papel 

COMO SE TORNAR O LÍDER  
IDEAL PARA QUALQUER EMPRESA 

Diretor Técnico da Falconi. Graduado em Engenharia Elétrica e mestre em Engenharia de Produção pela UFMG, Flávio é consultor na Falconi 
desde 1994. Desempenhou todas as funções na área técnica da organização, desde analista até Consultor Líder de Projetos. Tem experiência 
na liderança de projetos de melhoria de resultados em praticamente todos os segmentos da economia, em organizações públicas e privadas 
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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

do líder não deve ser cobrar o alcance da meta, mas sim a 
execução disciplinada das ações previstas no plano que foi 
elaborado e validado com o time.

Nós, seres humanos, temos uma estranha tendência a pro-
crastinar, ou seja, deixamos para depois ou adiamos a realiza-
ção até de coisas importantes. O papel de um verdadeiro líder 
empresarial é evitar que isso ocorra. Caso o plano tenha sido 
executado e a meta não tenha sido atingida, o líder deve oferecer 
apoio. Uma meta que ainda não foi alcançada, mesmo após a 
execução do plano de ação, tem um único significado: o conhe-
cimento disponível até o momento e descrito naquele plano de 
ação foi insuficiente para produzir o resultado esperado. Não 
há outro caminho senão a busca pelo conhecimento que ainda 
falta. O líder ideal é aquele que está disponível para ajudar a sua 
equipe a encontrar o conhecimento necessário para o alcance 
das suas metas. Esse conhecimento pode estar dentro da própria 
empresa, em outros departamentos, ou pode ser acessado em 
fontes externas, como cursos e especialistas.

Tudo que foi dito até aqui não teria sentido se fosse feito de 
maneira errada. É fundamental que o líder entenda a importân-
cia de fazer as coisas de forma correta. O líder ideal para uma 
empresa é aquele que promove a prática das ações de acordo 
com os valores da empresa. Cada empresa tem seus valores, que 
podem destacar a inovação, a simplicidade, a atitude de dono, 
a meritocracia, entre outros. O importante é que esses valores 
sejam um reflexo das crenças dos fundadores ou dos donos da 
companhia e que sejam praticados no dia a dia por todos e que 
representem, portando, a cultura da organização. 

Uma cultura empresarial se constrói ao longo do tempo e é 
promovida por sua liderança. É papel do líder inspirar as pesso-
as nos comportamentos essenciais para o bom funcionamento 
do negócio, promovendo o bem comum e contribuindo para 
uma sociedade melhor. Isso é fator fundamental para a prática 
da ética no trabalho, missão indelegável do verdadeiro líder. n
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 INDICADORES PREÇOS
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PANDEMIA DO CORONAVIRUS 
AMEAÇA RECUPERAÇÃO DOS PREÇOS 
INTERNACIONAIS DA CELULOSE

Os três primeiros meses de 2020 presenciaram tendên-
cia de aumento de preços em dólar da tonelada de 
celulose de fibra longa (NBSKP) nos principais mer-
cados mundiais. No entanto, esse processo de alta está 

sendo revisto em abril diante da pandemia do coronavirus. Essa 
pandemia leva à redução da demanda de papéis e, consequente-
mente, da demanda por celulose. As fábricas de papéis têm redu-
zido suas atividades em muitos países, com consequente redução 
de produção. Mas o mesmo ocorre com fábricas de celulose. Se-
jam empresas integradas ou não, tanto grandes (como Mercer, 
West Fraser, Stora Enzo e Canfor) como médias fábricas não in-
tegradas estão com produções reduzidas. A consequência é a in-
definição sobre os comportamentos a partir da segunda metade 
de abril dos preços de celulose no mercado internacional.

O mesmo cenário de incerteza também é sentido no mer-
cado de madeiras sólidas (tanto a madeira serrada quanto a de 
chapas de madeira). Com o fim do inverno no hemisfério norte, 
a retomada da construção civil vinha estimulando as demandas 
por esses produtos, mas a pandemia do coronavirus, e a conse-
quente recessão mundial, afetam não só a demanda por esses 
produtos, mas também sua produção.

A consultoria Moody prevê retração de 5% a 7% no mercado 
florestal em 2020 em relação a 2019, segundo informação recen-
te da Global Wood Markets Info em seu site.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS
Os dois primeiros meses de 2020 presenciaram quedas de es-

toques de celulose de fibra longa (NBSKP) nos principais países 
consumidores, em especial na Europa, e aumentos de seus pre-
ços em dólares. Esses aumentos de preços ocorreram nos EUA, 
Europa e na China, como se observa no Gráfico 1.

A partir da última semana de março e na primeira quinzena de 
abril surgem dúvidas sobre o que ocorrerá com os preços em dó-
lar da celulose no restante de 2020. De um lado, a demanda pelo 
produto está se arrefecendo nos principais países consumidores, 
devido às quarentenas estabelecidas e às perspectivas de recessão 
econômica; mas, de outro lado, as dificuldades de produção e 
transporte da celulose também ocorrem nos países produtores. 
Com isso, há indicações mistas no mercado. A British Colum-
bia indica aumento de preços em dólar da tonelada de NBSKP 
na Europa em março. As informações da SunSirs Group indicam 
flutuações, mas sem tendência definida do preço em dólar da to-

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

Fonte: Natural Resources Canada.
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nelada de celulose de fibra curta (BHKP e BEK) na China em co-
meço de abril. E o CEPEA-FLORESTAL indica que o preço lista 
em dólar da tonelada de BEK vendida no mercado doméstico está 
estável em março e começo de abril nas vendas domésticas.

Este quadro de incerteza também surge nos mercados inter-
nacionais de papéis. Na Alemanha, França e Itália, já afetadas 
pelas quarentenas e consequente redução de atividades econô-
micas, houve em março, em relação a fevereiro, estabilidade das 
cotações em euros dos papéis offset em folhas e do papel kraftli-
ner. Na França, a cotação do papel imprensa em março foi idên-
tica a de fevereiro, mas este preço caiu na Alemanha e na Itália 
no mesmo período. Há queda de coleta de aparas na Europa e 
em seus países vizinhos (como a Turquia) e com isso já há alta 
de preços em euros de aparas na Itália, mas não na França em 
março deste ano (frente aos valores de fevereiro).

No Brasil, a maioria dos papéis de imprimir e de embalagem, 
das linhas branca e marrom, vendida pelas indústrias a grandes 
compradores, teve os seus preços em reais mantidos em começo 
de abril, frente aos que foram cobrados em março. Já nas vendas 
das distribuidoras a pequenas gráficas e copiadoras na região de 
Campinas ocorreram aumentos dos preços em reais dos papéis 
offset e couchê. Há, no Brasil, duas forças contrárias afetando os 
preços dos papéis: uma força de alta, devido à forte desvalorização 
cambial que aumentou o preço em reais da celulose e dos papéis 
importáveis, e uma força de baixa, que é a recessão econômica 
em curso, que diminui a demanda por papéis. Essas forças estão 
tendo resultados finais diferentes nos mercados supracitados.

No mercado de aparas de São Paulo houve tendência de altas 
de preços em reais em começo de abril de diferentes tipos de 
aparas, devido, principalmente, à redução de suas ofertas.

Europa
Os dados da Natural Resources Canada (ver Tabela 1) indicam 

aumento de US$ 20 no preço da tonelada de NBSKP na Europa 
em fevereiro de 2020, passando de US$ 820 por tonelada em ja-
neiro para US$ 840 em fevereiro. Já a British Columbia (ver Ta-
bela 3) indica que esse aumento foi mais escalonado, sendo que 
o valor de US$ 840 está valendo em março de 2020. De qualquer 
forma, essas informações indicavam que nos três primeiros me-
ses de 2020 há recuperação de preços da celulose na Europa. Esta 

mesma recuperação de preços no primeiro trimestre de 2020 é 
evidenciada nos gráficos da Euwid (ver www.euwid-paper.com).

Esta alta de preços em dólar da tonelada de NBSKP no pri-
meiro trimestre de 2020 na Europa deve-se, em grande parte, à 
redução dos estoques de celulose nos portos europeus, que conti-
nuou, no mínimo, até fevereiro passado. Observa-se na Tabela 4 
que os estoques de celulose nos portos europeus em fevereiro de 
2020 foram de 1.531.127 toneladas, isto é, 7,3% inferiores aos de 
janeiro do corrente ano. Os estoques médios de fevereiro de 2020 
são 21,4% abaixo da média mensal obtida no terceiro trimestre de 
2019, quando estava terminando o ciclo recente de baixa do preço 
em dólar deste produto na Europa (ver Gráfico 1).

Para abril, como já dito antes, há incerteza sobre o compor-
tamento dos preços em dólar da tonelada de NBSKP na Europa.

Segundo os gráficos da EUWID, o preço médio em dólar da 
tonelada de celulose de fibra curta (BHKP e BEK) permaneceu 
constante no primeiro trimestre de 2020 na Europa.

EUA
Observa-se na Tabela 1 que o preço da tonelada de celulo-

se de fibra longa nos EUA aumentou US$ 10 em fevereiro do 
corrente ano em relação a janeiro. Os gráficos da EUWID in-
dicam que essa alta continuou em março, mas a situação para 
abril é também duvidosa. O centro da epidemia do coronavirus 
migrou para os EUA, o que leva à redução de sua atividade eco-
nômica e, consequentemente, de demanda por celulose e papel. 
No entanto, grandes fabricantes desses produtos também estão 
reduzindo suas atividades, o que também reduz a oferta. 

Os gráficos da EUWID indicam estabilidade do preço em dó-
lar da tonelada de BHKP nos EUA no primeiro trimestre de 2020.

O preço do papel imprensa manteve-se estável nos EUA em 
março frente ao valor vigente em fevereiro, em US$ 590 por to-
nelada (ver Tabela 3).

Os dados do índice de preços de celulose e papel feitos pelo 
Banco Central de Saint Louis (ver Gráfico 2) indicam que o 
mesmo foi de 99,1 em fevereiro de 2020 e caiu para 95,4 em 
março seguinte. Houve, portanto, redução de 3,7% neste índice, 
indicando que outros tipos de papéis, do que o imprensa, es-
tão sofrendo tendência de quedas de preços nos EUA diante do 
novo cenário de recessão econômica.

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

Fonte: FED Saint Louis
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Observação: As metodologias de cálculo dos pre-
ços apresentados nas tabelas 6 a 10 estão no site  
http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal. Preste atenção ao 
fato dos preços das tabelas 7 e 9 serem sem ICMS e IPI (que 
são impostos), mas com PIS e COFINS (que são contribuições).

Nota: até o fechamento desta edição não estavam disponíveis 
os preços em dólar para a celulose para cliente médio
(Tabela 5=6). Fabricantes e compradores estavam negociando 
o desconto e, portanto, apenas acertaram, por enquanto, a taxa 
de câmbio praticada em abril.

China
Segundo notícias da Global Wood Markets Info, as importações 

chinesas de madeiras em toras, pranchas de madeiras, celulose e 
cavacos nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 foram 26% e 14%, 
respectivamente, menores do que em idênticos bimestres de 2018 
e 2019, o que reflete a queda de atividade econômica em algumas 
regiões da China com o coronavirus. Essa queda, por sua vez, tem 
levado em março os chineses a pressionarem por reduções dos pre-
ços desses produtos em suas compras internacionais. No entanto, 
de outro lado, os fornecedores de madeira e celulose à China tam-
bém apresentam restrições de produção e deslocamento da mesma 
(como Rússia e Nova Zelândia, por exemplo), tal que o cenário é de 
forte flutuação dos preços da celulose na China.

Os dados da Tabela 1 indicam, nos dois primeiros meses de 
2020, leve tendência de altas dos preços em dólar da tonelada de 
NBSKP e da pasta de alto rendimento na China.

Já os dados da Tabela 5 indicam que os preços em Yuan da 
tonelada de celulose de fibra curta (BHKP ou BEK) na China 
têm subido nos quatro primeiros meses de 2020. Em dólar, esses 
preços têm muitas flutuações. Eles aumentaram no começo de 
março frente a fevereiro. Caíram na primeira semana de abril, 
mas voltaram a subir na segunda semana de abril.

Brasil

Mercado de polpas no Brasil
Os fabricantes nacionais mantiveram estáveis os preços lis-

tas em dólar da tonelada de BEK nos quatro primeiros meses 
de 2020 em US$ 680. Como há incerteza sobre o que ocorrerá 
em abril e diante da forte desvalorização cambial ocorrida em 
março e começo de abril, os descontos a serem dados a clientes 
médios em abril sobre o preço lista em dólar estão em renego-
ciação. O que se tem em andamento é praticar a taxa de câmbio 
média de março nas negociações de abril.

Mercado de papéis no Brasil
O começo de abril, quando comparado a março, não indica 

alterações nos preços lista da maioria dos papéis de embalagem 
da linha branca e marrom nas vendas da indústria a grandes com-
pradores, como se observa nas tabelas 7 a 9. A única exceção é 
a pequena queda no preço médio lista do papel kraftliner, que 
voltou ao patamar de fevereiro do corrente ano. Há duas forças 
opostas que levam a maioria desses preços de papéis a perma-
necer constante: de um lado a forte desvalorização cambial e o 
consequente aumento do custo em reais da celulose e do papel 
similar importável deveria conduzir ao aumento dos preços em 
reais dos papéis vendidos pela indústria a grandes compradores, 
de outro, a forte recessão econômica em andamento impede esse 
repasse do aumento de custos aos preços em reais dos papéis.

Diferente do acima relatado, nas vendas de papéis off-set e 
couchê das distribuidoras a pequenas gráficas e copiadoras da 
região de Campinas, ver Tabela 10, houve em abril, quando 
comparado a março, pequenas altas de preços.

Mercado de aparas no Brasil
Com a forte recessão econômica em andamento no Brasil (de 

uma previsão de crescimento de 2,3% do PIB feita em final de ja-
neiro para todo o ano tem-se agora uma queda de 1,2%, segundo 
previsões do Boletim Focus), há queda da produção e da coleta de 
aparas. Assim, os preços médios em reais delas têm, de modo ge-
ral, aumentado. Observa-se na Tabela 12 que os preços médios em 
reais das toneladas de aparas brancas dos tipos 1, 2 e 3 aumentaram 
8,3%, 7,4% e 10,7%, respectivamente, em começo de abril frente a 
seus valores de março. Essas altas de preços em reais para a tone-
lada de aparas marrom dos tipos 1 e 2 foram, respectivamente, de 
1,5% e 0,7%. E os preços médios em reais das toneladas de aparas 
de jornais e de cartolina Tipo 1 aumentaram, respectivamente, de 
8,1% e 9,8%. Essas grandes diferenças de flutuações refletem distin-
tas condições de oferta e demanda. O fechamento de escolas, repar-
tições públicas e escritórios reduziram muito a produção e coleta 
de aparas brancas e de jornais, diminuindo sua oferta.

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

Tal como no mercado de celulose, os mercados de madeiras 
sólidas também estão em situação de indefinição quanto a va-
riações futuras de seus preços. 

Observa-se na Tabela 14 que fevereiro do corrente ano, fren-
te a janeiro do mesmo ano de 2020, presenciou aumentos dos 
preços em dólar norte-americano de produtos pouco processa-
dos de madeiras (pellets, compensados, chapas de OSB e ma-
deira serrada) já refletindo a retomada da construção civil e o 
crescimento da economia mundial. 

O cenário já muda em março diante da pandemia do coro-
navirus. De um lado, ofertantes de madeira têm dificuldades de 
operação e transporte e demandantes das mesmas estão em reces-
são econômica. Observa-se na Tabela 14 que os preços em dólar 
norte-americano do metro cúbico de compensado e da madeira 
serrada caíram em março (de 4,8% e de 0,5%) frente a suas cota-
ções de fevereiro no Canadá. Mas o preço médio do metro cúbico 
da chapa de OSB aumentou em 4% no mesmo período, conside-
rando os produtos vendidos no Canadá. Essas flutuações refletem 
não apenas à desvalorização cambial do dólar canadense frente ao 
dólar norte-americano ocorrida no período (que explicam a que-
da em dólar em dólar norte-americano do preço do metro cúbico 
de compensado), como também a alta de 9,3% no preço em dólar 
canadense no metro cúbico de OSB.            n
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Tabela 4 – Estoques de celulose nos portos europeus – média mensal (em toneladas)  

Média mensal no 
2.o trimestre de 

2019

Média mensal no 
3.o trimestre de 

2019

Média mensal no 
4.o trimestre de 

2019
Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20

1.941.004 1.947.646 1.829.715 1.841.509 1.778.634 1.652.341 1.531.127

Fonte: Europulp

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

1a semana de 
janeiro de 2020

1a semana de 
fevereiro de 2020

1a semana de 
março de 2020

1a semana de 
abril de 2020

2ª semana de 
abril de 2020

Yuan/ton 3.736 3.745 3.750 3.807 3.850

US$/ton 537,93 536,72 541,03 536,79 546,47

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 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20
NBSKP – EUA 1.120 1.120 1.120 1.130

NBSKP – Europa 820 820 820 840

NBSKP – China 580 570 580 580

BCMP – China 465 475 480 490
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 Média3º.  
Trimestre/19

Média 4º  
trimestre/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20

NBSKP 1.163,10 1.146,10 1.142,60 1.142,60 1.142,60 1.154,10

Papel imprensa 610,50 604,30 602,80 594,20 582,00 582,00

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 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20

NBSKP 820 820 820 825 840

Papel imprensa 615 610 610 590 590
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

Fev/20 Mar/20 Abr/20

Venda 
doméstica

Preço lista

Mínimo 680,00 680,00 680,00

Média 680,00 680,00 680,00

Máximo 680,00 680,00 680,00

Cliente médio

Mínimo 616,39 616,39 n.d.

Média 626,56 626,56 n.d.

Máximo 636,73 636,73 n.d.

Venda externa Preço médio 370 405 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 médios 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

Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20 Abr/20

Off-set 
cortado 
em folha 

6,52 6,20 7,64 8,50 8,54

Couchê 7,25 7,25 7,44 7,44 8,06

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

Tabela 7 – Preços da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – sem ICMS e IPI mas com PIS e COFINS – 
vendas domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores –mês de Fevereiro de 2020 

Mês Cartão Skid Cartão duplex em resma Cartão duplex em boblina Papel off-set

Fev/2020 7.361 7.590 7.496 4.113

Mar/2020 7.361 7.590 7.496 4.113

Abr/2020 7.361 7.590 7.496 4.113

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP  
Nota: os dados de meses anteriores estão em revisão e serão publicados na próxima edição.

Tabela 8 – Preços 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 – mês de Fevereiro de 2020

Mês Cartão Skid Cartão duplex em resma Cartão duplex em boblina Papel off-set

Fev/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Mar/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Abr/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP  
Nota: os dados de meses anteriores estão em revisão e serão publicados na próxima edição.

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 

Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20 Abr/20

Miolo 2.256 2.287 2.331 2.331 2.331 2.331

Capa reciclada 2.476 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538

Testliner 2.545 2.659 2.516 2.671 2.786 2.786

Kraftliner 3.078 3.078 3.201 3.227 3.229 3.227

Sack kraft 3.049 3.149 3.149 3.248 3.248 3.248
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

Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 415 429 435 423

Médio 507 520 523 527

Máximo 676 647 650 653

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 372 372 372 383

Médio 372 372 372 383

Máximo 372 372 372 383

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)

Jan/2020 108.410 819.950 132,22

Fev/2020 148.836 1.162.106 128,07

Mar/2020 122.552 1.007.916 121,59

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

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

Mês
Cavacos  
(US$ por 
tonelada)

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

Compensados 
no Canadá 
(US$ por 

metro cúbico)

OSB no Canadá 
(US$ por metro 

cúbico)

Madeira serrada 
no Canadá de 

diferentes dimensões 
(US$ por metro cúbico)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dez/19 184,98 37,95 755,46 492,30 875,56

Jan/20 184,98 36,81 745,34 521,56 896,80

Fev/20 n.d. 37,37 800,22 650,84 972,32

Mar/20 n.d. n.d. 761,56 676,94 967,70

Fonte: Governo da British Columbia no Canadá (ver https://www2.gov.bc.ca, no ícone Forestry).
N.d. indica dado não disponível quando da publicação desta coluna.

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

Produto Fevereiro de 2020 Março de 2020 Abril de 2020

Aparas brancas

1.a 1.240 1.200 1300

2.a 690 675 725

4.a n.d, 513 568

Aparas marrom 
(ondulado)

1.a 599 601 610

2.a 556 556 560

3.a 450 475 475

Jornal 737 775 838

Cartolina
1.a 638 663 728

2.a 750 750 700

Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP
Nota: n.d. valor não disponível.
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POR MARINA FALEIROS* E DAYANNE SOUSA**

PAPELCARTÃO DUPLEX DE FIBRA VIRGEM
BRASIL

As precauções em relação aos possíveis efeitos do 
novo surto de coronavírus (COVID-19) na econo-
mia brasileira levaram os usuários finais a aumentar 
o estoque de embalagens nas primeiras três semanas 

de março deste ano, causando um aumento nas vendas de pa-
pelcartão no País. A mudança aconteceu no mesmo momento 
em que produtores implementaram o aumentos de preços, o 
que levou convertedores a aumentarem o nível de compras para 
evitar preços mais altos no próximo mês.

Depois que todos os produtores de papelão no Brasil anun-
ciaram aumentos de preços de 6% a 7% no primeiro trimestre 
de 2020, o mercado anda se movendo gradualmente para novos 
níveis de valores. A faixa de preço para todos os tipos de du-
plex ainda permanece inalterada em comparação com a última 
avaliação da Fastmarkets RISI, feita em janeiro de 2020, já que 
uma parcela relevante dos compradores não recebeu ainda os 
reajustes de preço.

Apesar da demanda sólida por este produto ser observada 
recentemente, os participantes do mercado acreditam que um 
declínio nos volumes será inevitável no futuro. “Não tenho ilu-
sões em relação ao futuro. Eu sei que as vendas cairão em algum 
momento, talvez dentro de uma semana”, disse um contato en-
trevistado por nós.

Convertetores relataram um aumento no fluxo de trabalho. 
“O mercado até agora tem sido muito bom para a indústria de 
embalagens e estamos trabalhando 24 horas seguidas. Só não 
sei quanto tempo isso vai durar.”

Os participantes do mercado disseram que, até o momento, 
não houve interrupção nas operações ou na distribuição dos 

produtos de papel no Brasil. O risco, no entanto, é que a deman-
da possa cair à medida que os estados brasileiros aumentarem 
medidas restritivas contra o COVID-19. Em várias regiões, lojas 
de varejo e serviços de todos os tipos estão fechados e há uma 
recomendação para o público seguir com o isolamento social.

Embora as vendas de embalagens para alimentos ou pro-
dutos de higiene possam continuar sendo positivas durante a 
crise, fontes comentam que itens discricionários já sofrem res-
trições. Os setores de vestuário e de calçados são exemplos. Três 
fontes disseram que veem fraqueza nas vendas de papelão de 
baixa gramatura, um produto usado na fabricação de caixas de 
sapatos combinada com o microondulado.

“Clientes em segmentos, como higiene, produtos de lim-
peza e alimentos não sofrem interrupções na demanda ou na 
produção. Mas a indústria de embalagens está exposta a outros 
segmentos, como calçados e acessórios para carros, que estão 
sofrendo”, pontuou outro entrevistado.         n

Venda de papelcartão no Brasil em março 
salta com aumento de estoques de compradores

Papelcartão duplex - fibra virgem 
Preços trimestrais - R$/tonelada

Kraftliner, 120-150 g, Brasil (Reais/tonelada)
*Até novembro de 2019 

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

Autoras: *Marina Faleiros, Gerente Editorial, América Latina. Possui mais de 14 anos de experiência no setor de papel e celulose, tendo 
iniciado sua carreira na ABTCP. Também trabalhou para os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Possui MBA em mercados 
de capitais pela B3. **Dayanne Sousa, repórter de preços, América Latina. Dayanne é graduada em jornalismo pela USP e atualmente  
está fazendo uma segunda graduação na mesma entidade, desta vez em Administração. Antes de trabalhar na Fastmarkets, foi 
repórter da broadcast da Agência Estado por seis anos. Também possui MBA pela B3.
 
Para falar com as autoras desta pesquisa de preços, escreva para mfaleiros@fastmarkets.com e  dsousa@fastmarkets.com

Read this content in English at www.revistaopapeldigital.org.br, 
see left sidebar: Publications / Leia este conteúdo em Inglês 
em www.revistaopapeldigital.org.br na aba lateral esquerda: Publicações



Contribuindo para um 
mundo melhor com papel
Nossas ações e decisões definem o legado que deixamos ao planeta. O papel escolhido pela Voith 
é o de contribuir para um mundo melhor – e mais sustentável. Avançamos continuamente em nosso 
compromisso ambiental, ao maximizar a eficiência para minimizar recursos e impactos em nossas 
operações. Inovamos orientados pela redução de energia, água, fibras e emissões de CO2.

O valor que criamos e compartilhamos vai além do resultado financeiro e gera benefícios para 
as pessoas e para a sociedade. As ações que apoiamos promovem iniciativas nas áreas de educação, 
cultura, esporte, capacitação para o primeiro emprego, cidadania etc.

A evolução do cliente está no centro do nosso negócio. Priorizamos a parceria, a confiabilidade 
e a excelência na entrega de serviços, soluções e equipamentos, que nos posicionam como 
fornecedora completa para a indústria de papel.

Engajamos nossos colaboradores a crescer com a companhia – para levarmos adiante a perenidade 
da nossa atuação, em constante transformação. É assim que conectamos a sustentabilidade do nosso 
presente ao papel da Voith na construção do futuro do nosso setor.

voith.com
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Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br
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Começamos o mês de março 2020, como citei nesta 
coluna na edição passada, com a notícia da ven-
da da Santher e encerramos este final do primeiro 
trimestre deste ano sob os primeiros impactos da  

COVID-19. Essa pandemia, como todos sabem, colocou a po-
pulação brasileira em quarentena e, pelo menos em um primeiro 
momento, impactou positivamente o setor de papéis higiênicos. 

Ainda não temos os dados de março 2020 consolidados, 
mas alguns fabricantes reportaram que a média diária de ven-

POR PEDRO VILAS BOAS 

das praticamente dobrou na última semana do mês passado, 
quando as pessoas correram às compras pensando em esto-
car produtos em suas residências.

Por outro lado, é fácil imaginar o impacto que shoppings, 
lojas, escritórios, bares e restaurantes fechados provocarão 
na demanda de papel toalha de mão e guardanapos, ou seja, 
no mercado institucional.

Teremos de esperar alguns meses para termos um cenário 
mais claro, porém, com base nos primeiros dados do ano, pode-

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

Produto 2019
Janeiro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%

Papel higiênico  1.046,7  82,0  84,5 3,1%  82,0  84,5 3,1%
Toalha de mão  197,6  17,7  18,0 1,7%  17,7  18,0 1,7%

Toalha multiúso  82,5  5,6  5,4 -4,1%  5,6  5,4 -4,1%
Guardanapos  49,0  3,9  3,9 -1,9%  3,9  3,9 -1,9%

Lenços  4,9  0,2  0,3 44,0%  0,2  0,3 44,0%

Total  1.380,7  109,4  112,1 2,4%  109,4  112,1 2,4%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2018
Dezembro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  80,9  86,4 6,9%  80,9  86,4 6,9%
Toalha de mão  195,7  16,0  16,4 2,4%  16,0  16,4 2,4%

Toalha multiúso  75,4  6,4  6,2 -2,4%  6,4  6,2 -2,4%
Guardanapos  51,0  3,7  3,8 2,1%  3,7  3,8 2,1%

Lenços  3,9  0,3  0,3 3,0%  0,3  0,3 3,0%

Total  1.381,3  107,3  113,2 5,5%  107,3  113,2 5,5%
Fonte: Anguti Estatística
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mos afirmar que 2020 apresentou um bom começo para a indús-
tria de papéis de fins sanitários com uma produção, em janeiro 
último, de 112,1 mil toneladas, o que em volume representa um 
percentual de 2,4% superior ao verificado em janeiro de 2019.

Por tipos de papel Tissue, verificamos uma forte queda de 
19,0% na produção do papel higiênico folha simples de boa qua-
lidade, mas que foi compensado com um crescimento de 3,2% 
no papel de alta qualidade e, desta forma, o higiênico de folha 
simples conseguiu se manter na faixa de 40 mil toneladas, tanto 
em janeiro de 2020 quanto no primeiro mês do ano passado.

Sem novidades, continuamos observando o bom cresci-
mento dos papéis higiênicos de folhas múltiplas, cuja produ-
ção de 44,3 mil toneladas foi 7,7% superior a de janeiro de 
2019. Nesse caso, o que realmente chamou nossa atenção foi 
o desempenho das vendas deste produto no mercado interno 
que, no período, teve um aumento de 22,2%, impulsionando 
as vendas totais ao mercado doméstico que registraram um 
início de ano ainda melhor que a produção e, surpreenden-
do os produtores, alcançaram 113,2 mil toneladas em volume 
5,5% superior às vendas do primeiro mês de 2019. Todavia, é 
importante registrar que o bom desempenho esteve concen-
trado nos papéis higiênicos de folhas múltiplas.

O bom resultado do papel higiênico de folhas múltiplas 
consolida sua predominância entre os papéis higiênicos e, já 
no primeiro mês do ano, está representando 53% da categoria 
dos papéis higiênicos e 31,7% quando incluímos os demais ti-
pos acompanhados.

MATÉRIAS-PRIMAS
Aqui está o grande problema que se apresenta provocado 

pela pandemia, com uma boa ajuda da disputa que Rússia e 
Arábia Saudita travam em torno dos preços do petróleo. Com 
esses preços estáveis na Europa, acreditávamos que a celulose 
teria um ano tranquilo no mercado brasileiro, mas a recente 
valorização do dólar já projetava reajuste de 4% para a maté-
ria-prima virgem no mês de março último. Em fevereiro pas-
sado, contudo, a celulose foi comercializada por R$ 2.118,14 a 
tonelada fob sem impostos ainda com uma redução de 2,2% 
em relação aos valores médios praticados em janeiro de 2020.

As aparas brancas também continuaram em trajetória de 
queda, embora, com aumentos pontuais em função, princi-
palmente, de sua escassez, já que sua geração ou o consumo 
aparente de papel de imprimir e escrever continua decepcio-
nando. Com o aumento da celulose já podemos antever que o 
mesmo acontecerá com as aparas brancas, talvez em propor-
ção ainda maior, pois deverão faltar no mercado.

Em fevereiro de 2020 as aparas brancas foram comercializa-
das pelos seguintes valores médios: branca I, R$ 1.682,78 (-6,6%); 
branca II, R$ 957,50 (+1,1% ); branca III, R$ 816,00 (+0,1% ) e 
branca IV, R$ 691,67 (-1,2%), sempre preços por tonelada fob 
depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

O papel maculatura está mantendo seu valor, continuan-
do, em fevereiro último, a ser comercializado por, em média,  
R$ 2.690,00 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo. É 
importante registrar que um dos grandes fabricantes de papel 
maculatura paralisou suas atividades, o que poderá impactar o 
mercado nos próximos meses.

PREÇOS DE PAPEL
Nas gôndolas dos supermercados encontramos mais au-

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS EM 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 dezembro janeiro fevereiro fev./jan.

Folha Simples de boa qualidade R$ 31,90 R$ 32,77 R$ 33,21 1,3%

Folha simples de alta qualidade R$ 46,52 R$ 45,76 R$ 49,35 7,8%

Folha dupla R$ 80,19 R$ 81,21 R$ 80,55 -0,8%

Característica dezembro janeiro fevereiro fev./jan.
"Fardos de 12x2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm"

R$ 50,30 R$ 52,53 R$ 51,62 -1,7%

Característica dezembro janeiro fevereiro fev./jan.
Natural R$ 8,50 R$ 8,21 R$ 8,74 6,5%
Branca R$ 11,30 R$ 11,11 R$ 11,06 -0,5%

Extra Branca R$ 13,91 R$ 14,06 R$ 13,91 -1,1%
100% celulose R$ 21,78 R$ 21,45 R$ 21,30 -0,7%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca janeiro fevereiro mês/mês 
anterior

 - Fofinho 35,90 37,47 4,4%

 - Paloma 38,53 38,09 -1,1%

 - Personal 49,72 56,46 13,6%

 - Primavera 54,85 55,55 1,3%

 - Mili* 71,37 76,59 7,3%

 - Sublime 49,90 53,42 7,1%

Marca janeiro fevereiro mês/mês 
anterior

 - Elite 74,01 74,51 0,7%

 - Duetto 77,36 79,16 2,3%

 - Mirafiori 90,49 78,74 -13,0%

 - Neve 84,75 84,92 0,2%

 - Personal 76,44 74,56 -2,5%

 - Sublime 83,02 85,09 2,5%

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

mentos do que queda de preços. Considerando os papéis de 
maior presença nos levantamentos da Anguti, entre os higiêni-
cos de folha simples, apenas uma queda e, entre os higiênicos 
de folha dupla, duas marcas apresentaram preços menores em 
fevereiro passado com relação a janeiro deste ano.

Os preços médios das principais categorias que com-
põem o segmento de papéis tissue continuaram, em feve-
reiro deste ano, mostrando pior desempenho nas toalhas de 
mão, e a paralização do segmento institucional não permite 
nenhum otimismo para tal segmento, embora os sistemas 
de saúde, infelizmente, devam aumentar substancialmente 

a demanda por toalhas e lençóis entre outros produtos con-
feccionados com papel.

SUPERMERCADOS
Nos supermercados, praticamente único canal de venda 

operando, surge um novo problema, pois, os varejistas não es-
tão aceitando aumentos de preços alegando que está havendo 
abuso por parte dos fornecedores e levando suas queixas para 
os órgãos de controle. Assim, poderemos ter uma nova fonte 
de problemas quando e se os fabricantes de tissue tiverem que 
repassar os custos da matéria-prima.
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O primeiro mês do ano de 2020, ainda longe dos impac-
tos da pandemia, já mostrou, segundo dados da Associação 
Brasileira dos Supermercados (ABRAS), um aumento no va-
lor das vendas de 5,11% na comparação com janeiro de 2019, 
apontando que os varejistas, sem pressão dos fornecedores, já 
estavam reajustando seus preços, ainda mais se considerarmos 

que, conforme dados do IBGE, neste mesmo período, o volu-
me de vendas caiu 3,0%.

O desempenho das vendas nas principais unidades da Federação 
não permite otimismo, com apenas quatro estados apresentando, 
em fevereiro passado, um volume de vendas em seus supermer-
cados, superior aos números registrados em janeiro de 2020.   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

jan.20/dez.19 -19,76% -19,92%

jan.20/jan./19 9,52% 5,11%

2020/2019 ytd 9,52% 5,11%

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EM SUPERMERCADOS

Fonte: ABRAS

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS
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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

Novamente, os acontecimentos nos surpreendem e al-
teram nossas expectativas. Se em 2018 a greve dos ca-
minhoneiros destruiu todas as perspectivas para o ano, 

agora temos que enfrentar a pandemia da COVID-19, que está 
paralisando toda a atividade econômica e, neste caso, não ape-
nas no Brasil, mas no mundo todo.

Sem dúvida o problema será maior. Em um primeiro mo-
mento a indústria de papel teve benefícios, pois, o consumidor, 
obrigado a ficar em casa, correu às compras beneficiando a in-
dústria que registrou bom aumento nas vendas de embalagens 
e, principalmente, grande procura por papéis de fins sanitários, 
não por acaso, os dois segmentos que mais consomem aparas e 
que estão relacionados à alimentação e higiene.

Para os aparistas até poderia ser um bom momento, mas não 
estamos encontrando material. Normalmente, quando ocorre 
um súbito aumento na demanda por papéis, já temos dificulda-
des em manter o abastecimento das fábricas, contudo, a situa-
ção agora ganha contornos dramáticos.

Nossa atividade está praticamente parada. Os ferros velhos 
e as cooperativas foram fechados, os grandes magazines, sho-
ppings e, praticamente, todas as lojas de rua foram fechadas, 
restando apenas algumas fábricas, cartonagens, gráficas e os su-

permercados que estão operando em ritmo forte, mas gerando 
material em volume bem aquém das necessidades atuais.

É bem verdade que as compras “on-line” estão levando uma 
grande quantidade de caixas para os lares brasileiros, porém, 
com a maior parte dos poucos sistemas de coleta seletiva exis-
tentes, parados, o destino mais provável deste material serão os 
aterros sanitários ou, pior, os inúmeros lixões que ainda operam 
em nosso país.

Considerando os dados de janeiro de 2020, vimos que o 
consumo de aparas começou este ano em níveis inferiores aos 
reportados no primeiro mês de 2018 e 2019. No total foram con-
sumidas estimadas 407 mil toneladas com uma queda de 3,5% 
em relação a janeiro do ano passado e, realmente, tínhamos re-
lato de sobra de material, embora a indústria de papel estivesse 
bastante ativa.

A situação era mais grave nas aparas brancas, mercado onde 
havia uma oferta maior que o consumo com as fábricas de tis-
sue migrando para a celulose. Esta realidade também está apre-
sentando mudanças com algumas fábricas, em função de uma 
desvalorização do real, e já prevendo aumentos na celulose, ini-
ciando um movimento de busca por aparas.

Apesar do volume estimado de 407 mil toneladas de aparas 

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

POR PEDRO VILAS BOAS
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Fonte: Anguti Estatística
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Evolução de preços de aparas brancas

consumidas em janeiro passado ter ficado 6,2% abaixo das 434 
mil toneladas consumidas em dezembro de 2019, notamos uma 
pequena queda nos estoques das fábricas de papel que, ao fi-
nal do primeiro mês deste ano, atingiram as marcas de 164 mil 
toneladas e 40 mil toneladas, respectivamente, para as aparas 
marrons e brancas, o que mantém o movimento atípico que es-
tamos observando desde o final de 2019. Ou seja, os estoques 
estão apresentando-se estáveis, ou com pequena queda, em um 
momento em que tradicionalmente são crescentes.

A queda de estoques nos depósitos foi ainda maior com as 
chuvas abundantes na região Sudeste, prejudicando a coleta.

A celulose não perdeu valor na Europa e na China, onde, ao 
final de fevereiro passado, continuava cotada entre US$ 680 e US$ 
462 a tonelada, e, como consequência, ainda em fevereiro regis-
tramos queda de preços da matéria-prima virgem que foi nego-
ciada por, em média, R$ 2.118,14 a tonelada fob fábrica sem im-
postos, mas já com perspectivas de aumentos perto de 4,0% para 
o mês de março de 2020, na sequência da desvalorização do real.
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Com as perspectivas de valorização do dólar que vem ocor-
rendo em função dos movimentos no mercado internacional 
provocado pela pandemia da covid-19 e, mais recentemente, 
também em função da disputa comercial em torno do petróleo 
entre a Arábia Saudita e a Rússia, é quase certo que a celulose 
vai apresentar, novamente, aumentos no Brasil em descompasso 
com a realidade do mercado nacional, com possíveis problemas 
para os fabricantes de tissue.

Com o aumento da celulose a tendência é de reajustes 
positivos também nas aparas brancas, mas, em fevereiro 
último, foram comercializadas pelos seguintes valores médios: 
branca I, R$ 1.682,78 (-0,8%); branca II, R$ 936,11 ( -2,23% ) 
e branca IV, R$ 675,00 (-2,41%), sempre preços por tonelada 
FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

Após queda de preços nos últimos meses do ano passado, 
as aparas marrons estão mantendo seus valores nos dois 
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Comércio exterior de aparas de papel
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Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade
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Comércio Varejista

Equipamentos e materiais para escritório, informática
e comunicação

Hipermercados e Supermercados

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios
bebidas e fumo

Livros, jornais, revistas e papelaria

Tecidos Vestuário e calçados

Artigos Farmaceuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Móveis

Eletrodomésticos

Fonte: IBGE
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Desempenho das vendas 
do comércio varejista

Fonte: IBGE

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

primeiros meses de 2020, o que não é um fato normal e já 
nos deixava preocupados com relação ao que aconteceria no 
segundo trimestre do ano e que, agora, se torna a certeza que 
teremos dificuldades de abastecer as fábricas de papel, pois, 
conforme dissemos nos parágrafos iniciais deste artigo, estamos 
recebendo muito pouco material em um momento que as 
fábricas estão com sua atividade progredindo em ritmo normal.

Em fevereiro de 2020 as aparas de ondulado I e II foram 
negociadas por, em média, R$ 605,45 e R$ 566,47 a tonelada 
fob depósito, praticamente os mesmos valores praticados em 
janeiro deste ano.

O comércio exterior de aparas, que vinha se apresentando 
favorável às importações, está passando por mudanças, pois, 
com a retirada de algumas barreiras às importações de aparas 
por parte da China, o produto passou a apresentar aumentos no 
mercado internacional, o que até poderia permitir uma atuação 
mais agressiva dos aparistas brasileiros nas exportações, mas os 
acontecimentos recentes nos levam a concentrar nossas ações 
no abastecimento do mercado interno. De qualquer forma, o 
comércio exterior de aparas ocorre em volumes marginais, 
trazendo poucos impactos ao mercado interno.

Os dados do desempenho do comércio brasileiro divulgado 
pelo IBGE para o primeiro mês deste ano trouxe uma excelente 
notícia para o setor que é a recuperação do segmento de livros, jor-
nais, revistas e papelaria que, após amargar uma queda de 20,7% 
em 2019 com relação a 2018, iniciou 2020 mostrando, em janeiro 
passado, uma recuperação de 3,7% com relação a janeiro de 2019.

Na média geral, o volume de vendas no comércio varejista 
cresceu 1,3%, sendo que dos 27 estados da Federação, apenas 
seis ficaram no campo negativo.            n
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 INDICADORES ABPO

INDICADORES DE PAPELÃO ONDULADO CORRUGATED BOARD INDICATORS 

O Boletim Estatístico Mensal da Associação  
Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) divul-
gou que a expedição de caixas, acessórios e cha-
pas de papelão ondulado foi de 288.448 tonela-

das em fevereiro de 2020. O volume total avançou 3,9% em 
relação ao mesmo mês de 2019 e alcançou o maior nível para 
fevereiro desde 2005 (Veja gráfico comparativo). 

Com a mesma quantidade de dias úteis em relação ao ano 
anterior (24 d.u. em fevereiro de 2020 e 2019), a produção por 
dia útil cresceu 3,9% para 12.019 t/d.u. Por sua vez, a gramatu-
ra mantém a tendência dos últimos meses ao subir 1,2% para 
509,1 g/m² na comparação com fevereiro de 2019. 

Considerando os dados dessazonalizados, isto é, elimi-
nando qualquer influência sazonal entre os meses, a expedi-
ção de papelão ondulado recuou 2% em fevereiro deste ano, 
interrompendo o crescimento consecutivo dos sete meses 
anteriores. A expedição por dia útil nos dados sazonalmente 
ajustados foi de 12.932 t/d.u.

Nota: Comentários sobre os dados Estatísticos da ABPO – 
Elaborado por Viviane Seda Bittencourt – Coordenadora das 
Sondagens da FGV IBRE.              n

According to the Brazilian Corrugated Board 
Association’s (ABPO) Monthly Statistical 
Bulletin, shipments of corrugated board boxes, 
accessories and sheets totaled 288,448 tons in 

February 2020. Volume increased 3.9% in relation to the 
same month last year, reaching its highest level for the 
month of February since 2005 (See comparative graph). 

With the same number of working days in relation to 
last year (24 in February 2020 and 2019), production per 
working day increased 3.9% to 12,019 tons/working day. 
In turn, weight maintained the same trend in previous 
months by increasing 1.2% to 509.1 g/m² compared to 
February 2019. 

Considering the data free of seasonal effects, that is, 
eliminating any seasonal influence between months, 
corrugated board shipments shrunk 2.0% in February of 
this year, ending a seven-month period of consecutive 
growth. Shipments per business day for data adjusted 
seasonally amounted to 12,932 tons/working day.

Note: ABPO statistical data comments by Viviane Seda 
Bittencourt – Research Coordinator at FGV IBRE.   n

Expedição de Papelão Ondulado nos meses de Fevereiro (2005 a 2020)
Corrugated Board Shipments in the months of February (2005 to 2020)

Total shipments in tons Interannual variation (%)
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Gramatura (g/m²) / Weight (g/m2)

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

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

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

TONELADAS/METRIC TONS

FEVEREIRO 19 / FEBRUARY 19 FEVEREIRO 20 / FEBRUARY 20 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 566.448 599.385 5,81

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 470.700 499.698 6,16

Chapas / Sheets 95.748 99.687 4,11

MIL m² / THOUSAND SQUARE METERS

FEVEREIRO 19 / FEBRUARY 19 FEVEREIRO 20 / FEBRUARY 20 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 1.130.834 1.178.669 4,23

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 926.502 971.069 4,81

Chapas / Sheets 204.332 207.600 1,60

Até o mês de referência / Until the reference month

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

FEVEREIRO 19
FEBRUARY 19

JANEIRO 20
JANUARY 20

FEVEREIRO 20
FEBRUARY 20

FEVEREIRO 20 - JANEIRO 20
FEBRUARY 20 - JANUARY 20

FEVEREIRO 20 - FEVEREIRO 19
FEBRUARY 20 - FEBRUARY 19

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 277.593 310.938 288.448 -7,23 3,91

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 230.179 260.129 239.569 -7,90 4,08

Chapas / Sheets 47.414 50.809 48.879 -3,80 3,09

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

FEVEREIRO 19
FEBRUARY 19

JANEIRO 20
JANUARY 20

FEVEREIRO 20
FEBRUARY 20

FEVEREIRO 20 - JANEIRO 20
FEBRUARY 20 - JANUARY 20

FEVEREIRO 20 - FEVEREIRO 19
FEBRUARY 20 - FEBRUARY 19

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 11.566 11.959 12.019 0,50 3,91

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 9.591 10.005 9.982 -0,23 4,08

Chapas / Sheets 1.976 1.954 2.037 4,22 3,09

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

EXPEDIÇÃO/SHIPMENTS*

MIL m2 / THOUSAND SQUARE METERS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

FEVEREIRO 19
FEBRUARY 19

JANEIRO 20
JANUARY 20

FEVEREIRO 20
FEBRUARY 20

FEVEREIRO 20 - JANEIRO 20
FEBRUARY 20 - JANUARY 20

FEVEREIRO 20 - FEVEREIRO 19
FEBRUARY 20 - FEBRUARY 19

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 551.665 612.070 566.598 -7,43 2,71

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 450.631 506.081 464.988 -8,12 3,19

Chapas / Sheets 101.034 105.990 101.610 -4,13 0,57

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

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

FEVEREIRO 19
FEBRUARY 19

JANEIRO 20
JANUARY 20

FEVEREIRO 20
FEBRUARY 20

FEVEREIRO 20 - JANEIRO 20
FEBRUARY 20 - JANUARY 20

FEVEREIRO 20 - FEVEREIRO 19
FEBRUARY 20 - FEBRUARY 19

Consumo de Papel (t)
Paper consumption (metric tons) 317.552 349.337 332.270 -4,89 4,63

Produção bruta das onduladeiras (t)
Gross production of corrugators (metric tons) 315.996 354.842 335.796 -5,37 6,27

Produção bruta das onduladeiras (mil m2) 
Gross production of corrugators (thousand m2) 620.672 694.170 654.850 -5,66 5,51

MÃO DE OBRA / LABOUR VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

FEVEREIRO 19
FEBRUARY 19

JANEIRO 20
JANUARY 20

FEVEREIRO 20
FEBRUARY 20

FEVEREIRO 20 - JANEIRO 20
FEBRUARY 20 - JANUARY 20

FEVEREIRO 20 - FEVEREIRO 19
FEBRUARY 20 - FEBRUARY 19

Número de empregados / Number of employees 24.569 23.141 23.195 0,23 -5,59

Produtividade (t/homem) / Productivity (tons/
empl.) 12,862 15,334 14,477 -5,59 12,56

 Distribuição setorial da expedição de caixas e acessórios de papelão ondulado – em % (FEVEREIRO 2020)
Breakdown of shipments of corrugated board boxes and accessories by sector– in % (FEBRUARY 2020)

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

6,25%

Avicultura 
Poultry
6,09%

Horticultura, fruticultura e 
floricultura 

Horticulture, fruits & 
floriculture

8,18%

Químicos e derivados
Chemicals & by-products

9,17%

Produtos alimentícios 
Food products            

45,02%

Demais categorias
Other categories

25,28%
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C ontinuando a compilação de ideias contidas nos 
documentos da Environmental Paper Network 
(EPN) intitulado “The State of the Global Paper 
Industry”, disponível em https://environmental-

paper.org/, e da Aspapel (Asociación Española de Fabricantes 
de Pasta, Papel y Cartón), disponível em http://www.aspapel.
es/sostenibilidad/memoria, apresenta-se neste artigo o Eixo 
1 – Gestão Florestal Sustentada (GFS).

A indústria florestal contribui para um ambiente limpo, saudá-
vel, justo e sustentável para o futuro da vida na Terra. A bioindús-
tria circular do papel começa nas plantações de eucalipto e pinus e 
são grandes sorvedouros de CO2. Compras locais e o manejo flo-
restal sustentável destas plantações e sua certificação, melhoria da 
silvicultura, o melhoramento genético de clones a serem plantados 
e a melhoria das plantações em sua adaptação às mudanças cli-
máticas são aspectos prioritários para a perenidade dos negócios. 

O conceito moderno de gestão florestal sustentada, também 
chamado de manejo florestal sustentável, tem sua origem na de-
finição cunhada na Conferência Interministerial de Helsinque 
da União Europeia, realizada em 1993, (www.mapa.gob.es/es/
desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacion-forestal/
forest-europe/fe_conferencias_ministeriales.aspx), segundo a 
qual é definido como a gestão no uso das florestas e a manuten-
ção da biodiversidade, produtividade, capacidade de regenera-
ção, vitalidade e seu potencial para cumprir, agora e no futuro, 
funções ecológicas, econômicas e sociais relevantes, local, nacio-
nal e global, sem causar danos a terceiros. 

Outra definição excelente é dada pela International Tropical 
Timber Organization (ITTO) (https://www.itto.int/), segundo a 
qual o manejo florestal sustentável consiste no processo de ma-
nejo permanente da floresta para obter um ou mais objetivos de 
gerenciamento claramente especificados produzindo um fluxo 
contínuo de produtos e serviços florestais desejados, sem dimi-
nuir seus valores inerentes de produtividade futura e sem produ-
zir efeitos indesejáveis no ambiente social e ambiental.

O Brasil apresenta grande diversidade de experiências  
bem-sucedidas na direção da gestão florestal sustentada, sob di-
ferentes tipos de florestas, sob diferentes condições de posse da 
floresta, bem como diversos atores. Nas últimas décadas, vemos 
no Brasil uma evolução continuada do conceito de manejo, mais 

amplo e inclusivo, dando maior ênfase em sua contribuição para 
o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, o manejo florestal 
torna-se cada vez mais conceitualizado e praticado com uma vi-
são ecossistêmica, abrangente e polivalente, visando obter retor-
nos sustentados de vários bens e serviços. 

Hoje existe uma maior conscientização da importância de 
conceituar e aplicar o manejo florestal como um processo que 
pode ser constantemente adaptado em suas estratégias e em seus 
objetivos particulares, considerando as mudanças e o aprendiza-
do que ele gera.

Assim, fala-se em buscar a flexibilidade necessária no manu-
seio que permita a adaptação aos contextos culturais diferentes 
e que as decisões tomadas progressivamente contribuam para 
alcançar a sustentabilidade pretendida. Daí deriva o conceito de 
gestão silvicultura adaptativa, segundo a qual você planeja com o 
que tem (recursos e conhecimento), é aprendido enquanto é exe-
cutado e os objetivos são adaptados de acordo com esse apren-
dizado (feedback), tendo sempre como orientação os princípios 
gerais da gestão florestal sustentada.

O principal marco pré-COP 21 para o setor florestal foi o XIV 
Congresso Mundial de Florestas, tema sobre a “Visão 2050”, rea-
lizado em setembro de 2015, em Durban, África do Sul, quando 
foi definida a agenda para o desenvolvimento florestal até 2030, 
incluindo neste momento a adoção de novas metas de desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da ONU. Na Visão 2050 para o setor flo-
restal é reforçada a contribuição das florestas e a silvicultura para o 
futuro, bem como as bases para o acordo sobre as mudanças climá-
ticas, como foi verificado na Convenção das Nações Unidas, COP 
21, que aconteceu em dezembro daquele ano, em Paris, França.

As abordagens e discussões do XIV Congresso Mundial de 
florestas são pertinentes e atuais até cinco anos depois, ou seja, 
em 2020. Neste contexto, cabe destacar abordagens, como: i) as 
florestas são essenciais para a segurança alimentar, melhorando 
os meios de subsistência e criação de empregos, entre outros as-
pectos socioeconômicos; ii) métodos integrados de uso da terra 
são o caminho a seguir; iii) as florestas representam uma parte 
importante da solução para os problemas relacionados à mu-
danças climáticas e mitigação de seus efeitos; e iv) as florestas 
gerenciadas de forma sustentável aumentam as capacidades de 
resiliência dos ecossistemas e sociedades.        n

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

POR MAURO BERNI

EIXOS PARA AÇÕES SUSTENTÁVEIS NA 
INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL  (PARTE 2)
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ARTIGO ABPO

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

POR JUAREZ PEREIRA

ONDA “X”

Não chegamos a discutir, ou mesmo vincular, aqui na 
ABPO alguma informação sobre o tipo de onda título 
deste artigo. O desenho do perfil do miolo, quando se 

observa a borda longitudinal da chapa, lembra mesmo um X. 
Entretanto, a construção desse X é fruto da colagem direta de 
duas ondulações, isto é, duas ondas unidas, uma à outra, pela 
aplicação de adesivo no topo das ondas. No desenho em desta-
que esta descrição será melhor entendida pelo leitor. 

A fabricação desse tipo de estrutura, que lembra uma parede 
dupla, porém sem a capa intermediária, levou à criação de uma 
nova onduladeira  (no caso, pensando no setor de formação da 
face simples das onduladeiras atuais que conhecemos aqui, o 
setor passou a ter quatro cilindros onduladores em vez de dois).

O produto foi criado na Austrália e, já que temos um mio-
lo (com o perfil X) colado a duas capas, a estrutura pode ser 
considerada como PAREDE SIMPLES e, se comparada com 
a parede simples que conhecemos, permite uma combinação 
de capas com menor gramatura. Já se comparada com a re-
sistência, em especial resistência à Compressão, essa “parede 
simples”, com miolo X, leva grande vantagem, pois a espes-
sura da estrutura é maior, praticamente correspondendo à 
PAREDE DUPLA que conhecemos (com três elementos pla-
nos: capas externas e capa intermediária). E essa Compres-
são, conforme literatura, e pelo que mostramos na tabela a 
seguir, serve como análise comparativa: 

ABPO – Associação Brasileira 

do Papelão Ondulado. 

Saiba mais em: www.abpo.org.br

Essa estrutura que, conforme dissemos, se parece com 
uma parede dupla sem a capa intermediária, traz, segundo 
informações dos criadores, vantagens econômicas e melho-
ria na resistência.  

Pelo comparativo demonstrado na tabela, a estrutura X-flute, 
com uma gramatura de 673, apresenta resultado de compressão 
bem superior quando comparada com a compressão de uma 
estrutura C com gramatura maior (728), isto é, foi usada uma 
quantidade menor de fibras e obtido um melhor resultado.

Entretanto, embora não discutida na ABPO, é possível que 
alguns fabricantes aqui já tenham conhecimento do assunto e, 
por algum motivo, talvez investimento inicial, não tenha des-
pertado grande interesse. 

O fato é que a criação dessa onda X não é coisa recente; já 
vem sendo usada, principalmente na Austrália, considerando 
os estudos iniciais, há mais de 20 anos!         n

TABELA COMPARATIVA ENTRE ONDAS “C” e “X”

PO
onda C                    

PO
onda X

Gramatura g/m² capas 293/293                  140/140

miolo 117 117/117

Total da chapa                                                       728 673

Espessura -mm                             4,34                       7,55

Coluna (ECT) - kN/m                                             7,3 6,5

Compressão (cinta) - kN                                       5,34 7,87
Fonte: ABPO
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EFICIÊNCIA DO ANODO ELETRÔNICO NA 
PREVENÇÃO DA CORROSÃO
Autores: Letícia Soares Monteiro 1, Anderlino Gomes Fialho da Silva 1, Fabio Machado de Oliveira1, Flavio Calixto Xavier 1, Deiwis 
Brambati Pedruzzi1

1 Suzano S.A., Mucuri-BA, Brasil

RESUMO
Os aços carbono e inoxidáveis são de uso comum em 

fábricas de papel e celulose. Entretanto, esse meio apre-
senta alguns fatores que podem ocasionar a aceleração 
à corrosão desses metais como pH elevado, presença de 
cloretos e sulfetos, alto teor de oxigênio dissolvido e sa-
linidade proveniente da atmosfera costeira. A fábrica da 
Suzano – Mucuri-BA vem apresentando elevada taxa de 
corrosão na sua parte estrutural, sendo mais crítica em 
regiões próximas às caldeiras, torres de resfriamento e 
planta química. Levando em consideração tais fatores, 
foi instalado na região do pipe rack linha 2, fabricado em 
aço carbono SAE1020, o anodo eletrônico em teste com 
o intuito de verificar a eficácia do sistema naquele micro-
clima. Assim, o trabalho em questão tem como objetivo a 
verificação da eficiência do dispositivo considerando as 
variáveis tempo, microclima, particulados contaminantes 
e o material. Para tal, foram realizadas análises de micros-
copia eletrônica e de varredura (MEV) e difração de raios 
X, no qual foi possível verificar o surgimento da camada 
de passivação conhecida como magnetita.

Palavras-chave: proteção anticorrosiva, anodo eletrôni-
co, fábrica de celulose

INTRODUÇÃO
A fábrica Suzano S.A. em Mucuri-BA, na implantação 

da expansão linha 2 realizada no ano de 2007, optou pela 
utilização nas estruturas metálicas de pipe rack e prédios 
o aço carbono SAE1020. Durante o tempo de operação 
da fábrica, foram formados microclimas com expressivas 

quantidades de contaminantes agressivos oriundos do 
processo,  como cloretos, sulfatos, particulados presentes 
da chaminé, salinidade, entre outros elementos sempre 
associados à alta umidade (Gentil, 2011; Jones,1996; Pa-
nossian, 1993; Cardoso, 2012). Esses fatores conduziram 
ao aumento da corrosão ao longo do tempo com meca-
nismo predominante chamado de corrosão atmosférica, 
apresentando perda significativa de espessura além de 
pontos com ausência completa de material (Silva et al., 
2015). Em decorrência disso, a empresa Elétron Química 
foi contratada para realizar a instalação do anodo eletrô-
nico em fase de teste com o objetivo de verificar a respos-
ta desse dispositivo frente à corrosão provocada pelo am-
biente. Dessa forma, o anodo eletrônico foi inicialmente 
instalado nas regiões do pipe rack L2- eixos 163 a 164 
(aproximadamente 20 m lineares de estrutura) e escada 
de acesso, no qual foram monitorados por um período 
de um ano para que seja verificada sua eficácia quanto ao 
combate à corrosão.

Os aços carbono são a categoria de aços mais utilizada 
devido ao seu baixo custo além da ampla variedade de 
propriedades que pode ser obtida variando, dentro outros 
fatores, o teor de carbono e o tratamento térmico. Por-
tanto,  ainda que não haja tratamento térmico para esse 
tipo de material, ele atende grande parte das aplicações 
práticas. O grande problema com relação a sua utiliza-
ção se deve à presença da atmosfera industrial devido aos 
fatores inerentes do processo. Esses elementos impedem 
a formação da camada de passivação do aço resultando 
na formação de hidróxidos decorrente da interação do 
metal com o meio. A Figura 1 mostra oito diferentes ti-

Autor correspondente:  : Letícia Soares Monteiro. Mucuri e 45930-000 Brasil.  
Fone: +55-73-3878-7669.  lmonteiro@suzano.com.br. 
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pos de óxidos que podem ser formados na superfície do 
aço carbono e, consequentemente, apresentar diferentes 
características, conforme a modificação de coeficientes 
lineares (α), aderência, espessura, entre outros fatores. De 
acordo com Zhao et al., 2011, todas as amostras apresen-
tam óxidos Fe₂O₃ e Fe₃O₄, sendo que a coloração escura 
apresenta características protetoras superiores, principal-
mente por apresentar uma dureza inferior. 

Assim, o desenvolvimento do anodo eletrônico surgiu 
decorrente da limitação da duração da proteção efetiva da 
pintura no avanço do processo corrosivo. Tal sistema apre-
senta o funcionamento similar à proteção catódica, mas é 
utilizado em equipamentos aéreos, no qual são instalados 
dispositivos, que alimentam com uma corrente de baixa 
intensidade o metal criando uma nuvem de elétrons impe-
dindo o metal de interagir com o meio e, consequentemen-
te, não perdendo massa metálica. Com a formação dessa 
nuvem de elétrons, o material de aço carbono consegue 
formar a camada de magnetita, protegendo a estrutura.

O trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do 
anodo eletrônico na prevenção de corrosão na região do 
pipe rack linha 2, visando verificar e comparar a forma-
ção da película passivadora antes e depois de sua insta-
lação. O período de teste teve duração de um ano com 

acompanhamento fotográfico semanalmente; além desses 
resultados foi realizado de ensaios de difração de raios X 
(DRX) e Microscopia Eletrônica e de Varredura (MEV) 
realizados mensalmente.

MÉTODOS
O anodo eletrônico foi instalado no dia 8 de março de 

2018 pela empresa Elétron Química na região do Pipe 
Rack – eixos 163 a 164 e escada de acesso, como pode ser 
observado na Figura 2.

DCBAelpmaS

Source An open-air ironwork in Ningbo
(a coastal city at eastern China)

A facility from a factoryb

for treatment of urban sewage
in Shanghai, China

An ironworkc at a waste yard
in Gansu province (western China)

An iron rack in the durability
laboratory of Zhejiang
University,
Hangzhou, China
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Classical
environmenta

Moderate humidity (XD1) Cyclic wet and dry (XD3) Wet, rarely dry (XD2) Moderate humidity (XD1)

Appearance Red Brown & dense Yellow Brown & relatively soften Yellow Brown & relatively soften Red brown & very dense
Image

HGFE

Source A steel plate near
the sea, Ningbo, China

The rebar in RC port, Yokosuka, Japan The rebar in RC specimens,
being electro-osmosis treated

The rebar being electrochemical
treated in NaCl solution
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Classical
environmenta

Structures near to or
on the coast (XS1)

Tidal, splash and spray zones (XS3) Wet, rarely dry (XD2) Permanently submerged (XS2)

Appearance Dark Brown & dense Dark Brown & very dense Red Brown & relatively dense Black & very soften
Image

a As Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1–1: General rules and rules for buildings (EN1992-1-1:2004).
b Frequently wetted by the sewage.
c Part of this ironwork was submerged in waste water; the rust sample was peeled from the part exposed to air.

Figura 1. Descrição das amostras de óxidos (Zhao, 2011)

Figura 2. Instalação do anodo eletrônico no pipe rack linha 2
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Foram selecionados 5 pontos de corrosão nesse local 
já em estado avançado de corrosão para que fossem mo-
nitorados por meio de fotos a formação da camada de 
passivação por meio de fotos e ensaios metalográficos 
(MEV) e de difração de Raios X (DRX). As fotos foram 
tiradas semanalmente, sendo que os ensaios de MEV e 
DRX ocorreram mensalmente.

O ensaio de micrografia eletrônica e de varredura por 
elétrons retroespalhados foi realizado com o objetivo de 
verificar a morfologia das fases presentes no óxido forma-
do na superfície do material. Além de observar se houve 
alguma modificação de microestrutura do material ou 
surgimento de outra fase.

No caso do ensaio de difração de raios X, esta técni-
ca tem como objetivo verificar qual a fase existente no 
óxido, conseguindo comprovar a partir dele se houve a 
formação da fase de passivação (Fe₃O₄) desejada.

1. Difratograma de raios X
Esta técnica de Difração de raio – X tem como obje-

tivo analisar as fases cristalinas presentes nos materiais. 
Portanto, o equipamento utilizado foi o Shimadzu – 
XRD – 7000 disponível na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) nas seguintes condições de operação: 

varredura do tipo contínua, num passo de 0,02˚, com 
uma faixa de ângulo de difração 10≤2q≤80˚ e velocidade 
de 2˚/min.

Os difratogramas foram obtidos pelo programa Origin 
8.0 e a identificação das fases foi realizada com auxílio 
do banco de dados do programa Joint Comitee of Powder 
Diffraction Standards (JCPDS).

Com relação à preparação das amostras, foi destacado 
da superfície o pó presente na estrutura e triturado até 
obter a presença de pó.

2. Microscopia Eletrônica e de Varredura
A análise de microscopia eletrônica de varredura da 

marca Shimadzu, modelo SSX-550. O objetivo da análise 
consiste em analisar com maiores detalhes a microestru-
tura presente nas amostras de aço, compreender as mu-
danças morfológicas presentes no óxido e possíveis mo-
dificações causadas pelo ambiente e possíveis alterações 
microestruturais responsáveis pela aceleração da corro-
são. Uma forma de observar as fases do óxido formado 
é por meio de uma técnica elementar ao MEV chamada 
de elétrons retroespalhados. Este procedimento permite 
uma análise mais clara das diferentes formas de oxidação 
ou passivação do aço.

Figura 3. Foto do local protegido pelo anodo eletrônico no início da instalação, após seis semanas, doze semanas e ao final de um ano
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eletrônico, após doze semanas de instalação e, por fim, 
ao final de um ano. Como é possível observar, à medi-
da que o óxido protetor é formado (magnetita) há uma 
modificação na coloração tornando-a mais escura, cor-
respondente ao surgimento da fase magnetita, conforme 
é possível comparar com a Figura 1. Além da presença de 
uma camada mais escura é possível observar que o óxido 
se torna mais brilhoso, modificando o aspecto de ferru-
gem identificado no início do processo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O anodo eletrônico tem como objetivo criar uma pe-

lícula de passivação na estrutura do material a partir de 
uma diferença de potencial ocasionada pela passagem 
de uma corrente de baixa tensão que passa pelo material 
fazendo com o que a taxa de corrosão seja significativa-
mente reduzida.

As Figuras 2 e 3 ilustram fotos tiradas no início do pro-
cesso, ao longo de seis semanas de instalação do anodo 

Figura 4. Foto do início da instalação do anodo eletrônico, após seis semanas e ao final de um ano

Figura 5. Difratograma de raio X de Hidróxido de Ferro (FeOOH) Figura 6. Difratograma de raios X da goetita
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   Também foi realizado o ensaio de difração de raios X 
antes e após dois meses da instalação do anodo eletrôni-
co, no qual foi verificado a amostra inicial (Figura 4), ou 
seja, antes da instalação do anodo eletrônico, que a fase 
presente na superfície do óxido era um hidróxido de ferro 
(FeOOH), no qual pode ser observado os picos referentes 
ao difratograma correspondentes à amostra retirada do 
local e o difratograma padrão. Os picos foram identifica-
dos pelos índices (100), (101), (102) e (110) respectivos à 
fase hidróxido de ferro (óxido de ferro hidratado), sendo 
que os picos não identificados se referem à impureza do 
porta amostra. Eles são compatíveis com a ficha F (Power 
Diffraction File) 029-0713, referente ao óxido de ferro hi-
dratado (FeOOH). De acordo com Zhao (2011), a forma-
ção da fase FeOOH se deve principalmente à presença de 
cloretos na estrutura, responsável por dissolver a camada 
de passivação. Dessa forma, com a passagem da corren-
te pelo anodo eletrônico, é esperado a presença de picos 

referentes à magnetita, Fe₃O₄, conforme observado por 
meio da análise macroscópica.

No intuito de verificar a fase predominante no processo 
de oxidação do aço carbono, após doze semanas de instala-
ção do anodo eletrônico, foi realizado o ensaio de difração 
de raios X. Os picos foram identificados pelos índices (110), 
(120), (021), (040), (111), (221), (240), (060) e (160) da fase 
goetita e os picos restantes se referem a impurezas de alu-
mínio da porta amostra. Eles são compatíveis com a ficha 
JCPDF (Power Diffraction File) 029-0713, referente à goe-
tita (FeO(OH)) e revelam uma estrutura cristalina do tipo 
ortorrômbica com parâmetro celular a=4,6080 Å. Zhao et al. 
(2011), indica que a presença de goetita ocorre em ambien-
tes que apresentam íons de cloreto. Os picos corresponden-
tes ao Fe₂O₃ também apareceram na amostra, entretanto em 
menor intensidade, indicando a fase formada pelo processo 
de passivação. Os picos correspondentes ao Fe₂O₃ são cor-
respondentes ao (021), (040), (111) e (221).

Figura 7. Microscopia Eletrônica e de Varredura de uma parte da estrutura do aço carbono

Figura 8. Microscopia Eletrônica e de Varredura da estrutura do pipe rack
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A análise de MEV foi realizada antes da instalação do 
anodo eletrônico, após um mês e meio e, em seguida, após 
três meses de instalação do equipamento, que ocorreu 
com o objetivo de observar as possíveis mudanças na ca-
mada de óxido durante este tempo. Os resultados obtidos 
são demonstrados por meio da Figura 7 na qual pode ser 
observado o óxido formado antes da instalação do anodo 
eletrônico. O material observado com o auxílio do DRX 
ilustra apenas a fase formada pelo FeOOH, que apresenta 
um material com estado de oxidação avançado, com uma 
camada espessa correspondente a uma média de 1,25 mm, 
indicando um elevado índice de corrosão. Com o avanço 
do trabalho realizado pela Elétron Química, a Figura 7a 
mostra o surgimento de outra camada de óxido com me-
nor tamanho com relação à camada anterior, indicando a 
formação de uma película mais fina e com menor número 
de poros em relação à camada mais interna. Outra obser-
vação de grande relevância sobre a microscopia é o fato da 
camada ainda não ser contínua, ou seja, não se apresentar 
ao longo de toda a superfície do óxido, indicando que a 
formação da camada está ainda em transição devendo ser 
observada ainda a presença de fase que foi formada na su-
perfície e se esta irá se apresentar de forma contínua ao 
longo de toda sua superfície (Gomes, 2013). 

Após o período de doze semanas o ensaio foi realizado 
novamente, o qual pode ser observado com auxílio da Fi-

gura 8. Para essa situação, é possível analisar a presença de 
duas fases correspondentes à fase remanescente FeOOH e 
ao surgimento da fase Fe₂O₃, fase com características de 
passivação. Além disso, é possível observar que a camada 
de passivação se apresenta como uma película passivado-
ra ao longo da amostra devido a seu aspecto aderente e 
como um filme com espessura média de 82,80 µm.

CONCLUSÕES
Aço carbono, em ambiente industrial, apresenta elevado 

teor de corrosão devido à presença de particulados, clo-
retos, sulfatos, entre outros elementos. Assim, a Suzano 
percebeu a importância de contratar uma empresa que ofe-
recesse uma solução para impedir o avanço da corrosão no 
material, conhecido como elétron química. O material se 
demonstrou eficaz ao longo de um ano de instalação, apre-
sentando a presença de uma camada passivadora por meio 
das análises de MEV, DRX e o ensaio visual realizados. O 
próximo passo será a instalação dos dispositivos nas áreas 
do papel, caldeira e linha de fibras.         n
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