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UM NOVO MUNDO DE OPORTUNIDADES

A NEW WORLD OF OPPORTUNITIES 

A história nos mostra que os períodos de maior desafio para a humanidade foram também 
os que depois abriram as portas mais largas para um novo mundo de oportunidades. Foi 
assim no passado e parece que assim será agora que a pandemia do novo coronavírus 
começa a deixar sua fase mais crítica, pois alguns sinais já indicam o que sobreviverá no 

futuro como valor e o que não mais será aceito pela sociedade.
A sustentabilidade ganhou mais força do que antes e deverá ditar novas regras ao desenvolvimen-

to de produtos e à forma de como as empresas fazem seus negócios, preservando cada vez mais os 
recursos que nos são tão imprescindíveis à vida, como aqueles advindos da natureza. A bieconomia 
circular será cada vez mais valorizada e detentora de oportunidades, assim como o mundo que ace-
lerou e não deve retroceder à medida que o novo normal vai sendo desvendado, entre outros fatores.

Ganhar um lugar neste novo mundo de oportunidades é o que todas as empresas querem, mas nem 
todas irão conseguir, a menos que a inovação tenha ditado as páginas das suas agendas estratégicas. Com 
lugar garantido neste cenário pós-pandemia, a Copapa é nosso destaque em Reportagem de Capa desta 
edição ao completar 60 anos de vida com perspectiva sustentável de seus negócios e lançar o projeto Co-
papa 60+, cujo propósito é tornar as etapas de seu processo fabril cada vez mais sustentáveis, nos âmbitos 
ambiental, social e econômico, e preparar a empresa para o próximo ciclo de crescimento. 

A nova etapa histórica da Copapa teve início em janeiro deste ano quando apresentou ao mer-
cado o Carinho Eco Green, primeiro papel higiênico do Brasil sustentável em todo o ciclo de vida, 
certificado com o rótulo ecológico ABNT Ambiental, que atesta a sustentabilidade de produtos em 
todas as etapas de fabricação, incluindo distribuição e descarte. O Carinho Eco Green reúne dife-
renciais que vão desde a embalagem, totalmente compostável, feita com plástico à base de milho, 
até o tubete, com cola à base de fécula de mandioca e água, que se transforma em adubo quando 
descartado junto a resíduos orgânicos em locais próprios para compostagem.

A busca por processos mais eficientes e sustentáveis visa à garantia dos recursos naturais para as futuras 
gerações, conforme destaca Fernando Pinheiro, diretor-presidente da Copapa. “As mudanças climáticas são 
uma ameaça global de consequências graves. Cabe a nós, da iniciativa privada, investirmos em inovação 
para frear nossas emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), diminuir o consumo de água e de produção de 
resíduos, além de colaborar para a preservação das florestas e dos recursos hídricos.” E a história da Copapa 
com a inovação não para por aí, pois as próximas estratégias e novos lançamentos já estão sendo prepara-
dos em parceria com fornecedores da empresa e podem ser conferidos nesta matéria principal da edição.

Além da Copapa, que ganha a capa com todo mérito desta O Papel de julho 2020, uma Reporta-
gem Especial traz informações relevantes sobre a recuperação do setor de base florestal pós-pande-
mia e quais deverão ser suas novas posturas com base em um evento promovido pela Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Afinal, a pandemia do novo coronavírus 
despertou a atenção do mundo sobre o perigo do desmatamento frente ao aparecimento de novas 
doenças provocadas pelo desequilíbrio da biodiversidade e mudanças climáticas. A economia ja-
mais será a mesma quando tudo passar. Esta parece ser uma oportunidade e um grande desafio para 
o novo mundo em busca da definição de seu novo normal.

E fazendo um resumo das perspectivas do nosso setor de celulose e papel antes e depois da 
pandemia do novo coronavírus temos uma Entrevista com Thiago Lofiego, analista sênior respon-
sável pelos setores de Papel e Celulose e Siderurgia e Mineração do Bradesco BBI, que havia sido 
fonte da nossa Reportagem de Capa da edição de março deste ano. Passado um período ele avalia 
o que mudou em poucos meses em 2020 e o que ainda deverá se transformar nos próximos para 
a nossa indústria. E veja ainda nesta edição um ponto de vista sobre o tema: O papel do papel – 
retrospectiva e futuro com os olhos do presente, e os destaques de nossos colunistas sobre mercado, 
preços, tecnologia, carreiras e liderança e fique muito bem informado para entender o novo mundo 
de oportunidades para quem superar os desafios inerentes à realidade de empresas e profissionais.

Nota: Agradecemos especialmente nesta edição ao apoio dos seguintes fornecedores e par-
ceiros da Copapa e Revista O Papel: Albany, Buckman, Fabio Perini, Hergen, Incape e à parceria 
do Portal Tissue On-line.                            n

H istory shows us that mankind’s most challenging periods were 
also ones that later opened the widest doors to a new world of 
opportunities. This is how it was in the past and seems like it will 
be moving forward as the new coronavirus pandemic begins to 

come out of its most critical phase, with some signals already indicating 
what will survive in the future as being of value and what will no longer be 
accepted by society.

Sustainability gained more force than before and should dictate new rules for 
developing products and how companies should do business, preserving more 
and more the resources that are so indispensable to life, such those coming from 
nature. The circular bioeconomy will be valued even more and be the holder of 
opportunities, while the speed of the world which accelerated is not expected to 
not go back as the new normal becomes clear, among other factors.

To gain a place in this new world of opportunities is what all companies 
aspire, but not all will be able to, unless innovation has been dictating their 
strategic agendas. With a guaranteed spot in this post-pandemic scenario, 
Copapa is showcased in this month’s Cover Story as it celebrates its 60th 
anniversary with a sustainable business outlook and for having launched 
its Copapa 60+ project, which goal is to make the stages of its production 
process more and more sustainable in the environmental, social and 
economic spheres, and prepare the company for the next growth cycle. 

The new stage in Copapa’s history started out in January of this year when 
it introduced Carinho Eco Green to the market, the first toilet paper in Brazil 
that’s sustainable in its entire lifecycle, certified with the ABNT Ambiental 
certification label that attests the product’s sustainability in all production 
stages, including distribution and disposal. Differentials of Carinho Eco Green 
include its totally compostable packaging, produced with plastic made from 
corn, and an inner core that’s made from cassava starch and water, which 
turns into fertilizer when discarded with organic waste in composting sites.

The pursuit of more efficient and sustainable processes aims to ensure 
natural resources for future generations, says Fernando Pinheiro, CEO of 
Copapa. “Climate change is already a global threat of serious consequences. 
It is up to us, private initiative, to invest in innovation to halt our greenhouse 
gas emissions (GHG), reduce water consumption and waste production, as 
well as help preserve forests and water resources.” And Copapa’s history with 
innovation does not stop there, as upcoming strategies and new launchings are 
already being prepared in partnership with the company’s suppliers, as you will 
find out more in this month’s Cover Story.

Besides Copapa, which truly deserves to be on the cover of O Papel’s 
July edition, we also have a Special Story that provides important information 
about the forest sector’s recovery following the pandemic and what its new 
postures will be based on an event promoted by the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO). After all, the new coronavirus 
pandemic raised the world’s awareness about the danger of deforestation 
given the appearance of new diseases caused by biodiversity imbalance and 
climate changes. The economy will never be the same after it all goes away. 
This seems to be an opportunity and a major challenge for the new world in 
seeking to define its new normal.

And to provide us an overview of perspectives for our pulp and paper sector 
before and after the new coronavirus pandemic, we have an Interview with 
Thiago Lofiego, senior analyst responsible for the Pulp and Paper and Steal and 
Mining sectors at Bradesco BBI, who was our source for the March 2020 Cover 
Story. After this brief period, he analyzes what changed after just a few months 
and what should still change over the next few months in our industry. Also 
check out in this issue a point of view about: the role of paper – retrospective 
and future with a present-day perspective – and highlights by our columnists 
that write about the market, prices, technology, careers and leadership. And stay 
very well informed to understand this new world of opportunities and overcome 
the challenges inherent to the reality of companies and professionals.

Note: We would like to extend a special thank you in this edition to 
the support of suppliers and partners of Copapa and O Papel Magazine: 
Albany, Buckman, Fabio Perini, Hergen, Incape and the Portal Tissue Online 
partnership.                            n
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Celulose e Siderurgia 
e Mineração do 
Bradesco BBI
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tamento, alguns produtos do segmento 
tissue, como papel toalha e guardanapo, 
tiveram uma boa demanda. O segundo 
ponto diz respeito à estocagem de papel 
higiênico e demais produtos da catego-
ria feita pelos consumidores finais. Em 
diversos mercados, vimos as pessoas 
apresentando esse comportamento ca-
racterístico de momentos de crise e in-
certezas. Portanto, devido a esses dois 

Passados quatro meses do 
início da pandemia de co-
ronavírus, os reflexos que 
atingem a sociedade – e 
a conduta tomada diante 

deles – já se diferem daqueles vistos na 
etapa inicial do problema de proporção 
global. Se por um lado a preocupação 
em minimizar os riscos de propagar ou 
contrair o vírus segue pautando quais-
quer ações, por outro, a busca por novos 
hábitos, adaptados à realidade imposta, 
vem se desenrolando de forma mais sis-
temática atualmente.

Inserido neste contexto macro, o se-
tor de celulose e papel também enfren-
ta hoje desafios diferentes daqueles que 
superou entre os meses de março e abril 
deste ano e busca adotar medidas estra-
tégicas para lidar com eles, conforme 
detalha Thiago Lofiego, analista sênior 
responsável pelos setores de Papel e Ce-
lulose e Siderurgia e Mineração do Bra-
desco BBI, na entrevista a seguir. 

Ao relembrar o período que marcou 
o início da disseminação do vírus em 
escala mundial, ele aponta quais foram 
os principais impactos sentidos por cada 
segmento. Lofiego ainda comenta sobre 
os últimos acontecimentos e adianta as 
tendências que o setor deve vivenciar 
nos próximos meses.

O Papel – Fazendo um retrospecto do 
início da pandemia, quais fatos e desdo-
bramentos marcaram o cenário global da 
indústria de papel e celulose e como foi 
o desempenho de cada segmento nestes 
últimos meses?

Lofiego – Desde março, vimos al-
guns fatos marcantes, não só no mer-
cado chinês, como em todo o contexto 
global. O mercado de tissue performou 
superbem. A demanda por papéis para 
fins sanitários estava aquecida por dois 
fatores principais. O primeiro é que, para 
se proteger do vírus, as pessoas passaram 
a limpar mais a casa e queriam se certi-
ficar de que tinham o escopo de produ-
tos necessários. A partir desse compor-

e escritórios, a postergação de eventos 
diversos etc. O resultado foi uma queda 
drástica na demanda por esse tipo de pa-
pel, o que, num primeiro momento, não 
trouxe reflexos significativos à demanda 
de celulose, dados os efeitos positivos do 
segmento tissue. Ou seja, o aquecimento 
do segmento tissue acabou balancean-
do a queda do segmento de imprimir e 
escrever nos primeiros meses da pande-
mia. Falando de um terceiro mercado, o 
de embalagem, em geral, causou um im-
pacto positivo ao mercado de celulose. 
Em várias economias, o fluxo de e-com-
merce, por exemplo, se intensificou. No 
Brasil, vimos uma demanda muito forte 
por caixas de papelão ondulado nos pri-
meiros três meses do ano, tendo em vista 
que é um mercado que segue a demanda 
por alimentos e vinha num ritmo forte 
no início do ano. Depois, em linha com 
a retração da economia, esse segmen-
to começou a se retrair. Mas o ponto é 
que o mercado de embalagem como um 
todo teve drivers positivos por conta da 
Covid-19, especialmente devido ao cres-
cimento do e-commerce.

O Papel – E hoje, com alguns países 
já tendo superado a primeira onda da 
pandemia, como o mercado global vem 
se comportando?

Lofiego – A partir do final de maio e 
começo de junho, começamos a ver uma 
normalização da demanda de tissue. 
Aquele passo de crescimento forte que 
vínhamos acompanhando, principal-
mente pelo quesito da estocagem, passou 
a se dissipar. Hoje, por mais que a de-
manda esteja num nível saudável, vemos 
um crescimento menor se comparado 
ao período que marcou o início da pan-
demia. Com isso, a queda da demanda 
de imprimir e escrever começa a ganhar 
notoriedade e a trazer reflexos à deman-
da de celulose. Colocando tudo isso na 
conta, a expectativa para o curto prazo 
é de um enfraquecimento da dinâmica 
de oferta e demanda global de celulose, 
a partir de julho, muito por conta dos 

COM A 
NORMALIZAÇÃO 
DA DEMANDA DE 
TISSUE, A QUEDA 

DO SEGMENTO 
DE IMPRIMIR 
E ESCREVER 
COMEÇA A 
GANHAR 

NOTORIEDADE 
E A IMPACTAR 

A DEMANDA DE 
CELULOSE

fatores, o segmento tissue teve um bom 
desempenho e representou o primeiro 
impacto positivo no mercado – lem-
brando que o segmento tissue represen-
ta uma média de 50% do mercado total 
de celulose. Já outra parte do mercado, 
representada pelos papéis gráficos, pas-
sou a sofrer fortes impactos em meados 
de abril, com o fechamento das escolas 
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impactos negativos em segmentos como 
o de imprimir e escrever, que começou a 
ficar mais evidente com a normalização 
da demanda por tissue. 

O Papel – Quais reflexos o desempe-
nho de cada um desses segmentos trou-
xe aos preços da celulose?

Lofiego – Os preços de celulose, que 
tinham permanecido relativamente es-
táveis ao longo da pandemia, chegando 
até a apresentar um aumento de março 
a maio, começam a voltar aos patama-
res de preços anteriores, a partir dessa 
tendência de desbalanço entre oferta e 
demanda. O preço de papel na China co-
meçou a cair em maio/junho, fator que 
também pressiona o preço de celulose. 
Nesse contexto, já temos visto alguns 
ajustes de preços. O preço de celulose 
de fibra curta, que estava sendo nego-
ciado a US$ 470 por tonelada, está hoje 
na faixa de US$ 450 por tonelada, o que 
representa uma queda média de US$ 20. 
Há produtores negociando quedas até 
um pouco maiores do que essa. O fato 
é que o mercado de celulose está num 
nível estressado de preço há muito tem-
po – desde setembro passado, já estava 
sendo negociado abaixo de US$ 480. 
Então, por mais que a demanda deste 
ano, considerando todas as variáveis que 
temos acompanhado, possa apresentar 
uma queda expressiva, os preços devem 
se manter estáveis, justamente pelo fato 
de já vir num nível estressado há qua-
se um ano. Historicamente, quando os 
preços de commodities, seja celulose ou 
outra, ficam abaixo do custo de produ-
ção por um longo período – hoje, cerca 
de 10% da produção global está nesta 
situação, queimando caixa, com custos 
acima dos preços – em algum momen-
to começamos a ver fechamentos de 
capacidade. A meu ver, os preços não 
devem chegar a patamares inferiores dos 
que já se encontram, pois estão num ní-
vel que não comportam mais correções.  
Se acontecer, será momentâneo, já que os 
consequentes fechamentos de capacidade 

voltariam a equilibrar a oferta e a deman-
da. Passado este ponto que estamos hoje, 
de demanda fraca, sazonalidade ruim 
(julho e agosto são meses de verão no he-
misfério norte e normalmente apresen-
tam demanda mais fraca), podemos estar 
mais próximos de um ponto de inflexão 
positivo em termos de preço. Dessa for-
ma, ao longo do terceiro e quarto trimes-
tres deste ano, devemos ver aumento de 
preços. Em 2021, os preços podem even-
tualmente voltar a patamares acima de 
US$ 500 e chegar mais próximo a US$ 600 
ao longo dos meses. 

telosas. A Klabin, por exemplo, parou 
temporariamente a construção do proje-
to Puma II, dado que é um site com um 
número alto de pessoas trabalhando. A 
empresa foi acertadamente conservadora 
ao parar momentaneamente as obras do 
site. A Suzano também tomou medidas 
específicas para se certificar de que as 
operações não teriam grandes problemas 
quanto ao risco de contaminação dos 
funcionários. Então, do lado operacional, 
as empresas do setor tomaram decisões 
rápidas e efetivas. Acompanhamos algu-
mas semanas de estresse, especialmente 
nas primeiras semanas da pandemia, 
mas foi o período que as empresas le-
varam para se adaptar à nova realidade, 
reduzindo o risco à cadeia de suprimento 
e aos funcionários. Partindo para o âm-
bito das oportunidades de mercado, eu 
mencionaria novamente o bom exemplo 
da Klabin, que foi muito efetiva ao iden-
tificar algumas oportunidades para ga-
nhar market share em caixas de papelão 
ondulado no Brasil, onde players meno-
res acabam sofrendo mais impactos por 
terem planos de contingência, às vezes, 
menos efetivos. Outra atitude interessan-
te da Klabin foi perceber que o mercado 
externo também apresentava oportuni-
dades. Ao visualizar e aproveitar algumas 
oportunidades específicas de mercado, 
a empresa tem atingido volumes muito 
fortes para exportação de kraftliner com 
margens excelentes, considerando que o 
câmbio acabou bastante depreciado nes-
sa crise. A Suzano, por sua vez, também 
identificou uma oportunidade interes-
sante na crise, que foi o crescimento da 
demanda por tissue. Sendo a principal 
fornecedora de celulose para o merca-
do tissue, a empresa vislumbrou esse 
potencial da demanda e conseguiu ven-
der volumes expressivos de celulose no 
primeiro trimestre deste ano. Por conta 
desse momento de mercado, a Suzano 
acabou conseguindo reduzir os estoques 
com os quais vinha operando anterior-
mente (mais altos do que o normal). Nos 
últimos meses, a companhia já vinha 

“EM 2021, OS
PREÇOS DA

CELULOSE PODEM
EVENTUALMENTE

VOLTAR A
PATAMARES

ACIMA DE  
US$ 500 E 
CHEGAR

MAIS PRÓXIMO
A US$ 600
AO LONGO

DOS MESES”

O Papel – Quais estratégias os players 
brasileiros adotaram no início da pan-
demia e vêm adotando hoje para driblar 
os desafios do mercado global e até 
mesmo aproveitar as oportunidades de 
alguns deles?

Lofiego – Do ponto de vista operacio-
nal, as estratégias tomadas pelos players 
desde o início da pandemia foram cau-
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apresentando uma tendência de deses-
tocagem, mas conseguiu finalizar essa 
estratégia mais rápido do que o previsto, 
beneficiando-se desse momento de mer-
cado. Uma vez reduzidos os estoques, a 
Suzano começa a aumentar o nível de 
utilização de capacidade das plantas que 
estavam operando em níveis mais baixos 
e volta a rodar dentro de uma normali-
dade operacional. Para 2021, podemos 
prever que a Suzano estará, em algum 
momento, operando com 100% da sua 
capacidade produtiva.

O Papel – Dando enfoque ao cenário 
nacional, quais foram os principais im-
pactos da pandemia aos segmentos de 
papel nos primeiros meses da pandemia 
e atualmente?

Lofiego – A dinâmica da demanda 
no Brasil não foi muito diferente da vis-
ta no exterior. Num primeiro momento, 
conferimos uma demanda muito forte 
por tissue, pelas mesmas questões que 
foi motivada em outros países. Hoje, a 
mesma tendência de normalização de 
demanda por tissue pode ser vista no 
mercado nacional. Também vimos a de-
manda de imprimir e escrever despencar, 
a exemplo do que aconteceu no mercado 
externo, nos meses iniciais da pandemia. 
A expectativa para o segundo semestre 
é de recuperação deste segmento, mas 
ainda não aos níveis pré-coronavírus. 
O mercado de embalagem, de maneira 
geral, apresentou uma demanda forte no 
início da pandemia e atualmente já não 
segue esse mesmo ritmo, embora venha 
apresentando resiliência, apoiado por 
segmentos que continuam aquecidos, 
como alimentos e e-commerce.

O Papel – A disponibilidade de apa-
ras ainda sofrerá reflexos das medidas 
preventivas para conter a dissemina-
ção do vírus?

Lofiego – À medida que a gente 
acompanha uma reversão do lockdown, 
a disponibilidade de aparas tende a me-
lhorar. Com isso, os fabricantes de pa-

pelão ondulado que não são integrados 
e precisam comprar aparas no mercado 
passarão a ter volume disponível para 
produção e eventualmente encontrarão 
preços menores. No curtíssimo prazo, 
esse mercado deve continuar apertado, 
apresentando uma tendência de reversão 
ao longo do segundo semestre deste ano. 
O risco, de maneira geral, não só rela-
cionado a aparas, é a possibilidade de a 
pandemia se estender por um período 
maior no Brasil. Caso isso aconteça, a 
disponibilidade de aparas irá demorar 
mais para se normalizar, assim como o 
mercado de imprimir e escrever levará 
mais tempo para se recuperar. Na ver-
dade, vislumbro dois riscos para o curto 
prazo: a pandemia se estender em níveis 
muito fortes por mais tempo ou passar 
a ter uma curva declinante e, à medida 
que a economia reabrir, apresentar uma 
segunda onda – esse risco, vale frisar, 
precisa ser monitorado não só no Brasil 
como no restante do mundo.

O Papel – O setor de papel ainda 
é bastante fragmentado e comporta 
players de diferentes portes no Brasil. A 
pandemia tende a mudar essa realidade? 
Empresas de pequeno e médio portes 
terão de adotar medidas estratégicas 
diferentes das até então praticadas para 
fortalecer a própria competitividade? 
Podemos ver um processo de consolida-
ção mais adiante?

Lofiego – Caso continue apresen-
tando um desempenho fraco pela baixa 
demanda ou caso a recuperação seja 
mais lenta do que o esperado, o mer-
cado de imprimir e escrever pode so-
frer impactos, sim. Podemos ver alguns 
players nacionais enfrentando mais 
dificuldades ou até mesmo players 
internacionais tomando a decisão de 
sair do mercado brasileiro, o que, por 
outro lado, geraria oportunidades. Al-
guns mercados do setor de embalagens, 
como o de caixas de papelão ondulado, 
ainda bem fragmentado, também po-
dem apresentar oportunidades de fu-

sões e aquisições, se estivermos diante 
de um impacto econômico mais forte 
do que o esperado ou de uma retomada 
econômica mais lenta do que a dese-
jada. O mercado de tissue, como está 
indo relativamente bem, não tende a 
sofrer reflexos específicos da pandemia 
de coronavírus. É um mercado que na-
turalmente pode ser consolidado, dada 
a fragmentação que apresenta hoje no 
Brasil, mas não por conta dos desdo-
bramentos da pandemia.

O Papel – Fazendo um balanço de to-
dos os desdobramentos que marcaram o 
primeiro semestre deste ano, quais são 
as principais mudanças entre o que a in-
dústria de celulose e papel prospectava 
para 2020, quando fez seu planejamento 
ao final de 2019, e o que de fato aconte-
ceu nos últimos meses? 

Lofiego – Antes da pandemia se ins-
talar, o esperado era que o mercado de 
celulose passasse por um período de 
ajustes, ainda com patamares baixos 
de preços, por alguns meses de 2020, 
até vermos fechamentos de capacidade 
acontecendo e equilibrando a oferta e a 
demanda. Então eu diria que essa visão 
pregressa à pandemia, de certa forma, 
não diverge da realidade atual. De ago-
ra até o final do ano, os preços devem 
se manter no patamar em que estão, em 
linha com a visão projetada ao final de 
2019. Esses preços, somados aos impac-
tos da pandemia, podem fazer com que 
o movimento de fechamento de capa-
cidades esteja mais próximo do que o 
esperado, se desenrolando de fato em 
algum momento do segundo semestre 
deste ano. No final do dia, portanto, a 
visão para a commodity não mudou 
muito em relação à que já tínhamos. O 
que mudou muito foi o nível de câm-
bio: a pré-pandemia estava na faixa de 
US$ 4 e hoje está acima de US$ 5. Esse 
fator mudou bastante o case das empre-
sas, que estão gerando muito mais caixa 
hoje, com o câmbio atual, do que ante-
riormente à pandemia.     n
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PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS INTERROMPE 
ALTAS DOS PREÇOS DA CELULOSE NA EUROPA, 
BRASIL E CHINA

A pandemia do novo coronavírus, por não ocorrer 
na mesma intensidade e implicar quarentenas de 
durabilidades distintas nos diferentes países, tem causado 
impactos diferenciados nos mercados de celulose, papel 

e madeiras, além de prejudicar a coleta de informações sobre os 
comportamentos dos preços desses produtos. Algumas fontes 
de informações, como o Royal Bank of Canadá e o Governo da 
British Columbia, interromperam as coletas de preços de alguns 
produtos que normalmente divulgamos nesta coluna, nos forçando 
a descontinuar temporariamente suas divulgações.

Pelo fato do sudeste asiático ter sido uma das primeiras regi-
ões a adotar quarentena, em especial no primeiro trimestre deste 
ano, seus estoques de celulose foram bastante reduzidos, levando 
à retomada de fortes compras de celulose nos meses de março 
e abril passados, quando há expressiva alta de preços em dólar 
norte-americano de celulose e de pasta de alto rendimento na 
China (ver Gráfico 1 e tabelas 1 e 4). No entanto, nos meses de 
maio, junho e começo de julho deste ano há tendência de queda 
dos preços em dólar norte-americano desses produtos na China.

Os países europeus fizeram rígidas quarentenas nos meses de 
março e abril do corrente ano, quando havia tendência de altas 
de preços em dólar norte-americano da celulose de fibra lon-
ga (NBSKP) nesse continente. No entanto, o aumento de 8,5% 
nos estoques de celulose nos portos europeus em abril (frente a 
março) e sua pouca redução em maio, devido à paralisação das 
fábricas de papéis no velho continente, levaram à queda de preços 
em dólar da celulose, tanto a de fibra longa quanto a de fibra cur-
ta, nesta parte do mundo em junho último e que se estenderá, 
pelo menos, em começo de julho de 2020.

Os EUA, apesar do crescimento de pessoas infectadas pelo Co-
vid-19, é o único grande mercado consumidor de celulose que 
ainda não apresentou, até junho, queda de preços deste produto. 
Mas também lá a tendência de altas de preços deste produto, que 
ocorreu de fevereiro a maio últimos, não se manteve em junho.

O Brasil segue a tendência europeia para fixar o preço lis-
ta da tonelada de celulose de fibra curta de eucalipto (BEK), 
sendo que o começo de julho indica ligeira queda do preço em 
dólar deste produto.

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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Os mercados internacionais de papéis têm diferentes compor-
tamentos, quando avaliados em suas moedas locais. Enquanto na 
Europa os preços em euros de papéis de imprimir e escrever (A4, 
off-set e couchê), imprensa e kraftliner mantiveram-se estáveis em 
junho, frente a suas cotações em maio, nos EUA há tendência de 
queda do preço em dólar norte-americano do papel imprensa em 
junho. Na China, o preço do papelão tem aumentado. E no Brasil 
há grande estabilidade das cotações em reais dos papéis de em-
balagem e de escrever e imprimir. Esses comportamentos refle-
tem diferentes dinâmicas dessas economias diante da pandemia 
do novo coronavírus e das políticas econômicas adotadas nesses 
países para enfrentar a recessão mundial.

Os mercados de madeiras, em especial o do Canadá, consi-
derado nesta análise, também apresentam dinâmicas distintas de 
preços segundo o produto analisado.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS
O Gráfico 1 mostra que em junho há interrupção da fase de 

alta do preço em dólar norte-americano da tonelada de celulose 
de fibra longa (NBSKP) nos EUA, Europa e China frente ao que 
vinha ocorrendo nos primeiros cinco meses do ano. Enquanto o 
preço da tonelada deste produto (NBSKP) manteve-se estável nos 
EUA em junho (frente a maio), ele caiu na Europa e na China.

Os gráficos da EUWID (ver http://euwid-paper.com) também 
evidenciam a queda dos preços da tonelada de NBSKP na Europa 
em junho frente a maio e a mesma também continuará em começo 
de julho, com alguns consumidores renegociando com fornecedo-
res o preço desse produto, como informado no site da EUWID.

Europa
Observa-se na Tabela 1 que a cotação da tonelada de celulose 

de fibra longa (NBSKP) na Europa passou de US$ 840 em mar-
ço para US$ 850 em abril, depois chegou a US$ 860 em maio e 
voltou a US$ 840 em junho do corrente ano. Esta interrupção na 
recuperação de preços da NBSKP na Europa deve-se ao aumen-
to de estoques de celulose nos portos europeus em abril e que 
pouco caíram em maio. Observa-se na Tabela 2 que os estoques 
de celulose nos portos europeus vinham caindo até março, mas 
tiveram expressiva alta de 8,5% em abril, e pouco reduziram em 

maio (comparando o volume de estoques de celulose nos portos 
europeus em maio com o de abril, há ligeira queda de 0,14%).

Segundo os gráficos da EUWID (ver http://euwid-paper.com), 
o mês de junho, quando comparado a maio, mostra estabilidade 
das cotações em euros dos papéis off-set em folha, couchê em 
folhas, A4 não revestido, imprensa e kraftliner na Alemanha, 
França e Itália. 

Os preços em euros de aparas, que tiveram expressivas altas 
em abril e maio, tiveram quedas em junho nesses países europeus. 
Isto, em parte, relaciona-se com os dois fatos supracitados (inter-
rupção da alta de preços de celulose e estabilidade das cotações de 
papéis, o que diminui a pressão de demanda por aparas).

EUA
Conforme mostrado na Tabela 1, o preço da tonelada de ce-

lulose de fibra longa (NBSKP) nos EUA em junho foi igual ao 
praticado em maio (valor de US$ 1.160 por tonelada). 

Os dados do Governo da British Columbia indicam (ver 
Tabela 2) que houve pequena redução no preço em dólar nor-
te-americano do papel imprensa nos EUA em junho frente a 
sua cotação de maio.

O Gráfico 2, que mostra o índice de preços de celulose e papéis 
nos EUA, calculado pelo Banco Central de Saint Louis, indica re-
lativa estabilidade das cotações desses produtos em junho frente a 
maio. Este índice em maio do corrente ano foi de 98,4 e passou a 
98,8 em junho (sendo a base deste índice igual a 100 em junho de 
2006). Confrontando esta informação com as dos dois parágrafos 
anteriores, pode-se afirmar que há forte indicação de que os pre-
ços da celulose e da maioria dos papéis não se alterou em junho 
(frente a maio) nos EUA, exceto o preço do papel imprensa.

China
A China recuperou no segundo trimestre do ano os seus esto-

ques de celulose (que estavam baixos no primeiro trimestre deste 
ano, devido às quarentenas ocorridas em várias partes do país) e, 
com isso, os chineses têm feito pressões para a queda de preços 
em dólar norte-americano da celulose e da pasta de alto rendi-
mento de maio a começo de julho de 2020. 

Observa-se na Tabela 1 que as cotações da tonelada de NBKSP 

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

Fonte: FED Saint Louis
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na China passaram de US$ 595 em abril para US$ 580 em maio 
e atingiram US$ 570 em junho. Pelos dados da Tabela 4, o preço 
da tonelada de celulose de fibra curta (BHKP e BEK) na China na 
primeira semana de maio foi de US$ 544, de US$ 528 na primeira 
semana de junho e de US$ 500 na primeira semana de julho. Há 
indicações de estabilidade da cotação deste último produto na se-
gunda e terceira semanas de julho na China.

A retomada da atividade econômica na China tem levado à 
alta dos preços do papelão (usado para fazer embalagens). Na 
mesma Tabela 4, constata-se que o preço da tonelada deste tipo de 
papel passou de US$ 424 na primeira semana de maio para US$ 
436 na primeira semana de junho e para US$ 440 na primeira 
semana de julho na China. E as informações disponíveis no site 
da Sunsirs Group são de que o preço deste produto tem crescido 
na segunda e terceira semanas de julho deste ano.

Brasil
Os mercados de celulose, papéis e aparas tiveram dinâmicas 

diferentes de preços em reais no Brasil em início de julho frente a 
junho passado. Em reais, os preços da celulose têm caído, mas a 
maioria dos papéis vendidos pela indústria a grandes consumido-
res ficaram com preços estáveis em reais. E alguns tipos de aparas 
tiveram aumentos de preços em reais em São Paulo.

Mercado de polpas no Brasil
Na Tabela 5, pode-se visualizar que o preço médio da tonelada 

de celulose de fibra curta em julho de 2020 foi de US$ 680,00, 
frente aos US$ 681,10 de junho (queda de 0,16% frente ao preço 
de junho). Os fabricantes brasileiros têm seguido o preço lista vi-
gente para este produto na Europa. 

No entanto, em reais, houve redução de 7,95% no preço lista 
da tonelada de celulose vendida no mercado doméstico em idên-
tico período, pois a média da taxa de câmbio praticada nas vendas 
deste produto nos primeiros cinco dias de junho foi de R$ 5,64 e 
nos primeiros cinco dias de julho, esta taxa média foi de R$ 5,20. 
Portanto, o preço lista médio em reais da tonelada de BEK vendi-
da no mercado doméstico passou de R$ 3.841,40 em começo de 
junho para R$ 3.536,00 em começo de julho.

Mercado de papéis no Brasil
Observa-se pelos valores das Tabelas 6 a 8 que não houve alte-

rações em reais dos preços dos papéis de imprimir e escrever e de 
embalagem (da linha branca e marrom) nas vendas dos grandes 
produtores dos mesmos a seus grandes consumidores no mês de 
julho frente aos valores vigentes em junho.

Quando se analisam as cotações de papéis de imprimir nas ven-
das das distribuidoras a pequenas gráficas e copiadoras da região 
de Campinas, Estado de São Paulo, ver Tabela 9, constata-se que 
houve pequena redução (de 0,4%) do preço médio do papel off-set 
cortado em folha em julho frente ao valor vigente em junho.

Mercado de aparas no Brasil
O começo de julho mostra, frente ao começo de junho, expres-

sivas altas dos preços em reais de alguns tipos de aparas vendidas 

em São Paulo. O preço médio da tonelada de aparas brancas do 
tipo 1 aumentou em 4%. Os preços médios da tonelada de aparas 
marrons dos tipos 1, 2 e 3 aumentaram de 2,6%, 2,7% e 5%, respec-
tivamente. O preço médio da tonelada de aparas de jornal aumen-
tou em 5,7%, e o preço médio da tonelada de aparas de cartolina do 
tipo 1 aumentou em 9,8%. Essas altas devem-se, principalmente, 
à queda da coleta interna desses produtos e à alta que vigorou em 
abril e maio das cotações externas de aparas, encarecendo o pro-
duto potencial de ser importado. Veja na Tabela 12 que houve um 
expressivo aumento de 44,5% no preço médio em dólar norte-ame-
ricano da tonelada de aparas marrons importadas em junho frente 
a maio (ainda que essa importação seja muito pequena).

As informações vigentes, como expressas acima, são que as 
cotações internacionais de aparas caíram em junho na Europa.

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

Os mercados de madeiras também têm sido afetados de ma-
neiras diferentes pela evolução da pandemia do novo coronavírus 
no mundo, bem como a coleta de preços para seus produtos tem 
sido afetada diferentemente por esta pandemia. Observa-se na 
Tabela 13 que o Governo da British Columbia não divulga pre-
ços de cavacos desde fevereiro do corrente ano. Esta fonte voltou 
a divulgar preços de energia gerada pelos pellets na Europa nos 
meses maio e junho passados e não os informou para os meses 
de março e abril. E também alguns tipos de madeiras serradas 
deixaram de ter seus preços coletados, como as chamadas mistas. 
Por isso, a Tabela 13 agora traz uma nova categoria de madeiras 
serradas, que são as pranchas com duas polegadas de altura e 10 
polegadas de largura.

Os valores da Tabela 13 indicam certa estabilidade dos preços 
da energia gerada pelos pellets na Europa em meados do corren-
te ano. O valor deste produto em maio do corrente ano é muito 
próximo ao de dezembro do ano passado, um dos picos de frio 
na Europa.

No Canadá houve alta dos preços em dólar norte-americano 
das chapas de compensado e OSB, devido à desvalorização do 
dólar canadense frente ao dólar norte-americano e às altas dos 
preços desses produtos em dólar canadense. Este último é um in-
dicativo da retomada de atividade econômica no Canadá.

No entanto, essa retomada não tem afetado, ainda, o mercado 
de madeiras serradas, cujo preço médio caiu em junho frente ao 
vigente em maio (ver última coluna da Tabela 13).     n

Observações: as metodologias de cálculo dos preços apresentados 
nas tabelas 5 a 11 estão no site http://www.cepea.esalq.usp.br/
florestal. Preste atenção ao fato dos preços das tabelas 6 a 8 serem 
sem ICMS e IPI (que são impostos), mas com PIS e COFINS (que são 
contribuições).
 NOTA IMPORTANTE  Você notará que a Tabela 2, anteriormente 
publicada nesta coluna, foi retirada e que na atual Tabela 13 há uma 
coluna diferente. Isto é explicado no texto, pois duas das fontes de 
dados internacionais utilizadas nas análises desta coluna (o Royal 
Bank of Canada e o Governo da British Columbia) têm apresentado 
descontinuidade na coleta de dados.
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Tabela 4 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca)  
na China na primeira semana dos meses reportados

1.ª semana de 
abril de 2020

1.ª semana de 
maio de 2020

1.ª semana de 
junho de 2020

1.ª semana de 
julho de 2020

Celulose
Yuan/ton 3.807 3.846 3.733 3.530

US$/ton 536,79 543,75 528,02 499,55

Papelão ondulado
Yuan/ton 3.044 3.000 3.080 3.110

US$/ton 429,20 424,14 435,65 440,11

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 Mar/20 Abr/20 Maio/20 Jun/20
NBSKP – EUA 1.135 1.150 1.160 1.160

NBSKP – Europa 840 850 860 840

NBSKP – China 588 595 580 570

BCMP – China 495 518 510 450
Fonte: Natural Resources Canada
Notas: NBSKP = Northern Bleached Softwood Kraft Pulp; BCMP = Bleached Chemithermomechanical Pulp

Tabela 3 – Estoques de celulose nos portos europeus – média mensal (em toneladas)

Média mensal no 
3.º trimestre de 

2019

Média mensal no 
4.º trimestre de 

2019

Média mensal no 
1.º trimestre de 

2020
Fev/20 Mar/20 Abr/20 Mai/20

1.947.646 1.829.715 1.517.181 1.531.127 1.368.076 1.484.013 1.482.002
Fonte: Europulp

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

Produto Fev/20 Mar/20 Abr/20 Maio/20 Jun/20

NBSKP 825 840 841 855 840

Papel imprensa 590 590 591 565 555
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 5 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) 
posta em São Paulo – em dólares norte-americanos

Maio/20 Jun/20 Jul/20

Venda 
doméstica Preço lista

Mínimo 680,00 681,10 680,00

Média 680,00 681,10 680,00

Máximo 680,00 681,10 680,00

Venda externa Preço médio 379 362
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

Tabela 6 – Preço lista médio 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 Cartão Skid Cartão duplex em resma Cartão duplex em boblina Papel off-set

Mar/2020 7.361 7.590 7.496 4.113

Abr/2020 7.361 7.590 7.496 4.113

Maio/2020 7.361 7.590 7.496 4.113

Jun/2020 7.361 7.590 7.496 4.113

Jul/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
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Tabela 9 – 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

Mar/20 Abr/20 Maio/20 Jun/20 Jul/20

Off-set 
cortado 
em folha 

8,50 8,54 8,54 8,54 8,51

Couchê 7,44 8,06 8,06 8,06 8,06

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

Tabela 7 – Preço lista médio 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

Mar/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Abr/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Maio/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Jun/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Jul/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 8 – 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 

Fev/20 Mar/20 Abr/20 Maio/20 Jun/20 Jul/20

Miolo 2.331 2.331 2.331 2.384 2.384 2.384

Capa reciclada 2.538 2.538 2.538 2.644 2.644 2.644

Testliner 2.671 2.786 2.671 2.671 2.671 2.671

Kraftliner 3.227 3.229 3.229 3.227 3.227 3.227

Sack kraft 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248 3.248

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 10 – Preços da tonelada de papel kraftliner em 
US$ FOB para o comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil

Mar/20 Abr/20 Maio/20 Jun/20

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 423 447 309 309

Médio 527 536 528 526

Máximo 653 661 670 637

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 383 383 369 396

Médio 383 383 369 396

Máximo 383 383 369 396

Fonte: Aliceweb, código NCM 4804.1100 
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Tabela 12 – 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

Abr/2020 95.131 765.967 124,20

Maio/2020 106.418 735.646 144,66

Jun/2020 182.883 875.082 208,99

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)

Maio/19 188,70 35,35 757,44 664,52 875,56

Jun/19 179,65 34,10 767,19 452,86 800,04

Jul/19 186,82 35,47 882,41 477,22 835,44

Ago/19 186,71 35,98 782,34 446,29 767,00

Set/19 182,96 36,91 778,88 442,02 767,00

Out/19 186,01 36,98 747,06 446,81 769,36

Nov/19 183,69 37,23 772,03 499,23 847,24

Dez/19 184,98 37,95 755,46 492,30 849,60

Jan/20 184,98 36,81 745,34 521,56 882,64

Fev/20 n.d. 37,37 800,22 650,84 1.045,48

Mar/20 n.d. n.d. 761,56 676,94 1.069,08

Abr/20 n.d. n.d. 723,93 655,54 1.083,24

Maio/20 n.d. 37,61 701,59 635,25 1.069,08

Jun/20 n.d. 38,24 866,57 644,68 965,24

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 11 – Preços médios da tonelada de aparas posto em São Paulo (R$ por tonelada) 

Produto Maio de 2020 Junho de 2020 Julho de 2020

Aparas brancas

1.a 1.325 1.275 1.275

2.a 775 825 825

4.a 585 625 650

Aparas marrom 
(ondulado)

1.a 644 664 681

2.a 589 590 606

3.a 500 500 525

Jornal 863 875 925

Cartolina
1.a 793 813 893

2.a 750 800 800
Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP
Nota: n.d. valor não disponível
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INDICADORES DE PAPELÃO ONDULADO CORRUGATED BOARD INDICATORS 

O Boletim Estatístico Mensal da Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado (ABPO) divulgou que em maio 
de 2020 a expedição de caixas, acessórios e chapas de 
papelão ondulado foi de 266.241 toneladas. O volume 

total recuou 12,5% em relação ao mesmo mês de 2019.  Sob efeito 
da pandemia de Covid-19, esta é a maior variação interanual ne-
gativa desde junho de 2019, quando a expedição de papelão on-
dulado chegou a recuar 14,8%, devido ao efeito base da greve dos 
caminhoneiros em 2018. 

Se observados os meses de maio, conforme gráfico em destaque 
com comparativos, o resultado ainda é superior ao período de 2005 
a 2009 e de 2018. Com um dia útil a menos do que maio do ano 
anterior (25 dias úteis em maio de 2020 versus 26 dias úteis em maio 
de 2019), a produção por dia útil caiu em 9,0% para 10.650 t/d.u. 
Considerando os dados livres de influência sazonal, a expedição de 
papelão ondulado caiu 11% em maio de 2020, para 266.880 tonela-
das, menor nível desde maio de 2018 (235.349 toneladas). 

Com o resultado, a expedição ajustada foi inferior ao observado 
durante a recessão de 2014/2016. A expedição por dia útil nos da-
dos sazonalmente ajustados foi de 10.675 t/d.u., também menor nível 
desde maio de 2018 (9414 t/d.u.) e 14,6% menor que abril.

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

T he Brazilian Corrugated Board Association’s 
(ABPO) Monthly Statistical Bulletin reported 
that shipments of corrugated board boxes, 
accessories and sheets totaled 266,241 tons in 

May 2020. Volume dropped 12.5% in relation to the same 
month last year due to the Covid-19 pandemic, this being 
the biggest interannual negative variation since June 2019, 
when paper board shipments fell 14.8% because of the truck 
drivers’ strike in 2018. 

When looking at the months of May presented in the 
comparative graph, the result is still better than the 2005-
2009 and 2018 periods. With one less working day than 
May 2019 (25 compared to 26 in 2020), production per 
working day dropped 9.0% to 10,650 tons/working day. 
Considering the data free of seasonal effects, corrugated 
board shipments fell 11% in May 2020, to 266,880 tons, 
its lowest level since May 2018 (235,349 tons). 

With this result, adjusted shipments were lower 
than in the 2014–2016 recession period. Shipments per 
working day for data adjusted seasonally amounted to 
10,675 tons/working day, also the lowest level since May 
2018 (9,414 tons/working day) and 14.6% less than April.

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

DESIGNED BY M
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Expedição de Papelão Ondulado nos meses de Maio (2005 a 2020)
Corrugated Board Shipments in the months of May (2005 to 2020)

Total shipments in tons Interannual variation (%)

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

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



18  Revista O Papel  •  Julho/July  2020

 INDICADORES ABPO

VALORES ACUMULADOS NO ANO / YEAR ACCUMULATED VALUES

TONELADAS/METRIC TONS

MAIO 19 / MAY 19 MAIO 20 / MAY 20 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 1.452.160 1.471.372 1,32

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 1.209.437 1.242.568 2,74

Chapas / Sheets 242.723 228.804 -5,73

MIL m² / THOUSAND SQUARE METERS

MAIO 19 / MAY 19 MAIO 20 / MAY 20 VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 2.856.832 2.877.032 0,71

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 2.345.979 2.401.566 2,37

Chapas / Sheets 510.853 475.466 -6,93

Até o mês de referência / Until the reference month

TONELADAS / METRIC TONS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

MAIO 19
MAY 19

ABRIL 20
APRIL 20

MAIO 20
MAY 20

MAIO 20 - ABRIL 20
MAY 20 - APRIL 20

MAIO 20 - MAIO 19
MAY 20 - MAY 19

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 304.410 285.436 266.241 -6,72 -12,54

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 253.819 246.513 226.906 -7,95 -10,60

Chapas / Sheets 50.591 38.923 39.335 1,06 -22,25

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

MAIO 19
MAY 19

ABRIL 20
APRIL 20

MAIO 20
MAY 20

MAIO 20 - ABRIL 20
MAY 20 - APRIL 20

MAIO 20 - MAIO 19
MAY 20 - MAY 19

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 11.708 11.893 10.650 -10,46 -9,04

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 9.762 10.271 9.076 -11,63 -7,03

Chapas / Sheets 1.946 1.622 1.574 -2,99 -19,13

Número de dias úteis  / Number of working days 26 24 25   

EXPEDIÇÃO/SHIPMENTS*

MIL m2 / THOUSAND SQUARE METERS VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

MAIO 19
MAY 19

ABRIL 20
APRIL 20

MAIO 20
MAY 20

MAIO 20 - ABRIL 20
MAY 20 - APRIL 20

MAIO 20 - MAIO 19
MAY 20 - MAY 19

EXPEDIÇÃO TOTAL / TOTAL SHIPMENTS 591.640 554.781 516.071 -6,98 -12,77

Caixas e Acessórios / Boxes and Accessories 486.378 474.795 434.146 -8,56 -10,74

Chapas / Sheets 105.262 79.986 81.925 2,42 -22,17

*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

MAIO 19
MAY 19

ABRIL 20
APRIL 20

MAIO 20
MAY 20

MAIO 20 - ABRIL 20
MAY 20 - APRIL 20

MAIO 20 - MAIO 19
MAY 20 - MAY 19

Consumo de Papel (t)
Paper consumption (metric tons) 349.534 328.528 299.660 -8,79 -14,27

Produção bruta das onduladeiras (t)
Gross production of corrugators (metric tons) 346.473 329.783 303.797 -7,88 -12,32

Produção bruta das onduladeiras (mil m2) 
Gross production of corrugators (thousand m2) 674.004 637.538 584.525 -8,32 -13,28

MÃO DE OBRA / LABOUR VARIAÇÃO % / PERCENT CHANGE

MAIO 19
MAY 19

ABRIL 20
APRIL 20

MAIO 20
MAY 20

MAIO 20 - ABRIL 20
MAY 20 - APRIL 20

MAIO 20 - MAIO 19
MAY 20 - MAY 19

Número de empregados / Number of employees 23.613 23.324 23.276 -0,21 -1,43

Produtividade (t/homem) / Productivity (tons/empl.) 14,673 14,139 13,052 -7,69 -11,05

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA EXPEDIÇÃO DE CAIXAS E ACESSÓRIOS - EM MIL TONELADAS (MAIO  20)
SECTORIAL SHIPMENTS OF BOXES AND ACCESSORIES - IN THOUSAND METRIC TONS (MAY 20)

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

Produtos 
farmacêuticos, 
perfumaria e 
cosméticos /

Drugs, perfumes & 
cosmetics

5,89%

Avicultura 
Poultry
3,30%

Horticultura, fruticultura e 
floricultura 

Horticulture, fruits & 
floriculture

8,65%

Químicos e derivados
Chemicals & by-products

10,97%

Produtos alimentícios 
Food products            

50,18%

Demais categorias
Other categories

21,00%
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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

Como previsto anteriormente, a indústria de embalagens 
de papel perdeu força em maio passado quando, segun-
do dados da Associação Brasileira do Papelão Ondu-

lado (ABPO), foi registrada uma queda de 12,5% no volume 
de expedição de caixas e chapas, o que, infelizmente, não foi 
suficiente para equilibrar o mercado, e as aparas continuaram 
escassas e com preços em alta.

Tal dificuldade na obtenção das aparas provoca o crescimen-
to de um velho problema que prejudica fortemente os aparistas, 
ou seja, as fábricas de papel buscam material nas nossas fontes e, 
também, em oportunistas que enxergam uma excelente chance 
de ganhos fáceis e aproveitam a ocasião sem nenhum compro-
misso com o setor de reciclagem.

O problema maior é que, para não perder suas fontes, os apa-
ristas elevam os preços pagos, que depois são repassados às fá-
bricas em um ciclo pernicioso e que acaba com a rentabilidade 
dos depósitos. Além disso, os oportunistas de ocasião também 
acabam adotando atitudes de sonegar impostos para melhorar 
ainda mais seus ganhos gerando risco para as fábricas de papel 
que compram destas fontes.

Em resumo, ganham os oportunistas e perdem as fábricas de 
papel e os aparistas e, no caso das fábricas, ainda ficam com a 
possibilidade de enfrentarem problemas fiscais.

Não seria difícil evitar este problema, pois, é fácil identificar 
se a compra está sendo feita junto a alguém que tem compro-
misso com a reciclagem, o que normalmente ocorre quando 
a empresa opera com equipamentos profissionais, como uma 
prensa horizontal que tem capacidade de trabalho contínuo. 
Nesse caso a empresa pode ser considerada aparista já que, em 
bons e maus momentos, fica obrigada a procurar material para 
não deixar sua prensa parar. 

Além disso, essas empresas têm que possuir caminhões para 
atuar na busca pelo material e também têm que possuir uma 
balança para pesagem desses caminhões. Enfim, torna-se uma 
companhia comprometida com obrigações legais. Se a fábrica 
de papel exigisse esses pré-requisitos de seus fornecedores, daria 
uma grande ajuda na moralização do mercado.

Ainda não temos os dados do volume de aparas consumidas 
em maio deste ano, mas o número de abril passado, de 408 mil 
toneladas, já mostrava uma redução de consumo da ordem de 

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

POR PEDRO VILAS BOAS
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Fonte: Anguti Estatística

2,8% em relação a abril de 2019, o que acompanhou a queda no 
desempenho do mercado de embalagens no período. 

Nos quatro primeiros meses do ano o consumo atingiu a 
marca de 1,6 milhão de toneladas com queda de 1,4% em rela-
ção a igual período do ano anterior. Na verdade, este ano, só ti-
vemos resultado positivo no mês de março quando o anúncio da 
obrigatoriedade da quarentena levou os consumidores às com-
pras ainda que sem motivo. Fora este mês, observe, no gráfico 
em destaque que o consumo de aparas vinha abaixo inclusive do 

ano de 2018 indicando que poderíamos ter problemas indepen-
dentemente da Covid-19.

Como dissemos, os preços das aparas continuaram em alta e, 
no caso das marrons, seus principais representantes, o ondulado 
I e II, foram comercializadas, em maio último, por R$ 706,82 e 
R$ 644,68 a tonelada fob depósito com altas em torno de 6% em 
relação ao mês anterior e de, respectivamente, 16,9% e 15,7% 
em relação a março de 2020, que marcou o início dos impactos 
da pandemia em nosso País, o que mostra uma difícil realidade 

Fonte: Anguti Estatística

Evolução de preços de aparas brancas
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com preços das matérias-primas em alta no momento que a de-
manda por caixas está perdendo força.

Com as previsões econômicas indicando uma redução no PIB de 
6,5% este ano, o mercado de embalagens deve continuar em queda 
nos próximos meses e, se considerarmos que a reabertura do co-
mércio tende a aumentar o volume de vendas, poderemos ter um 
aumento na oferta de aparas, entretanto, não acreditamos que, pelo 
menos em curto prazo, voltemos a observar preços se normalizando.

Este ano, até maio, o dólar médio ptax (taxa de câmbio uti-
lizada como referência para a cotação do dólar) divulgado pelo 
Banco Central já valorizou-se 42,7%, sendo que 10,8% foi ape-
nas em maio. Consequentemente, a celulose também sofreu 
forte reajuste e, em maio, foi comercializada por, em média, 
R$2.614,56 a tonelada fob fábrica sem impostos, acumulando 
um reajuste de 20% nos cinco primeiros meses de 2010.

Com as aparas brancas não está sendo diferente, mas, es-
tranhamente, não estamos vendo a branca de 1  evoluindo na 
mesma proporção que os demais tipos de brancas, o que pode 
ser uma indicação que os fabricantes de tissue estão preferindo 
continuar com a matéria-prima virgem apesar da sua valoriza-
ção. Entre os demais tipos, estamos observando uma descarac-
terização das especificações de cada um deles, podendo dizer 
que hoje, branca IV e branca III são uma coisa só.

Os estoques que tinham subido em março passado começa-
ram a refletir a realidade de mercado, caindo em abril, encer-
rando o mês em volume de 126 mil toneladas de aparas marrons 
e de 34 mil toneladas no caso das aparas brancas, com quedas 
em relação ao mês anterior de, respectivamente, 20,3% e 17,1%.

O fluxo internacional de aparas, no acumulado até maio 
recente, mostra volumes semelhantes entre as exportações e 

Fonte: Secex

Comércio exterior de aparas de papel

Fonte: Anguti Estatística
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importações, mas, por tipos, observamos que as marrons re-
presentam 88% das nossas compras no exterior, enquanto as 
aparas mistas são, praticamente, a totalidade de tudo o que 
vendemos lá fora.

Devemos observar que as aparas apresentaram forte alta no 
mercado internacional, o que, aliado à valorização do dólar 
em nosso País, poderia aumentar nossas exportações se ti-
véssemos material, todavia, por outro lado, a China está res-
tringindo ainda mais a entrada de material em seu território 
a partir de 2021, o que fatalmente vai desequilibrar de novo o 
mercado internacional.

O desempenho do volume de vendas do comércio brasilei-
ro que, consideramos seja um indicativo do potencial de oferta 
de aparas, vinha apresentando um bom desempenho até março 
deste ano, após o primeiro mês sob impacto da pandemia inver-
teu totalmente sua tendência, passando de um crescimento de  
3,0% no período de janeiro a março deste ano, para uma queda de 
3,0% quando consideramos o acumulado no ano até abril último.

Logicamente, a reversão de tendência no volume de vendas 
do comércio também se manifesta quando consideramos o que 
aconteceu em cada unidade da federação e, no acumulado do 
primeiro quadrimestre de 2020 frente a igual período do ano 
anterior, apenas três estados conseguiram se manter no campo 
positivo em percentuais que variam de 0,9% a 2,0%.    n
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A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados 
de aparas de papel, papéis de embalagem e papéis de fins sanitários. Conheça e  
assine nossos relatórios mensais com dados mais detalhados em: www.anguti.com.br 
Tel.: (11) 2864-7437
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Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br

INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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O forte aumento na demanda por papéis de fins sani-
tários observado ao final de março passado, com o 
início do período de quarentena, manteve-se duran-
te o mês de abril que registrou uma produção total 

de 123,2 mil toneladas, com um incremento percentual de 7,1% 
em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Observamos, contudo, que o crescimento esteve fortemen-
te concentrado nos papéis higiênicos, tanto no papel de folha 
simples quanto no de folha dupla, cujas produções, em relação a 
abril de 2019, cresceram respectivamente, 13,9% e 15,8%.

O destaque negativo, como era de se esperar, ficou com 

POR PEDRO VILAS BOAS 

as toalhas de mão que, dependentes unicamente do merca-
do institucional, sofreram com o fechamento de shoppings, 
restaurantes etc. Mesmo com uma compensação na maior 
demanda na área de saúde, os produtos tissue voltados ao 
mercado institucional registraram 13,1 mil toneladas pro-
duzidas, o que em volume ficou 25,1% abaixo do verificado 
em abril de 2019.

Com o resultado de abril passado, a produção total do seg-
mento no primeiro quadrimestre do ano atingiu a marca de 
472,8 mil toneladas com um expressivo aumento de 6,5% em 
relação ao primeiro quadrimestre do ano passado.

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

Produto 2019
abril Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%

Papel higiênico  1.046,7  85,0  97,6 14,9%  329,6  362,1 9,9%
Toalha de mão  197,6  17,5  13,1 -25,1%  70,6  65,1 -7,8%

Toalha multiúso  82,5  7,4  7,4 -0,9%  25,3  25,4 0,1%
Guardanapos  49,0  4,5  4,7 4,9%  16,7  18,6 11,3%

Lenços  4,9  0,7  0,4 -32,3%  1,7  1,7 0,6%

Total  1.380,7  115,1  123,2 7,1%  443,8  472,8 6,5%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
abril Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  84,6  94,9 12,1%  323,6  352,5 8,9%
Toalha de mão  195,7  16,5  15,1 -8,1%  68,8  64,8 -5,8%

Toalha multiúso  75,4  6,4  6,5 1,6%  23,8  25,9 8,8%
Guardanapos  51,0  4,5  5,4 20,2%  17,1  18,6 9,0%

Lenços  3,9  0,3  0,4 18,3%  1,4  1,5 4,8%

Total  1.381,3  112,3  122,3 8,9%  434,7  463,3 6,6%
Fonte: Anguti Estatística
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Folha	simples	 Folhas	múl7plas	 Toalha	de	mão	
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As vendas ao mercado interno foram de 122,3 mil tone-
ladas no último mês de abril, ou seja, 8,9% acima das ven-
das verificadas em abril de 2019. Contudo, nesse caso, não 
vimos concentração nos papéis higiênicos, pois, sempre em 
relação ao mesmo mês de 2019, além de uma queda de 6,6% 
no papel folha simples de boa qualidade, registramos maio-
res vendas para as toalhas multiúso, guardanapos e lenços e, 
mesmo as toalhas de mão, sofreram uma redução de 8,1%, 
bem menor que a queda de 25,1% observada em sua pro-
dução e que, sem dúvida, deve ter zerado os estoques do 
produto nas mãos do produtor.

No quadrimestre as vendas atingiram o volume de 463,3 mil 
toneladas, o que, em volume, foram 6,6% maiores em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

A valorização do dólar frente ao real, aparentemente, está 

permitindo um aumento nas exportações que foram boas 
em abril deste ano, atingindo o volume de 4,4 mil toneladas. 
Caso esse crescimento se mantenha, poderemos ter impactos 
no mercado interno já que ele equivale à produção mensal da 
6ª ou 7ª maior fábrica brasileira.

A composição da produção apresentou alguma mudança, 
pois, além do já tradicional aumento na participação dos pa-
peis higiênicos de folhas múltiplas, os efeitos da pandemia, 
além de trazer um irracional aumento no consumo de papel 
higiênico, provocou uma queda no consumo das toalhas de 
mão e guardanapos.

No momento, e acreditamos que isso não será um movi-
mento duradouro, os papéis higiênicos que historicamente re-
presentam por volta de 75% da produção, estão evoluindo sua 
participação para próximo de 77%.

Fonte: Anguti Estatística

Fonte: Anguti Estatística

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
ABRIL DE 2020
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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

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 março abril maio abr./mar.

Folha Simples de boa qualidade R$ 31,82 R$ 33,09 R$ 33,41 1,0%

Folha simples de alta qualidade R$ 49,96 R$ 48,12 R$ 47,67 -0,9%

Folha dupla R$ 76,64 R$ 85,53 R$ 85,79 0,3%

Característica março abril maio abr./mar.
Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm

R$ 55,36 R$ 56,01 R$ 54,55 -2,6%

Característica março abril maio abr./mar.
Natural R$ 8,84 R$ 8,84 R$ 8,84 0,0%
Branca R$ 11,11 R$ 10,87 R$ 10,87 0,0%

Extra Branca R$ 13,67 R$ 14,10 R$ 13,91 -1,3%
100% celulose R$ 21,59 R$ 21,69 R$ 22,36 3,1%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca abril maio mês/mês 
anterior

 - Fofinho 40,99 41,86 2,1%

 - Paloma 38,53 38,49 -0,1%

 - Personal 50,73 55,15 8,7%

 - Primavera 59,13 47,80 -19,2%

 - Mili* 79,80 79,80 0,0%

 - Sublime 50,68 50,30 -0,7%

Marca abril maio mês/mês 
anterior

 - Elite 75,98 73,86 -2,8%

 - Duetto 80,35 77,86 -3,1%

 - Mirafiori 79,64 85,47 7,3%

 - Neve 92,30 92,86 0,6%

 - Personal 78,54 75,75 -3,6%

 - Sublime 70,36 88,98 26,5%

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

MATÉRIAS-PRIMAS
Por outro lado, a desvalorização do real está provocando 

crescimento no custo das matérias-primas, tanto na celulose, 
que é cotada em dólar, quanto nas aparas brancas que também 
aumentam na sequência da celulose.

Os fabricantes de celulose vêm informando aumentos de 
preços no mercado externo, o que não é confirmado pelos da-
dos da FOEX que, já de algum tempo, vem divulgando valores 
da tonelada de fibra curta por volta de US$ 680 na Europa e de 
US$ 470 na China. Por aqui, a matéria-prima virgem foi comer-
cializada em maio passado, por, em média, R$ 2.614,56 a tone-
lada fob fábrica sem impostos, o que representou um reajuste de 
6,6% ante os valores praticados em abril.

O consumo aparente de papel de imprimir e escrever que, em 
última instância, mede o potencial de aparas brancas no mer-
cado, conforme dados divulgados pela Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ), está sofrendo uma queda de 13,3% no primeiro 
quadrimestre deste ano em relação a igual período de 2019, o 
que, por si, já mostra a dificuldade na obtenção da matéria-pri-
ma e, agora, o impacto da covid-19 está dificultando ainda mais 
a geração e coleta de aparas brancas, tornando difícil abastecer 
as fábricas de tissue.

A consequência é uma só: preços em alta. Em maio, as aparas 
foram comercializadas pelos seguintes valores médios: branca I, 
R$ 1.700,00 ( -5,6%); branca II, R$1.076,252 ( +5,3% ); branca III, 
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R$ 850,00 ( +9,3%) e branca IV, R$ 766,00 ( +6,9%), sempre pre-
ços por tonelada FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

Interessante observar que os aumentos não estão sendo pra-
ticados na apara branca de primeira, aparentemente com os 
consumidores ainda preferindo a celulose e também pela, cada 
vez maior, presença de papel couchê que representa fortes per-
das na produção.

O papel maculatura continua pressionado pela baixa oferta e 
pelos preços da apara marrom e estão encontrando espaço para 
aumento. Em maio último foi comercializado por, em média,  
R$ 3.017,71 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo, 
com reajuste de 5,1%.

PREÇOS DE PAPEL
O comportamento dos preços nas gôndolas dos supermerca-

dos acompanhados pela Anguti voltou a apresentar, tanto para 
o papel de folha simples quanto o de folha dupla, aumentos para 
três marcas e queda em outras três em um padrão que se repete 
constantemente e que, a nosso ver, indica estabilidade.

Estabilidade também podemos inferir quando olhamos os 
preços médios nas oito principais categorias acompanhadas 

pela Anguti, nas quais encontramos três reportando aumentos 
e três reportando reduções em seus preços de comercialização. 
Outras duas, as toalhas de mão natural e branca, foram comer-
cializadas, em maio passado, por valores médios rigorosamente 
iguais aos praticados em abril, mês anterior.

SUPERMERCADOS
Fantástico ver o desempenho do volume de vendas nos su-

per e hipermercados. Não fosse praticamente o único setor que 
está bem, nosso País estaria em um bom ritmo de crescimento 
como, aliás, estava previsto ao final de 2019.

Todos os Estados acompanhados pelo IBGE apresentaram au-
mentos no volume de vendas nos varejistas, que variam de 1,7% 
na Bahia até 14,5% no Distrito Federal, ficando a média nacional 
com um incremento de 5,8% sempre considerando o desempe-
nho de abril de 2020 contra o mesmo mês do ano anterior.

Considerando que parte deste bom desempenho foi pro-
vocado pela realização de estoques que estão se revelando 
desnecessários, e que o consumidor está ficando sem dinhei-
ro, é bem provável que o desempenho nos próximos meses 
não mostre tanta força.              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

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS
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Panorama mundial do setor de celulose e papel deverá enfrentar 
muitos desafios, mas com desempenhos positivos para os segmentos 
de tissue e embalagem, devido à essencialidade do consumo 
destes tipos de papéis perante a pandemia

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

O consumo de produtos rela-
tivos aos setores de papéis 
tissue e embalagem dispa-
rou no período da pande-

mia. Fato este devido à essencialidade 
de seus usos para higiene e limpeza e 
como meio de armazenagem de ali-
mentos e outros itens adquiridos em 
compras realizadas pela internet. A 

expectativa é de que esses desempe-
nhos mais positivos se mantenham 
no longo prazo, sustentados pelos 
novos hábitos desenvolvidos pela so-
ciedade e novos protocolos de higiene 
criados pelas autoridades.

“No início de março deste ano, 
como em um efeito dominó, o pânico 
gerado pela compra de produtos es-

senciais a partir do surto do novo co-
ronavírus foi sentido mundialmente, 
iniciando pela China, estendendo-se 
pela Europa, chegando ao Brasil e Es-
tados Unidos”, avaliou João Cordeiro,  
Senior Principal da AFRY Management 
Consulting da Finlândia, durante sua 
apresentação realizada via web em 2 de 
junho último sobre os desdobramen-

OS IMPACTOS DA 
COVID-19 NOS SETORES 
DE TISSUE E EMBALAGEM

PANORAMA SETORIAL DE MERCADO/PÖYRY
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tos da Covid-19 nos setores de tissue  
e embalagem.

Em relação ao segmento tissue, 
Cordeiro explicou que a pandemia 
impactou positivamente e de forma 
direta o mercado na demanda mun-
dial por papéis sanitários. Em princí-
pio, o aumento desse consumo se deu 
pelo pânico com aumento das vendas 
chegando a mais de 80%, conforme 
dados da empresa de pesquisas Niel-
sen registrado na primeira semana de 
março.  Agora, o consumo está mais 
normalizado, diz Cordeiro, à medida 
que as pessoas passaram a se preocu-
par mais com a higiene pessoal, uma 
vez que se trata de um problema de 
saúde, e passaram a consumir mais 
produtos à base de papel tissue, além 
de apenas papel higiênico, como len-
ços de papel, toalhas etc.

Manoel Neves, responsável por Es-
tudos Econômicos da Pöyry no Brasil, 
que realizou a apresentação em con-
junto com Cordeiro, reforçou que, no 
País, as mudanças nos hábitos de con-
sumo decorrentes da Covid-19 já in-
dicam um aumento da expectativa de 
consumo de produtos tissue de 4,5% 
em 2020. “Claro que o fator da renda 
e a segmentação ainda são bem pecu-
liares no mercado brasileiro, quando 
comparado com economias mais ma-
duras, como Europa, América do Nor-
te, Japão e a Coreia do Sul”, observa.

Antes mesmo desse mercado de pa-
péis tissue ter sido impulsionado pela 
pandemia do novo coronavírus, o se-
tor já tinha vivenciado um momento 
de intensificação de seu crescimento, 
conforme pontuou Neves. “No Brasil, 
no período de 2007 a 2014 o segmento 
cresceu a uma taxa anual de 4,5%, o que 
é muito significativo e acima da média 
mundial, que no ano passado foi de 
3,3% em relação a 2018. Contudo, devi-
do à recessão pela qual o Brasil passava 
em 2019, o consumo de papéis tissue foi 
de apenas 0,5% no ano passado.”

Há, segundo Cordeiro, potencial 

para o segmento de papéis tissue apre-
sentar um desempenho ainda melhor 
também do consumo de produtos de 
maior valor agregado, como o Away 
From Home (AFH). “Com consumo 
per capita de 6kg/habitante, e em meio 
à pandemia, o Brasil registrou um 
bom crescimento na década anterior e, 
mais lentamente, nessa última década, 
mas inferior aos próprios vizinhos na 
América do Sul, como Chile e Argenti-
na”, apontou Cordeiro. Para o executi-
vo, o cenário positivo para o segmento 
de tissue do Brasil deverá se manter 
em 2021, sendo que os segmentos que 
não estão decrescendo nesse período 
de crise, como o AFH, devem se recu-
perar lentamente.

Para atender ao mercado e ga-
rantir o desenvolvimento do setor 
tissue no Brasil neste cenário, Neves 
atribuiu o ganho de competitividade 
atual à atualização tecnológica dos 
parques fabris. “Houve uma moder-
nização muito grande nos últimos 
cinco anos, que nos trouxe capaci-
dade de produção para atender ra-
pidamente à demanda, sem risco de 
desabastecimento”, afirmou. O res-
ponsável pelos Estudos Econômicos 
da Pöyry destacou ainda a resiliência 
dos fabricantes desse setor que têm 
se adaptado mesmo com uma crise 
instalada, além de outros fatores, 
como a entrada de um grande pro-
dutor de celulose, a Suzano, que foi 
bastante impactante. “Recentemen-
te, a chilena CMPC adquiriu fábricas 
dos brasileiros, mostrando também 
uma tendência a certo nível de con-
solidação”, destacou Neves.

A posição forte do setor de 
embalagens em meio a Covid-19

A pandemia promoveu o distancia-
mento social e trouxe com ela o tra-
balho remoto: o chamado home office. 
Consequentemente, as atividades rea-
lizadas durante o dia e todo o hábito 
social foram, de certa forma, integra-

dos a essa nova vida. Para levar todos 
esses produtos aos seus consumidores, 
o consumo geral de embalagens, seja 
de alimentos, produtos farmacêuticos, 
produtos para higiene, caixas para o 
envio de encomendas cresceu consi-
deravelmente, e a previsão é que assim 
deva se manter até o final do ano. 

Nesse sentido, Cordeiro chama a 
atenção para a mudança de alguns pa-
drões de consumo. “Na Europa, o co-
mércio eletrônico de alimentos para os 
supermercados não havia sido muito 
bem incorporado. Hoje em dia as pes-
soas já se acostumaram e passaram a 
realizar suas compras semanais via in-
ternet, aumentando o comércio eletrô-
nico de alimentos e, com isso, o uso de 
embalagem”, disse. Segundo o Senior 
Principal da AFRY Management Con-
sulting, isso fortalece o mercado de 
embalagens, pois grandes quantidades 
são usadas em produtos essenciais. “Só 
o setor de alimentos na Europa utiliza 
45% da produção total de embalagens, 
que somada ao fast-food totalizam 48% 
deste mercado”, enfatizou.

No Brasil, o setor de embalagens 
já vivia um período de crescimento e 
isso se mantém, principalmente em 
relação ao resultado do ano passado.  
“Os três meses do ano em alguns mo-
mentos bateram recordes e esteve bas-
tante aquecido até então. Também há 
um consenso de que esse vai ser um 
ano muito bom para as embalagens 
de papelão ondulado. A forte desva-
lorização da moeda contribui para in-
centivar o crescimento da produção da 
indústria local, e a expectativa de au-
mento em reais do papel também tem 
um efeito de aumento do estoque dos 
consumidores de papéis para embala-
gens”, explicou Neves.

Outra situação vivenciada pelo 
mercado é a questão das aparas. 
Com o aumento do consumo de 
embalagens, existe um grande vo-
lume disponível, porém, há certa 
dificuldade em relação à reciclagem. 
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Uma parte dela pode parar no lixo. Isso 
acontece por problemas estruturais, em 
que os catadores também se distancia-
ram das suas atividades e falta coleta 
seletiva. “Ou seja, um ponto negativo 
que na realidade não é com relação à 
demanda de papelão ondulado, mas 
sim com relação à geração de aparas de 
curto prazo”, contextualizou Neves. 

Destaque para um mercado de papel 
para embalagem, em especial, voltado 
para alimentos in natura, que usam 
cartão LPB (liquid packaging board). 
Ele teve uma recuperação importante, 
provocando até falta deste cartão no 
mercado. “Isso porque em países em 
desenvolvimento e com economias 
ainda em crescimento, como o Brasil 
e a China, esse setor sempre foi mui-
to bom, mas agora ficou em evidência 
também nos países desenvolvidos da 
América do Norte e na Europa, uma 
vez que as pessoas passaram a fazer 
estoque de alimentos essenciais com 
produtos envoltos nesse tipo de papel”, 
alertou Cordeiro. “Para 2021, o cenário 
é bastante otimista e o mercado brasi-
leiro deverá acompanhar o crescimento 
global de papéis”, completou Neves.

O desafio macroeconômico
A Covid-19 demonstrou a rele-

vância desses dois segmentos, tissue 
e embalagem, contudo, vale destacar 
que esse mesmo mercado ainda será 
desafiado por um mundo em recessão. 
Conforme demonstrado pelos profis-
sionais da Pöyry na apresentação, as 
grandes instituições financeiras proje-
tam uma queda no PIB mundial de 4% 
em 2020, o que é algo historicamente 
muito forte e que não acontecia desde 
a Segunda Guerra Mundial. 

Eles destacaram ainda que talvez 
haja uma recuperação no próximo 

a fibra longa, o cenário é um pouco 
mais positivo, com menor número de 
projetos no pipeline, e com as máqui-
nas sendo utilizadas para a produção 
(swing) de viscose. No Brasil, em 2020, 
a produção de celulose superará a 
marca de 20 milhões de toneladas, e a 
produção de celulose solúvel de euca-
lipto continuará a crescer. 

“A celulose de fibra curta bran-
queada é o carro-chefe no Brasil e 
vai continuar sendo evidentemente 
graças à nossa atividade na base des-
de a produção de madeira e a nossa 
escala de produção. O esforço deve 
continuar para manter essa liderança 
com os novos projetos dirigidos aos 
aumentos de capacidade para a China e 
outros países asiáticos e devem crescer 
ainda mais em 2021. Teremos um novo 
patamar de produção e exportação no 
Brasil em que observamos três projetos 
significativos em andamento: LD Ce-
lulose S.A. (Triângulo Mineiro-MG);  
Bracell (Lençóis Paulista-SP); e da 
Klabin, com o Puma II (Ortigueira-PR), 
integrado com a produção de kraftli-
ner”, acrescentou Cordeiro.

Em sua conclusão, Cordeiro disse 
que a Covid-19 trouxe uma aceleração 
das tendências globais que já vinham 
acontecendo, principalmente com o 
crescimento da demanda de papéis tis-
sue e papéis para embalagem, mas tam-
bém foi incentivada pela digitalização, 
com as alterações no sistema de traba-
lho e ensino, no comércio eletrônico, 
afetando diretamente o consumo de pa-
péis de imprimir e escrever e indireta-
mente a oferta de aparas brancas, o que 
pode ser uma boa notícia para os pro-
dutores de celulose de mercado.   n

ano, retomando o crescimento, com 
índices entre 4% a 5%. Na América 
do Norte essa queda chegará 6,4%, e 
na Europa Ocidental será de 8%, mas 
com recuperação importante no ano 
que vem. No caso do Leste Europeu a 
previsão é de queda de 4%. A China, 
por sua vez, no consenso econômico, 
está ao redor de 1,8% a 2% de cres-
cimento, com perspectiva de retoma-
da aos patamares normais ou pouco 
acima do normal no ano que vem. No 
longo prazo, o crescimento global do 
PIB deverá ser de 2,2% até 2030.

Na América Latina, o PIB deverá ser 
negativo entre 6% e 10%. “Claro que a 
retomada vai depender de uma série 
de questões. Boa parte dos bancos e 
agentes econômicos tem projetado, 
infelizmente, um ano muito ruim para 
a economia brasileira, e uma parte ra-
zoável dos setores está voltada para o 
mercado doméstico, porém, por ser 
um exportador de commodities, talvez 
o impacto seja reduzido, propiciando 
uma recuperação lenta, mas positiva, 
de até 2% em 2021”, explicou Neves.

Ainda assim, para o setor de celu-
lose especificamente, com a previsão, 
até 2025, de que a China continue seu 
crescimento anual a uma média de 5% 
ao ano, por conta de mudanças estru-
turais e demográficas, que desacele-
rarão esse crescimento, os analistas 
preveem uma redução na demanda. 
No curto prazo, a perspectiva para a 
celulose de fibra curta é que haja uma 
pequena redução na demanda total, 
principalmente devido à queda do se-
tor de papéis gráficos e por conta dos 
estoques na cadeia de suprimentos que 
ainda continuam altos, apesar dos fa-
bricantes terem escoado bastante seus 
volumes nos últimos meses. Já para 
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A tomada de decisão no segmento fica mais complexa 
à medida que aumentam as incertezas e torna-se ne-
cessário pensar sobre como fazer estimativas quanto à 
recuperação ou crescimento de segmentos comprado-

res (para Embalagens) e/ou potencial de exportações e variação 
cambial (Papel e Celulose).

Por ser intensivo em capital e de ciclo longo (o Brasil, referên-
cia em produtividade florestal, leva no mínimo quatro anos para 
o ponto de corte do eucalipto), essas variáveis trazem comple-
xidade adicional, aumentando a sensibilidade à alavancagem e 
obrigações assumidas.

Num contexto de incerteza e riscos, a volatilidade na geração 
operacional de caixa, alavanca de sustentação do negócio, pode 
ocasionar descumprimento de covenants (contratos) e aumento 
do risco financeiro. Um caixa fortalecido é importante para mi-
nimizar esses riscos.

E como implementar iniciativas para fortalecer a geração de 
caixa, que dependam mais da atuação dos gestores?  

Embora sensíveis para o resultado, a receita e o custo variável são 
fortemente impactados pelas variações cambiais e de mercado, o que 
torna mais desafiador buscar melhorias de eficiência. Por outro lado, 
uma alavanca de maior poder de atuação são os gastos fixos.

Uma boa prática é adotar metodologias que rompem com o pa-
radigma que gastos devem ser replicados ano a ano, aplicando cor-
reções. Nessa visão, o gasto precisa ser questionado e priorizado 
conforme sua agregação de valor.

Essa abordagem em geral possibilita repensar a estrutura de gas-
tos, eliminando desperdício e atividades de baixo valor agregado, 
melhorando a eficiência e adequando a estrutura do negócio.

Os benefícios esperados são:
(i) estrutura de gastos alinhada às estratégias emergentes;
(ii) cultura de gestão do gasto aprimorada;
(iii) recursos livres para investimento e capacitação; 
(iv) maior transparência e responsabilidade sobre os recursos; e
(v) processos com mais tecnologia e inovadores.

GESTÃO INTELIGENTE DE GASTOS COMO FORTALECIMENTO 
DO CAIXA NO SEGMENTO DE PAPEL E CELULOSE

Formado em Administração pela UFRGS com Especialização em Controladoria e Finanças pela PUCRS. Atua na Falconi há oito 
anos, liderando projetos de consultoria em gestão para governança corporativa, formulação estratégica e melhoria de resultados 
econômico-financeiro.

POR BRUNO RODRIGUES DE MORAES
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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

Assim como a Indústria 4.0 traz maior eficiência 
em relação ao processo fabril e aos custos variáveis, a 
Gestão Inteligente dos Gastos utiliza tecnologias ino-
vadoras para identificar e capturar ganhos nas demais 
alavancas, gerando rentabilidade e liquidez no curto, 
médio e longo prazo. 

Como implantar?
Para a metodologia ser implantada, as contas contábeis 

são consolidadas em grupos por similaridade (Pessoal, Ma-
nutenção, Utilidades etc.), com gestores especialistas que 
avaliam o gasto de forma transversal.

As estruturas (do organograma) são organizadas em 
Unidades Orçamentárias (UO), sob responsabilidade do 
gestor da área, que avalia seus gastos e processos. O que dá 
origem à Matriz Orçamentária, recurso para controle dos 
gastos, com duplo cheque e troca de boas práticas.

É importante questionar os gastos, sob esta ótica ma-
tricial, realizando análises específicas para identificação 
de oportunidades, as quais serão assumidas pelos gestores 
com a elaboração de ações de melhoria.

Essas análises focam em:
 • Operação (Consumo Específico, Preço e Adequa-

ção de Contratos);
 • Processos (Produtividade, Automatização, Ociosi-

dade e Inovação); e 
 •  Estrutura (Redução de Duplicidades e Amplitude 

de Controle).

Adequar os rituais e ferramentas de gestão (padrões 
para os fóruns, dashboards e analytics) também é essen-
cial para o sucesso, bem como incorporar ganhos rápidos 
ao Forecast do ano corrente e os novos patamares ao Or-
çamento. Seguindo esses passos, a aplicação dos recursos 
terá mais valor e auxiliará no fortalecimento do caixa para 
enfrentar os momentos de volatilidade.       n
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MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA

A s incertezas trazidas pela pandemia têm sido mo-
tivo de reflexões constantes para todos que, direta 
ou indiretamente, seguem sendo atravessados por 
ela. Empregados e empregadores têm lidado com a 

complexidade de um cenário que é impactado a cada segundo 
pela instabilidade que assola além da economia, a saúde física 
e mental de todos nós. 

Lidar com tantos desafios ao mesmo tempo cria uma reali-
dade sem precedentes que exige de todos uma alta capacidade 
de adaptação, flexibilidade para lidar com as incertezas e, mais 
ainda, criatividade para reinventar as nossas carreiras e negó-
cios para que seja possível nos adaptar ao que já está sendo 
chamado de o “novo normal”. 

A partir dessa constatação, abordaremos neste texto como 
acelerar a nossa curva de aprendizagem dentro de um processo 
que envolve a aceitação da realidade em que estamos imersos, 
para que seja possível lidar de forma estratégica com as mudan-
ças em nossas vidas, profissões e negócios. 

PÓS-PANDEMIA: COMO SE 
PREPARAR PARA O “NOVO NORMAL”?

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

POR JACKELINE LEAL

Em tempos de incerteza, é preciso ir além do conhecimen-
to técnico em qualquer que seja a sua posição. Empregado ou 
empregador, as Hardskils (conhecimento técnico) são, sim, 
muito desejadas e esperadas no momento em que contrata-
mos um serviço, um profissional ou compramos um produto, 
mas não garante que nenhuma dessas relações ganhe solidez 
e se perpetue. 

Quando falamos de sustentabilidade nas relações profissio-
nais é preciso ir além dessa busca mais técnica, das Hardskils. 
Falamos da necessidade de desenvolvermos as Softskils (com-
portamentais e de relacionamento), principalmente em mo-
mentos em que as emoções interferem diretamente na entrega.

O mundo precisa agora de profissionais e mercados que te-
nham habilidade de sair do padrão de rigidez e medo do novo 
para um cenário de alta performance que só pode ser alcan-
çado quando a nossa Inteligência Emocional e habilidades de 
relacionamento se encontram bem resolvidas. Também conhe-
cidas como habilidades comportamentais ou de relacionamen-

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

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

to, as Softskills são aquelas competências que falam sobre a 
maturidade das relações que experienciamos, seja empregado 
x empregador, seja mercado x empresa.  

E foi pensando em uma forma de contribuir para a poten-
cialização dos resultados neste momento de crise que compilei 
cinco pontos que considero essenciais de serem cuidados neste 
momento de retomada da economia:

Expansão da consciência sobre realidade: é preciso ter 
clareza sobre o desafio em que vivemos e é ainda mais neces-
sário compreender que os efeitos não são apenas econômicos. 
Temos pessoas em sofrimento emocional, e aceitar que o pro-
cesso de retomada pode ser mais lento do que o esperado e en-
volve mais cuidado com quem coloca a mão na massa, é funda-
mental. Essa consciência tem o propósito de expandir a mente 
e possibilitar novas formas de agir;

Autoconhecimento: base para qualquer tipo de transfor-
mação, seja ela pessoal ou profissional, pessoa ou empresa, é via 
maior consciência sobre si mesmo que identificamos talentos e 
oportunidades de melhorias, possibilitando assim um redese-
nho que inclui situação atual e situação desejada. Em tempos 
de crise, acreditar que não é preciso mudar nada e manter as 
coisas como estão é um ato de coragem, para não dizer insano;

Autogestão: conhecida como a capacidade que temos de 
gerir nossas emoções, falamos aqui também sobre Inteligência 
Emocional. Estar aberto para o novo e ainda perceber a forma 
como você se comunica, se relaciona com as pessoas, supera 
obstáculos, trabalha em equipe, lidera projetos e lida com frus-
trações, reduz a chance de que o pessimismo tome conta e que 
você siga em frente com maior clareza até mesmo de propósi-

tos. Para desenvolver este item, empresas buscam consultorias 
e desenvolvem pessoas; pessoas buscam ajuda quando preci-
sam, via Psicoterapia e processos de Coaching;

Relacionamento Interpessoal: os relacionamentos são a 
base dos nossos negócios e da nossa vida. Saber como comuni-
car nossas ideias e vender o nosso trabalho garantem que sejam 
construídos bons relacionamentos; além disso, expandir a nos-
sa rede de networking, trabalhar bem em time e ainda saber li-
dar com conflitos fazem parte de qualquer relacionamento que 
esteja sendo construído para durar; e

Empatia: por fim, mas não menos importante, falar sobre 
empatia é de fato dar para você, leitor, o famoso “pulo do gato”. 
Empatia não é para qualquer um, porém, qualquer um pode 
desenvolvê-la. Ser empático é diferente de ser simpático, bon-
zinho ou ainda acreditar que você vai impedir que o outro sofra 
dor ou consequências por seus atos. Empatia é escuta honesta 
e ativa, é um espaço seguro onde as pessoas podem falar li-
vremente sobre como se sentem sem medo de represálias. No 
espaço de trabalho é fornecer um ambiente que proporcione 
segurança psicológica. É escuta sem julgamento, pois você sabe 
que a dor do outro não foge muito da sua própria dor. Empatia 
é também acolhimento. 

Finalmente, lembre-se que, para se diferenciar no mercado e 
desenvolver habilidades de liderança, é preciso ter consciência 
de que empresas são feitas por pessoas, e pessoas precisam se 
sentir engajadas para darem o seu melhor e se você não conse-
gue olhar as necessidades delas por um olhar empático, dificil-
mente irá conseguir segurá-las. 

Pensem nisso e vamos juntos recomeçar!       n

VAGAS

Empresa: MELHORAMENTOS FLORESTAL LTDA Vaga oferecida: REPRESENTANTE COMERCIAL

Sandro Paulo Marques de Nobrega
Formação Acadêmica: Graduação em Engenharia Civil pela 
Universidade Estadual de Londrina.
Áreas de interesse: Engenharia; Manutenção; Utilidades.

OFERTA DE PROFISSIONAIS



www.kadant.com

A Kadant oferece produtos,
tecnologias e serviços que
desempenham um papel essencial
no aprimoramento da eficiência do
processo, na otimização da utilização
de energia e na maximização da 
produtividade através de sua
linha completa de soluções e
equipamentos para o setor de
celulose e papel, que são: Sistemas
de Raspagem, Limpeza e Filtragem;
Processamento de Fibras; Sistemas 
de Secagem e Sistemas de Vapor e
Condensado.

 INOVAÇÃO
       E QUALIDADE
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O setor de árvores cultivadas tem em seu DNA o com-
promisso com a sociedade. Seja entregando produtos 
essenciais para o dia a dia dos cidadãos, seja dialo-
gando e estabelecendo parcerias com as comunida-

des vizinhas, ou cuidando do meio ambiente, que tanto carece 
de atenção nos tempos modernos. 

A indústria acompanhou a evolução da humanidade e desen-
volveu soluções que se encaixavam na necessidade de cada um. 
Dos mais conhecidos itens, como papéis, papéis para fins sani-
tários, embalagens de papel, até os mais curiosos subprodutos 
que utilizam celulose em sua composição, como batom, sorvete, 
queijo ralado, entre outros. 

Mas estamos entrando em uma nova era de consumidores mais 
conscientes. Os jovens estão saindo às ruas para serem ouvidos 
contra as mudanças climáticas, como nas manifestações por todo o 
mundo em 2019. Produtos recicláveis, de origem renovável e biode-
gradável, de fato, estão passando a ser uma exigência. Mas ciente de 
seu lugar disruptivo, a indústria de base florestal não permaneceu 
inerte. As áreas de Pesquisa & Desenvolvimento das companhias 
são cada vez mais estratégicas neste mundo contemporâneo. 

Fernando Bertolucci, diretor de Tecnologia e Inovação da Su-
zano, empresa do setor de árvores cultivadas, definiu a companhia 
como a empresa do “e”, pois cuida do agora “e” trabalha para cons-
truir um futuro diferente. Tradicionalmente conhecida pela produ-
ção de celulose e papel, a companhia não deixará de fabricar estes 
produtos, já sustentáveis e importantes para o dia a dia, mas inves-
te em pesquisas para seguir com sua jornada atual “e” uma gama 
de outras novidades que virão para substituir matérias-primas de 
maior impacto ambiental.

Segundo Bertolucci, há uma revolução silenciosa em curso. A Su-
zano, que fez parceria com A Spinnova, uma startup finlandesa, será 
pioneira no mundo. A partir da celulose microfibrilada, pequenas fi-
bras obtidas da celulose, são produzidos fios têxteis, com a redução de 
utilização de água e produtos químicos em até 90%. Projeto em fase 
avançada e previsão de planta pré-comercial em dois anos. 

Outros exemplos citados pelo executivo são o bio-óleo, cuja 
matéria-prima é a biomassa da árvore cultivada, sendo uma fonte 
renovável e mais sustentável, que pode ser aplicado em geração 
de energia, aditivo de combustível ou como o próprio combus-

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 

tível, após ser refinado. Já a lignina, que dá resistência à madeira 
e representa cerca de 30% da árvore, passou a ser estudada para 
ir além de seu uso atual, a geração de energia. O subproduto do 
cozimento da madeira pode ter alto valor agregado e ser utilizado 
como substituto de derivados de petróleo, como no caso de resi-
nas e na indústria da construção civil. 

Tudo isso gerado a partir de árvores cultivadas para fins indus-
triais, comumente plantadas em terras antes degradadas pela ação 
humana, que capturam carbono, melhoram a oferta hídrica, preser-
vam áreas naturais e recuperam o solo. Ao todo, o setor, que possui 
7,8 milhões de hectares de florestas plantadas, estocam 1,7 bilhão 
de CO2eq. O processo fabril também vem constantemente sendo 
revisitado para mitigar seus impactos ao meio ambiente, tendo di-
minuído em até 88% sua captação de água desde a década de 1970. 

O setor vai além do que estipulam as leis ambientais e conserva 
5,6 milhões de hectares de mata nativa, entre Reservas Legais (RLs), 
Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural (RPPNs) e Áreas de Alto Valor de Conservação. 
Uma extensão muito significativa, acima dos patamares de outros 
países. Como ordem de grandeza, esta área é maior do que o terri-
tório do que o Estado do Rio de Janeiro. Aqui são estocados mais 
2,5 bilhões de CO2. 

Um trabalho sério, reconhecido pelas principais certificadores 
internacionais, como o FSC (Forest Stewardship Council), que 
atesta o manejo correto das florestas, avaliando desde o impacto ao 
meio ambiente, passando pela relação com comunidades no entor-
no e tradicionais, e cumprimento da legislação vigente. 

Socialmente, a indústria cumpre um papel relevante, levando 
renda a regiões antes socialmente deprimidas, uma vez que fábri-
cas e florestas estão presentes no interior do País. São 1.000 cidades 
sob zona de influência do setor e 3,8 milhões de empregos diretos, 
indiretos e efeito renda. 

Este é o verdadeiro significado do trabalho hoje, com visão no 
amanhã. Atuar em sinergia com a natureza de maneira inteligente, 
sem destruí-la. Um espelho para outros setores e até mesmo para o 
País, que poderia empenhar seus esforços em fazer da bioeconomia 
um dos alicerces para retomada econômica no pós-pandemia. Se o 
futuro é voltado para uma economia verde, o caminho está cada vez 
mais aberto para o setor de árvores cultivadas.        n
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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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Advogado e consultor ambiental, associado da ABTCP. 
E-mail: pedrotoledopiza@gmail.com

POR PEDRO DE TOLEDO PIZA

MEIO AMBIENTE IMPORTA, MAS O 
DESENVOLVIMENTO TAMBÉM!

Desde o início da pandemia, quando não sabíamos aonde 
chegaríamos, perguntava-me sobre o que seria do 
licenciamento ambiental, dos processos em andamento 
e dos novos processos. Essa circunstância atual colocou 

os atores dos órgãos ambientais em novas situações profissionais, 
como visitas in loco, reuniões e audiências públicas, atendimento 
presencial e remoto de cidadãos, entre outras. 

É fato notório que muitos órgãos ambientais do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente (SISNAMA) estão implantando ferramen-
tas digitais para atendimento ao público e gestão da governança 
processual, assim como já o fez o Poder Judiciário. Aliás, tenho já 
visto, mesmo antes da pandemia, que ferramentas digitais eram 
realidade nos pioneiros da administração pública. 

No Rio Grande do Sul e São Paulo, por exemplo, foram surpreen-
dentes ao adotarem sistemas avançados em seus sites institucionais – 
abertura de processos de licenciamento a partir de dados e avaliação 
das informações fornecidas, modelagens que permitem a emissão 
das orientações para realização dos estudos e demais informações 
necessárias à análise técnica e jurídica. Tudo isso sem a necessidade 
de reuniões presenciais obrigatórias a cada etapa do processo.

Entendo que este momento de pandemia acelerou esse processo 
de modernização que estava ocorrendo gradativamente. Notou-se 
que o emprego dessas tecnologias permite agilizar e retirar o peso das 
costas do funcionalismo (as ferramentas permitem organizar e aces-
sar bancos de dados com filtros aprimorados, troca de grande fluxo 
de informações, inclusão de mapas, tabelas dinâmicas e inteligentes, 
e o mais importante: agilizou o processamento das informações, que 
agora podem ser empregados em estudos ambientais similares, pos-
suem autenticação e certificação digital. 

A respeito dessa última ferramenta fiquei entusiasmado ao fazer 
uma  varredura nos órgãos ambientais e verificar que minha assinatu-
ra digital é apropriada como instrumento legal para identificar a au-
toria das informações ali postadas. Mesmo já sendo praticada de for-
ma usual pelos agentes públicos, o cidadão que estiver dotado deste 
sistema estará em mesmo nível de tecnologia que o órgão ambiental. 

Assim, nota-se que as licenças ambientais estão sendo normalmente 
avaliadas e emitidas, seja pelo Ibama ou pelos órgãos ambientais dos 
estados. Até aqui, tudo bem. Porém, existem algumas questões que  
ultrapassam o avanço tecnológico: desde o início da decretação da 
emergência pública em decorrência da pandemia, ouviu-se um clamor 
muito forte de parcela do setor empresarial para postergar o cumpri-
mento de condicionantes, pedidos públicos em cartas abertas arguindo 
sobre a possibilidade de não execução de atividades nesse período, não 
pagamentos de taxas ambientais etc. O Ibama, já esperando por algo si-
milar, publicou o comunicado 7337671 – válido a partir de 12/03/2020.

O Rio de Janeiro foi excelente nesse sentido, ao publicar a 
Resolução CONEMA n.º 89/2020, que criou a figura da Audiência 
Pública virtual, seja ela complementar à presencial, seja de forma 
exclusiva. A segunda hipótese é aceita em situação excepcional, isto 
é, quando a presença física possa gerar danos à saúde derivados 
de aglomeração social, como é o caso da pandemia da Covid-19. 
Outros casos, que contam com participação de populações 
tradicionais estão sujeitos a condições específicas detalhadas na 
norma fluminense (art. 2.º).

Ainda a respeito das audiências públicas, trago para reflexão: 
considerando o controle e possível erradicação da Covid-19, os 
órgãos de controle ambiental manterão as audiências públicas vir-
tuais? O mesmo, diga-se para as reuniões, tanto órgãos colegiados, 
quanto grupos de trabalho, comitês de bacia hidrográfica, conse-
lhos gestores de unidades de conservação e outras atividades.

No meu humilde entendimento, acredito que seja necessário 
manter o sistema híbrido por longo tempo, seja para acelerar o 
trabalho dos órgãos ambientais, seja para servir como processo 
de inclusão digital. Durante meu trabalho nesse período, vivencio 
questões interessantes desde a segurança digital, até a validação 
de atividades e reuniões, com meios de proteger dados e identida-
de dos participantes e evitar as tais “invasões”...

Todavia, existe uma parte do trabalho dos órgãos ambientais 
que demanda o olhar técnico: trabalhos de campo e visitas técnicas. 
Pode haver um avanço? Sim, o emprego de imagens de satélite e 
emprego de drone podem ser uma forma de verificação da situação 
in loco. Outras formas já empregadas por participantes do Congres-
so ABTCP:  o usuário experimenta o ambiente de Realidade Virtual 
(RV) e Realidade Aumentada (RA), permitindo a visita ao futuro 
site da fábrica de celulose, interagir com o ambiente interno e ex-
terno da fábrica, aplicando inclusive modelos 3D e documentos.

O momento está sendo oportuno não apenas para os órgãos 
ambientais, mas para todos usuários privados, no tocante à 
segurança e proteção de dados, objeto da Lei Geral de Proteção de 
Dados, a qual desde a sua aprovação em agosto de 2018, vem sendo 
atacada por estratégicos adiamentos – a lei não entrou em vigor, a 
Autoridade Nacional (responsável) não foi criada, e dependemos 
da caducidade (perda de vigor e eficácia da MP 959).

Mesmo ao tratarmos de reuniões on-line, certificações digitais, 
realidade virtual, proteção de dados, a entrada em vigor da LGPD 
depende de que a MP 959 caduque. 

Ao que parece, nós iremos caducar como sociedade por outro 
vírus: Burocratus ineficiencium, este, sim, letal e capaz de nos levar 
de volta à Idade da Pedra, em ambiente inóspito e com seres unice-
lulares, sem desenvolvimento e sem ser humano. Acorda Brasil!     n
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

  Aliança pela restauração 
da Mata Atlântica

A Suzano formalizou uma parceria com a empresa Procter 
& Gamble e a organização não governamental WWF-Brasil 
para o planejamento conjunto da restauração da Mata Atlân-
tica no Espírito Santo. O projeto engloba aspectos sociais, 
ambientais e de desenvolvimento sustentável. As ações no 
Espírito Santo serão lideradas pelo WWF-Brasil e contarão 
com o apoio e a expertise da Suzano na geração de renda para 
comunidades locais. A recuperação da paisagem florestal na 
Mata Atlântica trará benefícios para a biodiversidade e a po-
pulação da região, além de contribuir para a segurança hí-
drica e a captura de carbono a partir das áreas preservadas 
e recuperadas. 
Fonte: Suzano

  Instituto da International Paper 
anuncia novo posicionamento  
e nova marca

O Instituto International Paper, após 12 anos de atuar 
desenvolvendo e gerindo projetos que impactaram positiva-
mente as comunidades das quais a empresa faz parte, anun-
ciou mudanças em seu posicionamento. A partir de agora, 
o Instituto AIPI, como será chamado, atuará em uma única 
causa: cultivar a educação com cidadania. O nome é a forma 
abrasileirada e simplificada de dizer a sigla IP, que aproxima 
a empresa das pessoas e comunidades com as quais se relacio-
na.  O novo logotipo remete às cores já utilizadas para criar a 
conexão emocional dos profissionais com a marca, com tons 
que trazem leveza e vibração criando uma singularidade. Já o 
ícone foi inspirado no símbolo base da IP, as florestas planta-
das, fazendo uma alusão ao negócio, de forma lúdica. Conhe-
ça https://institutoaipi.com.br
Fonte: International Paper

  Siegwerk lança  
site de Economia Circular

A Siegwerk, fornecedor de tintas para aplicações de 
embalagem e etiquetas, lançou seu novo site com foco em 
Economia Circular, trazendo conteúdos interessantes sobre 
“O valor e os desafios da embalagem”, “O futuro das emba-
lagens: reduzir – reutilizar – reciclar”, entre outros. Acesse 
http://www.siegwerk.com/en/circular-economy/
Fonte: Siegwerk

 
  Programa de Compliance da CENIBRA 

A partir do seu Programa de Compliance, a CENIBRA 
realiza ações de divulgação e implantação de sua cultura, 
alinhadas aos princípios que regem a ética e a transparência 
de suas atividades. De acordo com o assessor de Governan-
ça Corporativa e “Compliance Leader”, Toshiki Kurahashi, 
durante o período de distanciamento social, o compliance é 
de especial relevância para reforçar mensagens de integrida-
de e ética, fornecendo instrumentos adequados para que a 
empresa mantenha suas operações e consiga adequar as suas 
normas e contratos durante o período da crise. 
Fonte: CENIBRA

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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Por Thais Santi

  50 inovações florestais para acelerar a “recuperação verde”
Muitas coisas foram suspensas quando a pandemia de Covid-19 atingiu o mun-

do, mas não a inventividade. Isso ficou claro na competição global de inovação 
“What wood you do?” (tradução livre: “Que madeira você faria?“, um trocadilho para 
a pergunta em inglês “What would you do? / O que você faria?”. Um júri selecionou 
seis finalistas para realizar a ideia sobre como usar a floresta na recuperação verde. 
A competição começou em março passado, com submissões da Suécia, Dinamarca, 
Noruega, Finlândia, Canadá, Reino Unido, Itália, Espanha, França e Alemanha. E 
agora, durante um Hackathon de dois dias em Karlstad, na Suécia, eles competirão 
cara a cara por uma chance de ganhar € 25.000 e apoio comercial da incubadora 
Sting Bioeconomy durante um ano. Todos os demais classificados receberão € 2.500. 
Leia mais sobre os finalistas em https://whatwoodyoudo.eu/
Fonte: Paper Province 

  Plante uma árvore!

Em 2018, o associado ABTCP, Valdir Premero, visitou o Viveiro de Mudas da 
Suzano em Mucuri-BA e, a convite da empresa, plantou um Ingá Branco. A Suza-
no mandou notícias sobre como está hoje a árvore que leva o nome do associado  
ABTCP. Confira a foto!
Fonte: Valdir Premero

CARREIRAS
José Luis Ribeiro Brazuna, Advogado tributarista em São Paulo, fundador do 

BRATAX (www.bratax.com.br) e autor da coluna Tributação na Teoria e no Papel, 
publicada periodicamente na revista O Papel, lançou um livro pela editora Almedi-
na, chamado Direito Tributário Aplicado. O livro já está disponível para pré-vendas 
no site https://www.almedina.com.br/produto/direito-tributario-aplicado-8619
Fonte: José Luís Ribeiro Brazuna

Carita Himberg foi nomeada vice-presidente sênior de Recursos Humanos e 
membro da futura equipe executiva da Metso Outotec. Ela começará em seu novo 
cargo antes do final do ano. Carita ingressa na Metso Outotec depois de atuar na 
Stora Enso, onde trabalhava como vice-presidente sênior de Recursos Humanos na 
divisão de Materiais de Embalagem. 
Fonte: Metso Outotec
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  Primeira certificação FSC®  
do Brasil completa 25 anos

A Duratex completou 25 anos da obtenção do certificado 
FSC de manejo florestal responsável, sendo a primeira em-
presa em todo o Hemisfério Sul a obter a certificação que, até 
hoje, é referência global para o segmento. A busca da empre-
sa pela certificação, que reconheceu suas práticas de manejo, 
veio em meio ao aumento na demanda global por processos 
produtivos mais equilibrados e responsáveis. O aumento da 
atenção global ao meio ambiente ganhou força com a Eco-92, 
tendo sido um dos propulsores para a fundação do FSC em 
1994. Com a mudança de paradigma na indústria, sobretudo 
a cadeia de produção da madeira, a Duratex se prontificou a 
atender às novas demandas do mercado e da sociedade.
Fonte: Duratex

FATOS

  Projeto promove melhorias nos  
processos florestais da CENIBRA

A CENIBRA implantou o projeto de mobilidade para a 
coleta das informações de qualidade das atividades de cam-
po. O projeto foi desenvolvido pela área de Qualidade Flores-
tal com o apoio das áreas da Tecnologia da Informação e Ge-
oprocessamento. Os formulários foram criados e revisados 
sob demanda de cada processo, sendo avaliadas as atividades 
desenvolvidas no viveiro de mudas, na silvicultura e na co-
lheita, até se chegar à qualidade da madeira. Após a criação 
dos formulários, foi instalado um aplicativo nos dispositivos 
móveis disponíveis para os empregados responsáveis pela re-
alização do controle de qualidade.
Fonte: CENIBRA
 

  Movimento internacional ressalta 
transparência adotada pela Suzano em 
relato de tema climático 

A Suzano é a primeira empresa mundial do setor de papel 
e celulose a protagonizar a divulgação de um estudo de caso 
por parte da Taskforce for Climate Related Financial Disclo-
sure (TCFD), movimento internacional que atua em favor de 
divulgações financeiras voluntárias relacionadas ao clima. 
Criada em 2015, o TCFD Knowledge Hub, página onde são 
divulgadas iniciativas relacionadas às recomendações da For-
ça-Tarefa já expôs 14 estudos de caso. Para conhecer a página 
da Central de Indicadores com esses e outros dados, acesse 
http://centraldeindicadores.suzano.com.br/tcfd/
Fonte: Suzano

COMEMORAÇÕES

  Projeto de funcionários da Smurfit 
Kappa Brasil reduz desperdício

A Smurfit Kappa Brasil enfrentou um dilema em sua 
unidade fabril de Uberaba-MG: todos os meses três tone-
ladas de tinta eram desperdiçadas devido a variações de 
cores em suas máquinas de impressão. O compromisso da 
empresa com circularidade e sustentabilidade instigou os 
colaboradores a realizarem um projeto focado na reutiliza-
ção dessas tintas. 

No entanto, as cores descartadas não eram padrão, e ao 
combiná-las, produzia-se apenas uma cor escura descaracte-
rizada. Foi então que a equipe de Preparação de Tintas de-
senvolveu uma nova máquina a partir de um misturador de 
tintas antigo. Essa iniciativa envolveu sete funcionários da 
área, e gerou uma economia de aproximadamente R$ 200 mil 
em 2019, com a recuperação de 36 toneladas de tintas por 
ano, além de diminuir a quantidade de resíduos na estação 
de tratamento de tintas.
Fonte: Smurfit Kappa

 
  Irani é reconhecida entre as empresas 

mais inovadoras do sul do Brasil                                                                                                                 
A pesquisa “Campeãs da Inovação”, da Revista Amanhã, 

classificou a Irani como empresa mais inovadora no setor de 
papel e embalagem.  O projeto está na sua 16.º edição e adota 
o Innovation Management Index, ferramenta da metodolo-
gia do Global Innovation Management Institute (Gimi) apli-
cado pelo Center for Innovation, Excellence and Leadership 
(IXL Center), de Cambridge, nos Estados Unidos. 
Fonte: Irani

 
  Segurança no trabalho: Valmet bate 

recorde em número de dias sem acidentes
A Valmet atingiu, nos meses de abril e maio de 2020, o 

recorde em número de dias sem acidentes de trabalho com 
afastamento. Os números são das unidades de Sorocaba-SP, 
com mil dias, e de Belo Horizonte-MG, com dois mil dias 
livres de acidentes. “Trata-se de um importante marco e o 
conquistamos por trabalharmos a consciência individual e a 
disciplina operacional, com engajamento das equipes de lide-
rança. Nossos programas e ações internas alicerçaram esse 
caminho”, disse o coordenador de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente da Valmet na América do Sul, Mario Holzmann.
Fonte: Valmet
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Por Thais Santi

  AVEVA lidera o mercado de software 
de gestão de desempenho de ativos (APM) 

A AVEVA foi nomeada líder de mercado pelo relatório 
Verdantix 2020 Green Quadrant for Asset Performance Ma-
nagement (APM) Solutions. Direcionado a chefes de manu-
tenção, de engenharia de confiabilidade, de operações e de se-
gurança, o relatório fornece uma análise detalhada a respeito 
dos fornecedores globais mais proeminentes de soluções de 
gestão de desempenho de ativos (APM). 
Fonte: AVEVA

FUSÕES & AQUISIÇÕES

  Japoneses assumem  
a gestão da Santher 

Com o fechamento da operação de aquisição de 100% das 
ações da Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A pela 
H&PC Brazil Participações S.A., a partir do dia 29 de junho as 
japonesas Daio Paper Corporation e Marubeni Corporation as-
sumem o comando da empresa. Com a implementação de tec-
nologias state of the art, materialização de sinergias e inovações 
em produtos e processos, os novos acionistas estão confiantes no 
potencial de crescimento da Santher. Essas ações serão poten-
cializadas pela força das marcas Top of Mind da Santher – Per-
sonal, Snob, Kiss, Sym, além das marcas Santher Professional e 
Specialty Papers, da Unidade de Negócios B2B da companhia.
Fonte: Santher

  Solenis conclui  
aquisição da Poliquímicos

Em 14 de julho de 2020, a Solenis LLC (“Solenis”) concluiu 
a aquisição de 100% das ações em circulação da Poliquímicos, 
S.A. de C.V. (“Poliquímicos”). Sediada na Cidade do México, 
no México, a Poliquímicos é líder na produção e fornecimen-
to de soluções químicas especializadas para indústrias de uso 
intensivo em água, incluindo os mercados de papel e celulose 
no México.
Fonte: Solenis

  Cisão parcial da Metso Corporation
Os conselhos de administração da Metso Corporation 

(“Metso”) e da Outotec Oyj resolveram concluir a combi-
nação dos negócios da Metso Minerals e a Outotec Oyj por 
meio de uma cisão parcial da Metso, de acordo com o plano 
assinado em 4 de julho de 2019. A conclusão do processo foi 
registrada no Registro Comercial Finlandês.
Fonte: Metso Corporation

INTERNACIONAL

  Valmet/Internacional
A Valmet fornecerá um novo sistema de alimentação 

de combustível de biomassa para uma das caldeiras de lei-
to fluidizado circulante (CFB) da PT. Cikarang Listrindo 
Tbk (Cikarang Listrindo) em sua central elétrica de Ba-
belan, na Indonésia. O comissionamento está programa-
do para o final de 2020. Também no país, a empresa for-
necerá tecnologias para produção de celulose para a PT 
Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT TEL). A entre-
ga inclui uma atualização do sistema de cozimento contí-
nuo, com uma capacidade de projeto de 1.800 toneladas se-
cas ao ar/dia e dois conjuntos de enfardamento automático.  
Na Índia, a empresa fornecerá à ITC um Sistema de Inspeção 
Valmet IQ Web (WIS) para a máquina de papelcartão BM7. 
O comissionamento está programado para o terceiro e quarto 
trimestres de 2020. 

Na Suécia será fornecida uma fábrica completa para a  
Göteborg Energi AB de aquecimento central urbano em 
Gotemburgo. Com a nova estação de água quente, as emis-
sões fósseis de CO2 serão reduzidas em 25.000 toneladas por 
ano. A demolição da planta existente começará em abril de 
2021 e a nova planta será iniciada em dezembro de 2021. 

Na Finlândia, será fornecido um sistema de automação 
e medições de sólidos para a estação de tratamento de águas 
residuais da Oulu Waterworks. Com a solução, a planta 
pode estabilizar o lodo e tratá-lo com mais eficiência. O co-
missionamento será no primeiro trimestre de 2021. 

Na Tailândia, a Valmet recebeu um pedido para fornecer 
uma prensa de lavagem à planta de celulose branqueada de fi-
bra curta da Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited 
(PPPC) na fábrica de Nam Pong, localizada em Khon Kaen.

A partida está prevista para o terceiro trimestre de 2021.  
Em 1.º de julho de 2020, a Valmet tomou conhecimento do 
anúncio da Alfa Laval sobre a oferta pública das ações da Neles, 
concluindo a aquisição de 14,88% das ações da Solidium Oy.
Fonte: Valmet

  Centro de tecnologia de válvulas da 
Neles inicia operações

O novo centro de tecnologia de válvulas da Neles em Jia-
xing, China, iniciou suas operações. A nova planta fortalece as 
capacidades de produção de válvulas e produtos relacionados 
da Neles e aumenta a disponibilidade para clientes em vários 
setores no mundo. O investimento greenfield para responder 
à crescente demanda de tecnologias confiáveis de válvulas foi 
anunciado em outubro de 2018.
Fonte: Neles
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INVESTIMENTOS

  Lucart recebe sinal verde para 
investimento de 10 milhões de euros  
em uma nova planta de cogeração

A Lucart anunciou um investimento de 10 milhões de 
euros para a instalação de uma nova planta de cogeração de 
alta eficiência para a sua fábrica, na província de Lucca, Itália. 
O projeto será concretizado com a colaboração da Baker Hu-
ghes, que fornecerá a tecnologia NovaLT12 totalmente proje-
tada e produzida na Itália. A turbina a gás pode fornecer uma 
potência de 12,5 MW, com eficiência de cogeração de até 85%.
Fonte: Lucart

  Nouryon
A Nouryon concluiu um projeto para dobrar a capacidade 

de peróxidos orgânicos em sua planta em Itupeva, Brasil. A 
expansão adicionará capacidade para produtos como peróxi-
dos de metiletilcetona (MEKP), bem como pastas e ceras de 
peribido de dibenzil (BPO). 

Além disso, a empresa concluiu a aquisição anunciada an-
teriormente do negócio de carboximetilcelulose (CMC) da J. 
M. Huber Corporation. A transação ampliará o portfólio de 
produtos CMC, um polímero solúvel em água de base biológi-
ca sustentável, usado como espessante, ligante, estabilizador e 
formador de filme.

Em Ningbo, China, a empresa iniciará o desenvolvimento 
de uma instalação para produzir dois intermediários princi-
pais para seus negócios de peróxidos orgânicos: hidroperó-
xido de terc-butil (TBHP) e álcool terc-butílico (TBA). Peró-
xidos orgânicos são ingredientes essenciais na produção de 
polímeros e compósitos. A fábrica será concluída no segundo 
semestre de 2021 e terá capacidade anual para 35.000 tonela-
das de TBHP / TBA.
Fonte: Nouryon

LANÇAMENTOS

  Klabin e Gualapack desenvolvem 
embalagem exclusiva para álcool em gel 
feito a partir da celulose 

A Klabin e a Gualapack, líder global em standup pouches com 
bico, se uniram para criar uma embalagem exclusiva para arma-
zenamento e transporte do álcool em gel desenvolvido a partir 
de celulose microfibrilada (MFC), em parceria com o Instituto 

  Andritz/Internacional
Algumas semanas após o comissionamento, a máqui-

na tissue PrimeLineTM W6 de 5,6 m de largura, entregue à 
Arkhbum Tissue Group LLC em Vorsino, na Rússia, atingiu 
uma velocidade de 2.000 m/min com uma gramatura de 16 
g/m² e agora está produzindo toalhas faciais, papéis higiêni-
cos, guardanapos e toalhas de cozinha de alta qualidade, com 
100% de polpa virgem (celulose de fibra curta branqueada e 
celulose de fibra longa).

A Andritz também iniciou com sucesso a primeira de 
duas linhas OCC, cada uma com capacidade de 1.000 bdtm/d, 
à Shandong Wamat Paper Co., Ltd., em Shandong, China. 
O início da segunda linha da OCC está previsto para o final 
deste ano. Ambas as linhas produzem celulose para papelão 
ondulado como produto final.

Um pedido da Sun Paper para fornecer tecnologias para 
as plantas de desaguamento de celulose, licor branco e os 
principais equipamentos de processo para sua nova fábrica de 
celulose em Beihai, China. O início das operações está previs-
to para o quarto trimestre de 2021.

Para a Vinda Personal Care (Guangdong) Co., Ltd, a em-
presa fornecerá um sistema de preparação de massa para ali-
mentar suas quatro máquinas tissue na fábrica de Yangjiang, 
em Guangdong, China. O início das operações está previsto 
entre o segundo e terceiro trimestre de 2021.
Fonte: Andritz

  Toscotec
A fabricante alemã de papelão Aviretta selecionou a Tos-

cotec para reconstruir a seção de pós-secagem de sua PM4 
na fábrica de Ettringen, na Baviera. A PM4 produz testliner 
(cartão para teste) e ondulação de 60 a 130 g/m². O início das 
operações está previsto para o quarto trimestre de 2020. Na 
Cartiera di Ferrara, a Toscotec foi escolhida para uma re-
construção completa da seção de secadores de sua máquina 
de cartão na fábrica de Ferrara, na Itália. A máquina de papel 
produz canudos na faixa de 220 a 620 g/m², processando 100% 
de papel reciclado. A entrega está prevista para o terceiro tri-
mestre de 2020. A reconstrução aumentará a produção da fá-
brica em 30%.
Fonte: Toscotec

  AkzoNobel fornece produtos para o 
projeto de gás natural líquido no Canadá

Situado em Kitimat, o Projeto GNL Canadá contará com 
quatro unidades de processamento, com capacidade total de 
28 milhões de toneladas por ano – representando um passo 
significativo para o setor de energia do país. A empresa está 
fornecendo revestimentos de sua linha Chartek para a primei-
ra fase da construção, que envolve a construção de 35 módu-
los principais na China.
Fonte: AkzoNobel
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SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras e a indústria 
de cosméticos Apoteka. A embalagem é feita com papel Sack 
Kraft Plano da Klabin e utiliza uma laminação como barreira 
para manter as propriedades originais do produto. O modelo 
cria uma frente de aplicação para o papel em substituição às 
embalagens rígidas, promovendo uma redução expressiva na 
quantidade de material de origem fóssil e ampliando a taxa 
de reciclabilidade da embalagem final. 

Paletes de papelão ondulado para uso interno – A Kla-
bin busca soluções para a diminuição de resíduos em suas 
unidades industriais. Uma delas é a diminuição de refugos 
provenientes dos paletes de madeira para paletes desenvol-
vidos com peças de papelão ondulado. A substituição foi 
adotada nas unidades de Jundiaí, Feira de Santana, Itajaí e 
Manaus. Os paletes são produzidos com o papel Klabin feitos 
a partir de matéria-prima renovável, proveniente de florestas 
plantadas e certificadas, além de serem 100% recicláveis. O 
produto possui atributos semelhantes ao modelo de madeira, 
suportando o mesmo peso dos paletes tradicionais. Se respei-
tados os cuidados no manuseio, eles têm alta durabilidade. 
Fonte: Klabin

 
  Smurfit Kappa Brasil desenvolve 

embalagem feita para descarte  
de resíduos infectantes  

A Smurfit Kappa desenvolveu uma solução inédita para 
apoiar hospitais, laboratórios e clínicas no descarte correto e se-
guro de resíduos infectantes – materiais perfurocortantes, a As-
trobox. Com capacidade para 13 litros, a solução reduziu em 30% 
o uso de materiais com a diminuição de peças de montagem, o 
que facilita a montagem e proporcionou um ganho de 40% no 
tempo da coleta de materiais para descarte. Possui em sua parte 
interna um saco plástico que foi acoplado junto ao fundo rígido, 
com uma cinta e bandeja, formando assim um revestimento in-
terno espesso, o que evita perfurações e vazamentos, além disso 
tem um sistema de travamento para evitar violações. 
Fonte: Smurfit Kappa

  Diageo cria primeira garrafa em papel 
A Diageo apresentou a primeira garrafa de destilados do 

mundo 100% livre de plástico. A embalagem fará sua estreia 
no mercado no início de 2021 com Johnnie Walker, scotch 
whisky. Também foi anunciada uma nova parceria com a Pi-
lot Lite, uma empresa de venture management, para lançar a 
Pulpex Limited, nova líder mundial em tecnologia de emba-
lagens sustentáveis e responsável por desenvolver a garrafa 
à base de papel escalável “inédita”, que pode ser totalmente 
reciclada. A embalagem foi projetada para conter uma va-
riedade de produtos líquidos e fará parte do compromisso 

da Diageo com a meta 12 dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável das Nações Unidas de consumo e produção 
responsáveis. A Pulpex Limited estabeleceu um consórcio 
com principais empresas de FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods) do planeta, incluindo Unilever e PepsiCo, para garan-
tir que a inovação possa ser usada de forma abrangente.
Fonte: Diageo

  Paraibuna Embalagens lança  
nova linha de Papel Tubex 

A Paraibuna Embalagens lançou uma nova linha de papel: 
o Papel Tubex – Maculatura especificada. Ele é produzido a 
partir da reciclagem de aparas de papelão pré e pós-consumo, 
selecionadas, passando por um rigoroso processo de depura-
ção, com baixo teor de cinzas (máximo 5%). A performan-
ce e a resistência são garantidas tanto para a fabricação de 
tubos leves como pesados, pois é produzido em gramaturas 
variadas (110 g/m² e 200 g/m²) e dentro das especificações de 
mercado.  Outra característica é teste de cobb aberto (absor-
ção de umidade), que oferece melhor aderência e precisão na 
colagem, além da alta tração longitudinal e transversal.
Fonte: Paraibuna Embalagens

  ABB lança solução digital para 
controle total de operações úmidas

A ABB lançou uma nova geração do seu Advanced Process 
Control (APC). Wet End Control – é uma solução ABB Ability™ 
APC para fábricas de papel – que estabiliza o processo úmido e 
reduz variabilidade ao controlar, monitorar e otimizar o desem-
penho de absorção. A solução utiliza uma abordagem de controle 
preditivo de modelo multivariável para prever o comportamento 
futuro do processo úmido, fazendo ajustes automáticos para es-
tabilizar os níveis de cinzas, reduzir a variabilidade da consis-
tência da água branca e minimizar as dosagens químicas e de 
enchimento. Isso resulta em uma melhor capacidade de execução 
da máquina ao ajudar a reduzir as quebras da folha, e acelerando 
as alterações de nível e a recuperação das quebras. 
Fonte: ABB

  Schmersal lança caixa de junção  
Ex em inox para conexões elétricas

Projetadas para proteger e tornar seguras as conexões elé-
tricas em áreas potencialmente explosivas, as novas Caixas de 
Junção Ex PEx-CJ da Schmersal são dedicadas aos segmentos 
industriais de óleo e gás, químico, portuário e naval, farma-
cêutico, sucroalcooleiro, alimentício, grãos, papel e celulose. 
Nacionais, as caixas de junção Ex PEx-CJ são essenciais em 
setores com muita fiação. O lançamento tem a certificação 
INMETRO TUV 19.1531 para utilização em Zonas 1, 2, 21 e 
22 e conta com grau de proteção IP66 ou IP66W.
Fonte: Schemersal
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  Voith e PTS Heidenau elaboram  
nova especificação para a medição  
de stickies e outros contaminantes 

Em parceria com o instituto de pesquisa e serviços Pa-
piertechnische Stiftung (PTS) Heidenau, da Alemanha, a 
Voith elaborou um novo método para a medição de con-
taminantes pegajosos indesejados, mais conhecidos como 
stickies. O método de medição utiliza uma câmera de infra-
vermelho próximo (NIR) para realizar a detecção com con-
fiabilidade de contaminantes ao longo de todo o processo de 
produção de papel. Além de garantir uma maior precisão de 
medição, a solução também oferece uma maior gama de apli-
cações em comparação com métodos convencionais. A espe-
cificação técnica foi recentemente publicada sob a designação 
DIN SPEC 6745.
Fonte: Voith

  Arauco apresenta sua coleção  
2020 com cinco novos padrões

A coleção Persona se junta ao portfólio da Arauco. A 
marca possui mais de 100 padrões únicos no Brasil. Para 
criar esta coleção, a empresa buscou inspiração na persona-
lidade com padrões versáteis e elegantes. A tradução fiel de 
elementos da natureza, rochas, minerais e madeira compõem 
os cinco novos padrões, denominados Atenna, Lord, Gaia, 
Cosmo e Cumaru. A tonalidade e os desenhos destes padrões 
foram pensados para proporcionar aconchego aos ambien-
tes em que são aplicados, para que as pessoas restabeleçam a 
harmonia e o equilíbrio do bem-estar desgastado pelo estres-
se do dia a dia.  
Fonte: Arauco

  OMET apresenta  
máquina Multifolding

A nova MF Line, máquina multifolding, está disponível 
na configuração de faixa única ou dupla, de acordo com as 
necessidades de operação, para produção de guardanapos 
com diferentes tipos de dobras e com trocas rápidas efetu-
adas diretamente no painel de controle do operador, graças 
à nova tecnologia de cabeçote dobrável a vácuo / mecânico. 
A configuração em linha de impressão digital Chameleon 
também permite flexibilidade máxima para produtos perso-
nalizados, sem desperdício. 
Fonte: OMET

  Pure Performance 
A BillerudKorsnäs lançou o Pure Performance, um Top 

Kraftliner branco que combina alta resistência, alta capaci-
dade de impressão e pureza em um único material. O Pure 
Performance é um produto que oferece redução no uso de 
material, graças à sua construção de três camadas com pro-
priedades de fibra otimizadas: A camada superior contém 
fibras brancas curtas bem distribuídas, otimizadas para ex-
celente capacidade de impressão / A camada inferior possui 
fibras longas não branqueadas para maior resistência / a ca-
mada intermediária é usada para criar volume, a fim de ma-
ximizar a rigidez e minimizar ondulações.
Fonte: BillerudKorsnäs

MERCADO

  InovAtiva de Impacto
O InovAtiva de Impacto selecionou 40 startups para 

participar de seu ciclo de aceleração. Até 26 de outubro de 
2020 essas empresas terão acesso a cursos de capacitação  
on-line, webinars, treinamento de simulação de pitch 
(discurso para investidores) com feedback de mentores 
convidados, workshops e mentorias coletivas e indivi-
duais. Criado em 2016, o programa busca fomentar o 
ecossistema dos negócios de impacto social e ambien-
tal no País. Dentre as selecionadas estão empresas com 
foco em agronegócios: ManejeBem e Netword Agro; 
Energia: DISPOR Energia, SHARENERGY e SunR - 
Reciclagem fotovoltaica; Indústria Química: MadTech 
Indústria de Impacto; Logística: Carbono Zero; etc. 
Confira a lista completa em: https://www.inovativabra-
sil.com.br/aprovadasimpacto2020/
Fonte: InovAtiva de Impacto
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  Valmet/Brasil
A Valmet Brasil fez a atualização da linha de enfarda-

mento da Bracell. A primeira fase da atualização do sis-
tema de controle da linha foi realizada durante a Parada 
Geral (PG) e contou com a substituição de equipamentos 
e controladores lógicos programáveis (CLPs) e retirada de 
sistemas desatualizados. A segunda etapa do projeto terá 
a substituição dos equipamentos de aplicação de capas em 
fardos e deve ocorrer em uma parada programada. A esti-
mativa é de um aumento na disponibilidade de operações 
em cerca de 3% ao ano. 

Além disso, a Valmet Brasil forneceu um novo coater 
off-machine para Oji Papéis Especiais. Com o novo coater 
off-machine PC4, a Oji Papéis Especiais busca aumentar a 
capacidade de produção de papel térmico em 80%. O novo 
coater PC4 terá largura útil de 4.200 mm e irá produzir 
papéis térmicos com gramaturas entre 44-55 g/m2 a uma 
velocidade de 1.200 m/min. O startup está previsto para 
novembro de 2021.
Fonte: Valmet

  Pöyry conquista novo contrato  
com a Largo Resources na Bahia  

A Pöyry anunciou a conquista de um novo contrato com 
a Largo Resources para atuar na nova planta de processa-
mento de trióxido de vanádio (V2O3), que será construída 
no município de Maracás, na Bahia, e terá capacidade de pro-
duzir 14 toneladas diárias. A Largo vai investir cerca de US$ 
10 milhões na unidade, que será construída em duas etapas. 
As obras civis da primeira fase estão previstas para o início 
do segundo semestre, e a partida da unidade, no 2º trimestre 
de 2021. Cerca de 20 colaboradores da Pöyry estão trabalhan-
do no projeto juntamente com o apoio do time da Finlândia.  
Fonte: Pöyry

SUSTENTABILIDADE

  Softys lança estratégia de 
sustentabilidade com objetivos  
focados nos próximos três anos 

A Softys, empresa do grupo CMPC, lançou sua Estraté-
gia de Sustentabilidade 2020-2023, que considera objetivos e 
metas específicos a serem alcançados nos próximos três anos, 
em quatro focos de ação: facilitar uma vida melhor para as 
pessoas, co-construir um ambiente econômico sustentável, 
promover o desenvolvimento das comunidades locais e pro-
teger a população e o Meio Ambiente. A empresa está com-

prometida com a Agenda 2030 das Nações Unidas e procura 
contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), trabalhando com impulso especial em seis ODS: 
saúde e bem-estar; igualdade de gênero; água limpa e sane-
amento; produção e consumo responsáveis; ação climática; e 
alianças para alcançar as metas. 
Fonte: Softys

  Suzano integra movimento favorável 
ao fortalecimento de agenda sustentável 
no Brasil

A Suzano é uma das 40 empresas signatárias do “Comu-
nicado do Setor Empresarial Brasileiro”, documento que de-
fende a agenda do desenvolvimento sustentável e combate ao 
desmatamento na Amazônia. O documento destaca “a aten-
ção e preocupação” do setor empresarial em relação a eventu-
ais impactos nos negócios ocasionados pela percepção nega-
tiva da imagem do Brasil no exterior em relação às questões 
socioambientais, além de defender o redirecionamento dos 
investimentos para enfrentamento e recuperação da econo-
mia brasileira em um modelo de economia circular, de baixo 
carbono, e inclusiva. 
Fonte: Suzano

 
  Klabin conquista Selo Social 2019 

A Klabin foi reconhecida com Selo Social 2019, que desta-
ca projetos socioambientais comprometidos com o desenvol-
vimento sustentável de Itajaí-SC. O prêmio concedido pela 
prefeitura estimula a implementação de ações que estejam 
alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU. As iniciativas premiadas reforçam o com-
promisso da empresa com o Meio Ambiente e permitiram à 
Companhia ser reconhecida em cinco dos 17 ODS.
Fonte: Klabin

  OJI Papéis Especiais apresenta  
Relatório de Sustentabilidade 2019

A OJI Papéis Especiais divulgou o Relatório de Susten-
tabilidade de 2019. O documento está disponível no site da 
companhia: http://ojipapeis.com.br/institucional/quem-so-
mos. Na publicação, estão compiladas iniciativas de excelên-
cia da OJI, divididos entre os eixos Sustentabilidade, Social/
Sociedade, Negócios e Governança, seguindo as diretrizes da 
Global Reporting Initiative (GRI), referência em relatórios 
socioambientais em todo o mundo.
Fonte: OJI Papéis Especiais
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Espaco do Leitor

  Estudo aponta áreas de  
silvicultura em Santa Catarina

Um levantamento que começou em novembro de 
2018 e foi concluído em fevereiro de 2020 mapeou a 
silvicultura catarinense de forma inédita. O estudo, 
contratado pela Associação Catarinense de Empresas 
Florestais (ACR) e desenvolvido pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC-CAV), identificou 
através de sensoriamento remoto as áreas com f lo-
restas plantadas em Santa Catarina. A conclusão foi 
que a área total com f lorestas plantadas no estado é 
de 828,9 mil hectares. Desta totalidade 553,6 mil hec-
tares (67%) são área com Pinus; e 275,3 mil hectares 
(cerca de 33%) estão ocupados com Eucalyptus. Parte 
do resultado do estudo está no Anuário Estatístico 
de Base Florestal para o Estado de Santa Catarina – 
2019. Além da versão física, o anuário possui uma 
versão digital, que está disponível gratuitamente para 
download no site da ACR: www.acr.org.br.
Fonte: Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR)

  CENIBRA disponibiliza  
Plano de Manejo Florestal de 2020  

A CENIBRA disponi-
bilizou o resumo público 
do Plano de Manejo Flo-
restal de 2020. A empre-
sa está situada na área 
de abrangência da Mata 
Atlântica e adota medidas 
para conviver harmonio-
samente com este bioma. 
Para baixar o documen-
to, acesse: https://www.
cenibra.com.br/plano-de-
-manejo-florestal/.

A empresa lançou também as versões digitais do Relató-
rio de Sustentabilidade e das Demonstrações Financeiras da 
CENIBRA e de suas controladas, relativos ao ano de 2019. 
Os documentos estão disponíveis nos seguintes endereços: 
https://www.cenibra.com.br/relatorio-de-sustentabilidade/ e 
https://www.cenibra.com.br/demonstracoes-contabeis/.
Fonte: CENIBRA

  Pesquisa revela que a sustentabilidade 
está transformando a abordagem das 
empresas para a inovação em embalagens 

Uma nova pesquisa realizada com 200 executivos no Reino 
Unido pela Smurfit Kappa revelou que a sustentabilidade está 
transformando a agenda da inovação, à medida que as empre-
sas repensam seus produtos e soluções de embalagem, em um 
esforço coletivo para combater os resíduos no Meio Ambiente. 
As companhias estão se concentrando nas embalagens como 
uma oportunidade de inovação: sete em cada dez empresas ci-
taram que os materiais para embalagens são o seu maior desa-
fio de sustentabilidade, seguido pela coleta e reciclagem (59%) 
e materiais usados na fabricação de produtos (56%). Além dis-
so, nove em cada dez empresas incluíram material usado ou 
reciclado em produtos / embalagens como parte de suas estra-
tégias de sustentabilidade.              n
Fonte: Smurfit Kappa

PLANO DE MANEJO FLORESTAL
RESUMO PÚBLICO 2019

Licença número: FSC-C021201
Licença número: FSC-C008495

Reportagem de Capa/O Papel de junho 2020
“Estava vendo um vídeo sobre a permacultura e lendo a  

Revista O Papel de junho 2020 e recebi simultanea-
mente um link sobre a permacultura. Hoje a preocupa-
ção geral é sobre a sustentabilidade. Achei interessante 
e talvez uma possível sinergia entre a permacultura e 
a gestão de resíduos. Para pensar sobre a Permacul-
tura e  A Natureza do Setor Pela Gestão de Resíduos.  
Compartilho o link aqui: 
h t t p s : / / w w w . a g r o s o f t . c o m . b r / 2 0 2 0 / 0 6 / 2 3 /
p e r m a c u l t u r a - u m - n o v o - e s t i l o - d e - v i d a -
d o c u m e n t a r i o / ? u t m _ s o u r c e = m a i l e r l i t e & u t m _
medium=email&utm_campaign=agrosoft_destaques_
personalizado_2020_06_23&utm_term=2020-06-23%20
Antes%20de%201970%20Antes%20de%201979%20No%20
exterior
Abraços, saúde e tranquilidade.”
Leitor: Marcos Ishii

Engenheiro Florestal/Coluna Ponto  
de Vista/O Papel de junho 2020

“A publicação do meu artigo escrito para a coluna Ponto 
de Vista da Revista O Papel de junho 2020 foi compartilhada 
em todas as frentes e, para a minha surpresa, por outras redes 
que não tenho contanto. Recebi apoio do centro de engenha-
rias: https://wp.ufpel.edu.br/ceng/texto-de-aluno-do-ceng-e-
-publicado-em-revista-de-circulacao-nacional-internacional/ 
e pelas redes sociais.  Muito obrigado e gratidão!”
Leitor: Vinícius Cenci Taborda
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ABTCP PROMOVERÁ CONGRESSO INTERNACIONAL & 9º ICEP ESTE ANO 
EM FORMATO VIRTUAL COM EXPOSIÇÃO ADIADA PARA 2021

A ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel – decidiu, em conjunto com as empresas participantes 
da Exposição 2020, adiar o evento presencial, mantendo a realização do 53.º Congresso & 9.º ICEP em formato 
virtual este ano. A decisão foi tomada com base na importância de se manter o distanciamento consciente, uma 
vez que o surto do novo coronavírus prossegue avançando em diversas partes do Brasil e do mundo e ainda não 
se tem, pela ciência, medicamentos ou vacinas eficazes para conter a pandemia.

A essencialidade do setor de celulose e papel, que intensificou suas operações desde o início do surto do Covid-19 
para atender às demandas da sociedade  nas áreas de embalagens de alimentos, remédios, produtos de higiene e 
matérias-primas destinadas a itens de saúde, segue valorizada pela ABTCP a partir dos temas que serão abordados 
nos painéis do 53.º Congresso & 9.º ICEP. A programação preliminar do evento, organizado totalmente em 
plataforma virtual, irá proporcionar a participação de um número maior de congressistas e poderá ser consultada 
em breve no site www.abtcp2020.org.br. O programa está sendo organizado, considerando fusos horários de  
keynotes de vários países e congressistas do Brasil e do mundo, para oferecer a melhor agenda internacional. 

Já a Exposição ABTCP, reagendada para 2021, entre os dias 10 e 12 de agosto, contemplando também um próximo 
Congresso promovido simultaneamente, em São Paulo, no Transamérica Expo Center, será mantida nos mesmos 
pavilhões D e E, que seriam ocupados este ano, e ganhará ainda maior relevância. A mudança posicionará o evento 
em um ano estratégico à retomada da economia mundial que certamente exigirá dos fabricantes e fornecedores do 
setor de celulose e papel – e de todos os demais segmentos da cadeia produtiva – soluções criativas que poderão 
estar disponíveis aos visitantes nesta principal vitrine de tecnologias da nossa indústria na América Latina.

     LAIRTON LEONARDI                                     DARCIO BERNI                                  FRANCISCO RAZZOLINI
Coordenador Cons. Diretor                         Diretor Executivo                          Presidente Cons. Executivo

Indispensável para sua empresa alavancar 
resultados e fortalecer sua imagem no mercado. 
Para assinar ou anunciar:
(11) 3874-2733/2708/2714
relacionamento@abtcp.org.br

Siga-nos
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FAO discute impactos 
e medidas para 

recuperação do setor 
de base florestal 

pós-pandemia
Organização afirma que a recuperação das 

florestas é imprescindível para o reequilíbrio da 
biodiversidade, combate às mudanças 

climáticas e prevenção às novas epidemias 
por doenças zoonóticas, como a Covid-19 

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

ACovid-19 trouxe impactos 
para a sociedade alcançan-
do inúmeras comunidades, 
inclusive aquelas mais afas-

tadas, afetando as florestas e a silvicul-
tura das mais variadas formas. Com o 
objetivo de identificar e discutir possí-
veis respostas para mitigar tais impac-
tos, a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO) 
promoveu uma semana dedicada a  
webinares sobre o tema, entre os dias 
22 e 25 de junho passado.

A urgência sobre o assunto se dá 
em um momento em que o meio 
ambiente vive consequências de ou-
tras crises tão complexas, como as 
mudanças climáticas, e a biodiversi-
dade ameaçada pelo desmatamento 

de áreas em grandes proporções, ano 
após ano. Transformando em núme-
ros, 10 milhões de hectares de flo-
restas por ano são perdidas, dando 
lugar, em 40% dos casos, para serem 
exploradas com fins agrícolas, e en-
tre outros que não contribuem para a 
preservação dos biomas. 

É nesse contexto que surge o alerta 
da FAO. “Quase ¾ das doenças infec-
ciosas emergentes e pandemias recen-
tes são zoonóticas. Mudanças de pai-
sagens e perda de biodiversidade são 
os principais impulsionadores do sur-
gimento dessas doenças”, disse Mette 
Loyche Wilkie, diretora da Divisão de 
Política e Recursos do Departamento 
Florestal da FAO.

Embora a ponta da cadeia produti-

va não tenha sofrido tantos impactos 
econômicos, no caso brasileiro, como 
será mencionado adiante, vários fa-
tores estão chamando a atenção para 
um cenário que poderá pressionar 
ainda mais essa situação. “O comér-
cio foi interrompido em quase todas 
as cadeias de valor. As pessoas estão 
perdendo seus empregos e renda e al-
gumas estão retornando às áreas ru-
rais. O risco de mais desmatamento 
e degradação dos recursos naturais 
que as pessoas usam para subsistir 
também aumentou”, disse Maria He-
lena Semedo, diretora-geral adjunta 
e coordenadora de Recursos Naturais 
da FAO, durante o evento.

Maria Helena destacou, contudo, 
que a floresta não é o problema, mas 
parte da solução. “Se protegermos, 
restaurarmos e usarmos os recursos 
florestais de maneira equilibrada, 
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O mundo ainda possui pelo menos 1,11 bilhão de hectares de floresta primária. 
Combinados, três países –  Brasil, Canadá e Federação Russa – hospedam mais da 
metade (61%) da floresta primária do mundo. A área de floresta primária diminuiu 81 
milhões de ha desde 1990. (Avaliação Global de Recursos Florestais 2020 (FRA 2020)
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conseguiremos prover novos traba-
lhos e ajudaremos, ao mesmo tempo, 
no encontro de soluções de todos os 
demais problemas já citados. Sejamos 
inovativos, com olhar para o futuro 
para que no menor tempo possamos 
contribuir para uma agenda mais sus-
tentável. Todos juntos, unindo forças”, 
enfatizou a diretora-geral adjunta e 
coordenadora de Recursos Naturais 
da FAO em sua palestra. 

Para ela, o cenário atual marcado 
pela pandemia reflete um momento 
estratégico e ao mesmo tempo deli-
cado. “Pessoas inescrupulosas estão 
aproveitando a situação para desmatar 
por falta de fiscalização, aproveitan-
do-se daqueles que sofrem com a falta 
de empregos, ou seja, os mais vulne-
ráveis da sociedade, para cometerem 

esses crimes. Portanto, não podemos 
não esquecer do clima e da biodiver-
sidade ao buscar uma rápida solução 
e sermos irresponsáveis. Devemos 
tomar essa oportunidade para recons-
truir algo melhor no setor florestal”, 
disse Maria Helena.

Compartilhando dessa mesma 
ideia, Elizabeth Mrema, secretária 
executiva da Convenção sobre Diver-
sidade Biológica (CBD), enfatizou a 
relação do ser humano com a flores-
ta. “A Covid-19 nos lembra que o ser 
humano é uma extensão da natureza 
e para sempre o será. Por bem ou por 
mal. As doenças podem ser transmiti-
das, e essa pandemia é uma chamada 
para acelerarmos a busca por soluções 
para tantas interferências causadas ao 
meio ambiente.”

GREG M
ONTANI POR PIXABAY
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Elizabeth pontuou ainda que um 
dos primeiros passos é buscar nos 
programas em todo o mundo opor-
tunidades para explorar os recursos 
de maneira segura para as pessoas, 
impulsionando a economia  em uma 
abordagem “OneHealth” (tradução li-
vre para “Saúde Única”), o que nos aju-
dará a compreender a dinâmica dessas 
pandemias e como podemos evitar 
que elas ocorram. 

O conceito, que vem sendo larga-
mente difundido pelos epidemiologis-
tas, One Health, é a integração entre a 
saúde humana, a saúde animal, o am-
biente e a adoção de políticas públicas 
efetivas para prevenção e controle de 
enfermidades trabalhando nos níveis 
local, regional, nacional e global.

“O ecossistema florestal é funda-
mental, principalmente para as flores-
tas primárias, pois ali vivem espécies 
únicas. É também na flora e fauna que 
achamos a cura para várias doenças. Se 
destruirmos essa fonte, banimos a pos-
sibilidade de descobrirmos a solução 
para vários problemas atuais”, refletiu 
Elizabeth. Com dados do relatório 
Living Planet Report (2014) do World 
Wide Fund for Nature (WWF), obser-
vou-se que desde a década de 1970 a 
degradação e o desmatamento contri-
buíram para o declínio de 52% de ani-
mais vertebrados em nosso planeta e a 
redução das espécies florestais. 

A sessão temática sobre 
esse assunto ocorreu no 
dia 22 de junho. Assista  
ao vídeo desta palestra

Atualmente, 86 milhões de pessoas 
trabalham nesse setor, contudo, mais 
de 1 bilhão de pessoas dependem dos 
alimentos que advém das florestas 
(wildfoods), em uma situação de maior 
vulnerabilidade, como o caso de mi-
lhares de indígenas, expondo-se mui-
tas vezes a patógenos desconhecidos, 
conforme dados do relatório da FAO, 
The State of the World’s Forests 2020.

“Existem três níveis de consumi-
dores desse tipo de alimento. Aqueles 
em condição de subsistência; em se-
gundo lugar os que moram em regiões 
intermediárias e utilizam como fonte 
de alimento e renda; e o terceiro tipo 
observado está nas grandes cidades, 
que buscam alimentos mais ‘exóti-
cos’, consumindo-os como um item 
de luxo”, explicou Sandra Hatiarison, 
Oficial Florestal da FAO para a África 
Central. Por isso, Sandra disse que é 
necessário criar medidas de controle 
mais rígidas para esse tipo de comér-
cio e consumo. “Para as pessoas que 
sobrevivem desses alimentos, preci-
samos criar condições de desenvolvi-
mento sustentáveis para que elas não 
precisem recorrer somente a essas 
fontes de alimento e renda”, indicou.

Confira a apresentação

De acordo com vários dirigentes 
da FAO, os países das florestas tropi-
cais fizeram progressos significativos 
para melhorar a governança florestal, 
aumentar a transparência, fortalecer o 
monitoramento florestal e estabelecer 
plataformas de múltiplas partes inte-
ressadas em seus esforços para com-
bater a extração ilegal de madeira e o 
desmatamento, afirmando que os Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) nessas regiões, agora, de-
vem ser revistos, buscando possíveis 
respostas na restauração de florestas 
e paisagens para criar resiliência e ne-
gócios sustentáveis.

As sessões temáticas sobre
 esse assunto ocorreram 

no dia 23 de junho. 
Assista ao vídeo completo 

destas palestras

Traçando um paralelo com o con-
texto atual brasileiro, no dia 6 de ju-
lho último, um documento que conta 
com a assinatura dos CEOs de cerca 
de 40 companhias e grupos empresa-
riais dos setores industrial, agrícola e 
de serviços, além de quatro organiza-
ções: Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS); Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag); Indústria Bra-
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sileira da Árvore (IBÁ); e Associação 
Brasileira das Indústrias de Óleo Vege-
tal (ABIOVE) , foi enviado à Vice-Pre-
sidência da República e ao Conselho 
Nacional da Amazônia Legal, cobran-
do atenção do governo brasileiro para 
estabelecer uma agenda de desenvolvi-
mento sustentável e, em especial, pela 
definição de ações de combate ao des-
matamento na Amazônia. 

Leia a carta na íntegra

Conforme informações da Indús-
tria Brasileira de Árvores (IBÁ), são 
apontados pelo documento como fo-
cos prioritários de ação: 

(i) inclusão social e econômica de 
comunidades locais para garantir a 
preservação das florestas; (ii) mini-
mização do impacto ambiental no 
uso dos recursos naturais, buscando 
eficiência e produtividade nas ativi-
dades econômicas daí derivadas; (iii) 
valorização e preservação da biodi-
versidade como parte integral das 
estratégias empresariais; (iv) adoção 
de mecanismos de negociação de cré-
ditos de carbono; (v) direcionamento 
de financiamentos e investimentos 
para uma economia circular e de bai-
xo carbono; e (vi) pacotes de incen-
tivos para a recuperação econômica 
dos efeitos da pandemia da Covid-19, 
condicionada a uma economia circu-
lar e descarbonizada.

O setor florestal e o futuro de 
restrições econômicas e sociais 
pós-pandemia

Em um primeiro momento as pa-
lestras da Semana Florestal da FAO 
trataram de relacionar a Covid-19 e as 
vulnerabilidades das florestas, que po-
dem ser observadas como um alerta 
para a tomada de ações preventivas a 
crises futuras. Já em um segundo mo-
mento os painéis abordaram como é 
possível fortalecer a sua conexão com 
a biodiversidade e a saúde. Ao final, 
as sessões buscaram reflexões com 
representantes de empresas privadas 
e associações do setor, e suas perspec-
tivas para curto, médio e longo prazo 
e em entender como a FAO poderia 
atuar para um setor mais fortalecido e 
resiliente, mesmo diante de restrições 
econômicas e sociais: um cenário es-
perado para o pós-pandemia. 

A FAO realizou uma pesquisa 
sobre as expectativas da 

indústria de base florestal na 
retomada dos negócios. Confira 

o resultado dessa pesquisa

A Covid-19, de rápida evolução, 
deixou o setor florestal com desafios 
imediatos. Um deles, ao ser reconhe-
cido como um setor essencial, levou 
empresas a terem que lidar com novas 
condições de saúde e segurança, mu-
dando a dinâmica do mercado e, em 
algumas jurisdições, reduzindo a dis-
ponibilidade de trabalhadores. 

A sessão temática sobre  
esse assunto ocorreu no  
dia 24 de junho. Assista  
ao vídeo dessa palestra

Françoise Van de Ven, Secretária 
Geral da Union des Forestiers Indus-
triels du Gabon (UFIGA), no Gabão, 
contou que nos três países da Bacia do 
Congo (Camarões, República Demo-
crática do Congo, e República do Con-
go), o comércio e as exportações dimi-
nuíram por conta do fechamento das 
fronteiras. “A indústria florestal tam-
bém foi afetada por conta da demanda 
dos principais destinos do seu merca-
do de exportação (China e Europa). 
Os contratos foram cancelados e não 
houve novos contratos”, enfatizou.

Ivan Tomaselli, presidente da 
STCP Engenharia de Projetos Ltda. e  
vice-presidente de Tecnologia e Desen-
volvimento da Associação Brasileira da 
Indústria de Madeira Processada Me-
canicamente (Abimci) comentou sobre 
a situação na América Latina: “Fomos 
seriamente afetados pela Covid-19. Um 
total de 20% dos casos globais estão na 
região. Medidas como distanciamento 
social no Brasil foram adotadas, mas os 
setores essenciais, nesse caso o setor flo-
restal, continuou a trabalhar”. 

Tomaselli citou ainda que em al-
guns países as ações foram mais res-
tritivas, como na Argentina, Peru e 
Equador. Contudo, na visão do execu-
tivo, o maior impacto veio do mercado 
externo. “O mercado de madeira com-
pensada é voltado para exportação, 
bem como a celulose. Alguns países 
são altamente dependentes”, frisou. E 
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completou: “No Uruguai, esse número 
chega a 90%, tendo como principais 
destinos, justamente Estados Unidos 
e China, que também estão entre os 
mais afetados pela pandemia. Algu-
mas barreiras foram encontradas nes-
se sentido”. Com relação aos negócios, 
o vice-presidente da Abimci disse que 
o consumo local foi reduzido, e a de-
manda em geral se manteve, mas os 
preços começaram a cair e agora estão 
20% ou até 30% baixos.

Como medidas sanitárias, Tomaselli 
destacou que o governo investiu em in-
fraestrutura para saúde em regiões mais 
afetadas e em um programa de auxílio 
emergencial para pessoas desemprega-
das, mas ainda com problemas na sua 
distribuição. No âmbito empresarial, as 
grandes empresas tiveram mais acesso 
a crédito e possibilidade de postergação 
de taxas. “Contudo, os pequenos pro-
dutores não tiveram a mesma oportu-
nidade e estão encontrando maior difi-
culdade para manterem seus negócios e 
esses poderão ser os mais afetados pela 
crise”, contrapôs.

Ainda em sua apresentação, Toma-
selli apontou que nas perspectivas de 
curto prazo, a recuperação depende-
rá da capacidade de cada região de se 
adaptar a uma nova realidade. “Nas 
minhas discussões com grupos brasi-
leiros e internacionais vimos que é pos-
sível, no curto prazo, a partir da troca 
de informações, definir estratégias em 
conjunto para suportar a implantação 
de ações. Ou seja, precisamos compilar 
mais os dados, para entender mais so-
bre o problema, e a FAO poderá ajudar 
nisso. Já no médio e longo prazo, vejo 
uma cooperação internacional para 
desenvolver processos competitivos e 
promover o consumo sustentável, fa-
cilitando também o comércio entre as 
partes envolvidas.”

Steven Johnson, diretor de Comér-
cio e Indústria da ITTO, que mode-
rou a sessão que incluiu a palestra de 
Tomaselli, afirmou: “Devido a quedas 
acentuadas nos mercados globais, 

plantas reduziram a produção e algu-
mas fecharam. Por exemplo, a China 
teve uma queda de 80% nas importa-
ções de madeira tropical no primeiro 
trimestre de 2020”. Johnson acrescen-
tou ainda que “a Covid-19 teve um 
dos maiores impactos no setor de flo-
restas tropicais dos últimos 30 anos de 
trabalho da companhia. Por isso, o su-
porte à indústria é muito importante. 
Sem um setor saudável não consegui-
mos desenvolver a cadeia produtiva”.

Sobre o efeito da pandemia em sua 
região, Annie Ting, CEO da Sarawak 
Timber Association, na Malásia, fez 
suas considerações. Representando 
360 empresas da região, Annie cha-
mou a atenção para os custos da certi-
ficação que foram inflacionados após o 
Covid-19, o que prejudica sua atuação 
no mercado e dificulta a implementa-
ção do manejo florestal sustentável. 
Hoje 55% das florestas são certificadas 
no país. A CEO acrescentou ainda que 
a indústria florestal do Sarawak sofreu 
interrupções na cadeia de suprimen-
tos, queda na demanda do mercado 
e queda na produção, resultando no 
fechamento de empresas. “Os piores 
impactos estão chegando e serão mais 

claros nos terceiro e quarto trimestres 
de 2020”, pontuou.

Ainda assim, Annie vislumbra que 
no longo prazo algumas medidas po-
derão ajudar a recuperar esse prejuízo. 
Entre as ações recomendadas estão o 
reconhecimento da madeira tropical 
como ambientalmente amigável e re-
novável; o comprometimento dos go-
vernos em utilizar a madeira tropical 
em seus projetos; e preços mais justos. 
“A FAO poderia atuar no diálogo entre 
os setores público e privado e fornecer 
programas educacionais para estraté-
gias globais em soluções baseadas na 
natureza, bioeconomia circular, entre 
outros”, disse.

Para Carina Håkansson, presidente 
do Comitê Consultivo da FAO sobre 
Indústrias Sustentáveis de Base Flores-
tal (Advisory Committee on Sustainable 
Forest-based Industries – ACSFI-FAO) 
e diretora Geral da Federação das In-
dústrias Florestais da Suécia, é percep-
tível que a indústria florestal foi afetada 
de formas diferentes, mas demonstra 
ao mesmo tempo a versatilidade dos 
seus diferentes produtos, vantagens 
para o futuro e muito trabalho a ser 
feito. “Durante a crise, os produtos 
florestais foram essenciais para o for-
necimento ininterrupto de produtos de 
higiene e sanitários, biomassa, álcool 
como desinfetante para as mãos, papéis 
hospitalares, embalagens etc. Agora, 
existem oportunidades crescentes para 
a indústria florestal no fornecimento 
de uma matéria-prima  renovável para 
a substituição de produtos de origem 
fóssil”, resumiu Carina.

A executiva sueca pediu aos líde-
res globais, incluindo a ONU, setor 
privado e governos, que implemen-
tem planos de recuperação que sejam 
ecológicos, sustentáveis   e climáticos. 
E enfatizou ainda a missão de criar 
ações conjuntas de pesquisa e meios 
para informar os sistemas de oferta 
e demanda responsáveis, bem como 
realizar comunicações estratégicas de 
promoção do setor florestal.      n

“Durante a crise, os 
produtos florestais 
foram essenciais 

para o fornecimento 
ininterrupto de produtos 
de higiene e sanitários, 

biomassa, álcool 
como desinfetante 

para as mãos, 
papéis hospitalares, 

embalagens etc. Agora, 
existem oportunidades

crescentes para a 
indústria florestal no 

fornecimento de  
uma matéria-prima  

renovável para a 
substituição de produtos 

de origem fóssil”
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Para comemorar os 60 anos que 
completa em 2020, a Com-
panhia Paduana de Papéis, 
lançou o projeto Copapa 60+, 

cujo propósito é tornar as etapas de seu 
processo fabril cada vez mais susten-

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

Lançamento de papel folha dupla sustentável em todo o ciclo de 
vida marca capítulo inicial da nova etapa da trajetória da empresa

COPAPA COMPLETA SEIS DÉCADAS 
DE ATUAÇÃO NO MERCADO TISSUE E 

TRAÇA PRÓXIMAS ESTRATÉGIAS

táveis, nos âmbitos ambiental, social e 
econômico, e preparar a empresa para 
o próximo ciclo de crescimento. E, para 
oficializar o ingresso nesta nova fase, a 
companhia apresentou ao mercado, em 
janeiro último, o Carinho Eco Green, 

primeiro papel higiênico do Brasil sus-
tentável em todo o ciclo de vida.

Certificado com o rótulo ecológico 
ABNT Ambiental, que atesta a sustenta-
bilidade de produtos em todas as etapas 
de fabricação, incluindo distribuição e 
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DIVULGAÇÃO COPAPA

DIVULGAÇÃO COPAPA

descarte, o Carinho Eco Green reúne 
diferenciais que vão desde a embalagem, 
totalmente compostável, feita com plásti-
co à base de milho, até o tubete, com cola 
à base de fécula de mandioca e água, que 
se transforma em adubo quando descar-
tado junto a resíduos orgânicos em locais 
próprios para compostagem.

A busca por processos mais eficientes 
e sustentáveis visa à garantia dos recur-
sos naturais para as futuras gerações, 
conforme destaca Fernando Pinheiro, 
diretor-presidente da Copapa. ”As mu-
danças climáticas são uma ameaça global 
de consequências graves. Cabe a nós, da 
iniciativa privada, investirmos em inova-
ção para frear nossas emissões de gases 
do efeito estufa (GEE), diminuir o con-
sumo de água e de produção de resíduos, 
além de colaborar para a preservação das 
florestas e dos recursos hídricos.”

Carinho Eco Green reúne diferenciais que vão desde a embalagem até o tubete, despontando 
como o primeiro papel higiênico do Brasil sustentável em todo o ciclo de vida

NOVIDADE IMPORTANTE
Esta é uma matéria produzida com 
CONTEÚDO TRANSMÍDIA (formatos 
variados de mídias, em mais de uma 
plataforma de comunicação). Acesse o  
site da revistaopapeldigital.org.br, na  
página de leitura dessa matéria, e clique 
nos ícones indicados para usufruir de 
informações complementares que foram 
incorporadas a esta reportagem.

Legenda padrão:

 Áudio/ Entrevista

 Documento

 Galeria de Fotos
 
	 Infográfico/
 Apresentação  
 em .PPT ou .PDF

 Vídeo

 Site



 REPORTAGEM DE CAPA

56  Revista O Papel  •  Julho/July  2020

A decisão de seguir por uma trilha que 
fortalece continuamente os aspectos que 
formam a sustentabilidade foi tomada há 
mais de uma década, quando a Copapa in-
vestiu na profissionalização de sua gestão, 
buscando um nome fora do âmbito fami-
liar. Ao assumir a direção da companhia, 
em 2008, Pinheiro identificou a necessida-
de de reestruturar os pilares estratégicos, 
baseado em pesquisas e levantamentos de 
mercado. “O segmento tissue brasileiro 
estava passando por um processo transi-
tório, marcado não só pela migração do 
papel folha simples para o folha dupla, 
como pela tendência de desenvolvimen-
to de produtos com uma melhor pegada 
ecológica. A empresa precisava se ade-
quar para acompanhar o crescimento de 
um setor de competitividade tão acirrada. 
Nosso diagnóstico apontou que, para ser-
mos um player competitivo, teríamos de 
ter musculatura financeira e tecnologia 
associada à inovação”, lembra ele sobre a 
etapa inicial da transformação mais recen-
te da história da Copapa, que culminou na 
apresentação de um produto inovador e 
sustentável ao consumidor.

Em linha com a missão de encontrar 
meios de melhoria contínua, Pinheiro re-
vela que o próximo objetivo da empresa 
é se certificar pelo Sistema B, um movi-

mento global que pretende redefinir o 
conceito de sucesso nos negócios e iden-
tificar empresas que utilizem seu poder 
de mercado para solucionar problemas 
sociais e ambientais.

Na prática, para se adequar aos pro-
pósitos traçados, a Copapa investiu cer-
ca de R$ 140 milhões na modernização 
de seu parque fabril, ao longo da última 

A principal fonte do aporte financeiro 
da ordem de R$ 47 milhões foi o BNDES, 
que por meio do programa Finem Direto 
representou 72% do investimento total. 
Outras instituições financeiras, revela 
Igor Dias, diretor financeiro da Copapa, 
também foram importantes no processo 
de modernização recente, representando 
os outros 28% do investimento total. Já 
os R$ 10 milhões direcionados ao desen-
volvimento de pesquisas foram aporta-
dos pelo próprio budget da Copapa ao 
longo da última década. A empresa prevê 
o payback do investimento em aproxima-
damente dois anos. 

Dias avalia que a atual conjuntura 
econômica e política do País acaba co-
locando novos investimentos privados 
em compasso de espera, fato que leva 
a um agravamento da crise instaurada 
com a pandemia de coronavírus. “Como 
o nosso investimento foi concretizado 
antes da pandemia, o desenvolvimento 
e lançamento do produto não sofreram 
impactos diretos. No atual momento de 
pandemia, contudo, sentimos o impacto 
do arrefecimento da curva de maturação 
do produto, que estava acima do previs-
to no período pré-pandemia. Com este 
balanço, mantemos a previsão de retor-
no do investimento realizado”, esclarece 
sobre os reflexos do cenário visto nos úl-
timos meses.

A forma que a Copapa encontrou de 
driblar os desafios acarretados pelas in-
certezas atuais foi manter o foco no ne-
gócio. “Neste sentido, temos concentra-
do nossos esforços primeiro a partir de 
um olhar interno, com grupos de traba-
lho que buscam oportunidades de redu-
ções de custos e despesas, melhoria de 
processos, aumento de produtividade, 
ganhos energéticos e revisão de estoques 
(SKUs). Com um olhar externo, busca-
mos a implementação de uma política 
de gestão de risco dos principais fatores 
que impactam o negócio, a exemplo do 
acompanhamento do custo da celulose. 
Essas ações têm como objetivo manter a 
competitividade e qualidade dos nossos 

Pinheiro: próximo objetivo da Copapa é se certificar pelo Sistema B, movimento global que 
pretende redefinir o conceito de sucesso nos negócios e identificar empresas que utilizem 
seu poder de mercado para solucionar problemas sociais e ambientais
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Empenhada em construir 
um mundo melhor às 
próximas gerações, a 
Copapa tem feito da 

sustentabilidade o ponto 
de partida para seu 

planejamento estratégico, 
como você pode conferir 

no vídeo produzido 
pela empresa

década. Os investimentos mais recentes, 
que prepararam a fábrica para a produ-
ção do Carinho Eco Green, somaram  
R$ 47 milhões em equipamentos e ou-
tros R$ 10,2 milhões em pesquisa. 
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produtos na ponta, bem como a manu-
tenção de rentabilidade e atratividade 
aos stakeholders”, resume Dias sobre as 
estratégias em andamento. 

Incrementos tecnológicos permitiram 
a fabricação do Carinho Eco Green

Os projetos que capacitaram o parque 
fabril da Copapa à produção do Carinho 
Eco Green dividiram-se em diferentes 
frentes. De acordo com o detalhamento 
de Jairo Almeida Santos, diretor indus-
trial da empresa, os principais objetivos 
por trás dos incrementos diversos eram 
redução do consumo de água e da gera-
ção de efluentes, conservação de energia 
e aumento de produtividade com redu-
ção de impactos ambientais negativos.

Na etapa de fabricação de papel, a mo-
dernização ocorreu a partir da reforma 
da Máquina de Papel #2 (MP2), que con-
tou com a instalação de equipamentos 
de ponta voltados à formação de papel, 
escopo fornecido pela Hergen. 

Abordando as mudanças estruturais 
da MP2, o diretor industrial revela que a 
empresa lançou mão da tecnologia Cres-
cent Former, que otimiza o processo de 
formação do papel higiênico, permitin-
do uma redução no consumo de energia, 
vapor e água, e melhorando a qualidade 
do produto fabricado. Tais melhorias são 
conquistadas pela eliminação do uso de 
sistema de vácuo na etapa de formação 
e drenagem da massa de papel, que tam-
bém leva a uma redução de 12,5% nas 
perdas de fibras celulósicas.

Novos motores e drivers elétricos, que 
aumentam a acuracidade do sistema 
de controle de velocidade da máquina, 
também foram instalados. “Enquanto 
o sistema anterior utilizava um siste-
ma analógico de controle da velocida-
de baseado na velocidade indicada por 
encoders, o que causava desgaste pre-
maturo das vestimentas das máquinas, 
devido a diferenças significativas entre 
as diversas partes que as compõem, o 
novo sistema, baseado numa divisão de 
cargas de acordo com o torque gerado 

pelos motores, proporciona um maior 
controle das velocidades periféricas da 
máquina, eliminando as diferenças de 
velocidades entre as vestimentas e assim 
aumentando a vida útil delas”, compara 
Santos, apontando que as telas forma-
doras passaram de uma vida útil média 
de 90 dias para até 210 dias, valor que 
representa uma redução de consumo de 
133%. “Os feltros, que duravam em mé-
dia 40 dias, passaram a performar por 
cerca de 65 dias, com recorde de dura-
ção em máquina de 110 dias”, cita outro 
exemplo de incremento, com os feltros 
fornecidos pela Albany.

A instalação de uma termocompres-
sora, sistema que permite a recircula-
ção do vapor de flash aproveitando seu 
potencial de aquecimento, resultou em 
uma recuperação energética de até 25% 
do vapor gerado.

A Copapa ainda investiu nos processos 
de approach flow, drenagem e secagem. 
Santos explica que houve a instalação de 
um novo canal na parte superior do silo 
de água branca, perfazendo um sistema 
de dupla diluição, reduzindo a quanti-
dade de água utilizada para diluição da 
massa e aumentando sua recirculação. 

“Dessa forma, alcançamos uma redução 
de 30% no consumo de água da máqui-
na e um maior aproveitamento das fibras 
não retidas no processo de formação.”

Além disso, o novo layout de approach 
flow permitiu uma redução das capacida-
des dos depuradores de massa e da bomba 
de mistura, de forma a manter a potência 
instalada para uma velocidade 67% supe-
rior. Com a mesma potência instalada, a 
máquina que performava a uma veloci-
dade de trabalho de 580 m/min passou a 
trabalhar com até 974 m/min.

Outro destaque do projeto é a nova 
malha de controle de alimentação de 
massa grossa em substituição à caixa 
de nível, que eliminou a necessidade 
de transbordo de massa. “A partir da 
reforma, somente a massa de papel 
necessária para uso na máquina é efe-
tivamente transportada, o que também 
reduziu o consumo de energia nesta 
etapa em 25% permitindo uma maior 
velocidade da máquina”, pontua o dire-
tor industrial da Copapa. 

Também fazendo um apanhado do 
escopo fornecido pela Hergen, Marcelo 
Santos, engenheiro de Aplicação da fa-
bricante de equipamentos, ressalta que 
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Projetos que capacitaram o parque fabril da Copapa à produção do Carinho Eco Green dividiram-se 
em diferentes frentes
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o approach flow com dupla diluição, 
combinado com a caixa de entrada com 
o conceito de zero recirculação, des-
taca-se pelos diferenciais tecnológicos 
que apresenta, resultando em uma re-
dução importante no consumo de ener-
gia nesta seção da máquina de papel. 
“Ainda no approach flow, temos o injetor 
de massa que acelera o fluxo de massa 
grossa na saída do silo, homogeneizando 
a mistura massa/água e promovendo um 
excelente perfil longitudinal de gramatu-
ra”, cita outro ganho proporcionado pela 
tecnologia de ponta.

O engenheiro de Aplicação da Hergen 
lembra que o cilindro Yankee da MP2 
foi adquirido  em 2014, em um pacote 
contratado pela Copapa anteriormente 
ao das últimas atualizações, e segue ofe-
recendo diferenciais significativos à roti-
na operacional. Fabricado em aço e com 
superfície interna ranhurada, o equipa-
mento substituiu o cilindro secador de 
ferro fundido e levou a um ganho de tro-
ca térmica de até 35%, além de promover 
ganhos importantes de produção.

A parceria bem-sucedida entre a 
Copapa e a Hergen vem de longa data, 
conforme conta Vilmar Sasse, gerente 
de Vendas da Hergen. “A Copapa ini-
ciou sua história em papéis premium há 
tempos passados, quando adquiriu da 
Hergen seu primeiro Crescent Former, 
em meados de 2008, capacitando-se à 
produção de papéis de alta qualidade 
e também de folhas duplas. A empresa 
acreditou no potencial de uma forne-
cedora nacional que se atreveu a levar 
tecnologia de ponta a grande parte dos 
fabricantes de papéis tissue, que necessi-
tavam de um parceiro e um fornecedor 
brasileiro que pudesse, a preços justos, 
fornecer incrementos tecnológicos – até 
então inacessíveis a uma parcela signifi-
cativa dos produtores de papéis sanitá-
rios do Brasil”, recorda ele.

Na análise de Sasse, com planejamento 
estratégico e investimentos contínuos, a 
Copapa transformou-se em um dos prin-
cipais players nacionais, produzindo pa-
péis de boa qualidade e com um portfólio 

Colaborador exclusivo Carinho Eco Green 
na linha de conversão: processo de 
treinamento das equipes foi primordial 
para o sucesso do empreendimento

DIVULGAÇÃO COPAPA
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A Copapa foi fundada por um grupo de empreen-
dedores de Santo Antônio de Pádua, município 
do noroeste fluminense, em 1960 – data em que 
atividade industrial no Rio de Janeiro era prati-

camente inexistente. Na ocasião, a região não tinha pro-
dução de papéis para embalagens e a empresa foi cria-
da para suprir essa demanda. No final dos anos 1970 e 
início dos anos 1980 a Copapa passou a produzir papéis 
para fins sanitários. Desde então, a fábrica foi ampliando 
a sua participação no mercado, basicamente com a pro-
dução de papéis higiênicos de folha simples. 

Em 2008, a Copapa decidiu profissionalizar sua gestão e 
fortalecer sua governança  – foi quando Fernando Pinheiro 
assumiu a direção da empresa e deu início ao processo de 
investimentos na modernização de processos e na promo-
ção de uma gestão comprometida com o crescimento dos 
negócios com responsabilidade socioambiental. 

Ao longo dos últimos anos, o diretor-presidente da Copa-
pa implementou todos os elementos da gestão corporativa 
contemporânea, como auditorias interna e externa. Foi tam-
bém neste período mais recente que a empresa criou seu 
Conselho de Administração Fiscal e implantou seu Código 
de Ética. “A profissionalização da gestão da Copapa na úl-
tima década é um grande marco da história da companhia, 
pois passamos a ganhar maior relevância em um mercado 
extremamente competitivo, com um modelo de gestão ba-
seado na inovação e na agilidade”, destaca Pinheiro. 

A velocidade de adequação às novas demandas do mer-
cado pode ser citada como mais um dos méritos conquis-

Aniversário de 60 anos marca início de nova etapa 
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Confira a galeria de fotos que retratam 
a evolução da Copapa ao longo da 

trajetória de seis décadas e do capítulo 
mais recente da história: o lançamento 

do Carinho Eco Green

tados pela Copapa nos últimos dez anos. Em 2010, 98% da 
produção total da fábrica eram representados por papéis 
de folha simples, ao passo que o mercado já apresentava 
uma fatia de 22% de papéis de folha dupla. A empresa en-
tão acelerou o processo de mudanças e modernizações no 
parque fabril para acompanhar a tendência de consumo 
e três anos depois já tinha superado o porcentual do mix 
de mercado em produção folhas duplas, com um portfólio 
representado por 84,3% de papéis folha dupla e 15,7% de 
papéis folha simples. 

O lançamento do Carinho Eco Green encerra um ciclo e 
comemora a chega de outro – esse pautado pela sustenta-
bilidade, como reforça Pinheiro. “Neste momento, estamos 
colhendo os frutos de uma decisão tomada em 2008, que 
redirecionaram a empresa a caminhos com potencial de 
crescimento e com potencial de contribuição ao meio am-
biente e à sociedade como um todo. Vamos permanecer tri-
lhando essa trajetória, sempre em busca do fortalecimento 
da nossa competitividade.”
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amplo e variado, atendendo à demanda 
crescente por papéis de melhor qualida-
de. A Hergen, frisa ele, quer acompanhar 
a parceira comercial nessa trajetória. 
“Nossos princípios éticos e sociais com-
pletam-se e se fundem, transformando 
ambas as empresas em um grupo voltado 
para o futuro do planeta.”

A etapa de conversão de papéis tam-
bém passou por modernização ao lon-
go dos últimos anos. A entrada em ope-
ração das Linhas Mile 7.1 e MySincro, 
fornecidas pela Fabio Perini, permiti-
ram a fabricação de mais papéis folhas 
duplas, além de aumentar a capacidade 
produtiva do parque. De acordo com 
Marlon Faria, diretor de Operações da 
Copapa, a conversão de papéis da fá-
brica teve um crescimento de 27,5% do 
volume total. “Vale destacar que o cres-
cimento foi atingido com menor con-
sumo de energia e ar comprimido, além 
de uma redução de 53% das perdas de 
processo”, sublinha ele.

Os últimos investimentos também 
resultaram em uma padronização dos 
equipamentos que compõem as linhas de 
frentes das linhas de conversão, o que per-
mitiu uma otimização de recursos como 
peças de reposição, materiais de consumo 

e insumos, que passaram a ser comparti-
lhados, reduzindo assim a quantidade de 
variações de itens no estoque.

Filippe Dalponte, coordenador de Ven-
das da Fabio Perini Brasil, ressalta que a 
parceria entre a fornecedora de equipa-
mentos e a Copapa já passa de quatro 
décadas. Mais recentemente, contudo, a 
relação comercial se intensificou. “Desde 
2010, fazemos fornecimentos contínuos 
à Copapa. As últimas linhas automáticas 
contratadas acompanham as tendências 
de mercado, não só tecnologicamente 
como em atendimento aos requisitos da 
sustentabilidade”, descreve. 

Dando detalhes do escopo fornecido 
à Copapa recentemente, Dalponte afir-
ma que a máquina oferece tecnologia de 
ponta, aliando alta velocidade e baixo 
consumo energético. Além disso, o equi-
pamento modular permite a realização 
de upgrades voltados ao atendimento de 
demandas específicas do cliente. “É pos-
sível laminar com cola comum ou com 
cola à base de água, opção mais sustentá-
vel escolhida pela Copapa ao desenvolver 
o Carinho Eco Green. Podemos ainda 
empacotar com polietileno comum ou 
com um polietileno mais sustentável, 
como a escolha feita pela Copapa ao usar 

Atualmente,	a	Copapa	é	a	maior	produtora	de	papel	para	fins	sanitários	do	estado	
do Rio de Janeiro, com uma capacidade instalada de 58 mil toneladas por ano

o polietileno à base de milho para emba-
lar o produto”, cita alguns exemplos. 

Essa busca conjunta por soluções que 
atendam aos propósitos dos clientes des-
taca-se como diferencial da Fabio Perini, 
na visão do coordenador de Vendas da 
companhia. “Hoje, já temos à mão uma 
série de tecnologias com potencial para 
desenvolver projetos focados em práticas 
mais sustentáveis. São funcionalidades 
existentes e disponíveis para uso, mas 
muitas vezes ainda não exploradas no 
dia a dia operacional. A Copapa extraiu 
isso de vários fornecedores e desenvol-
veu um só produto com este conceito”, 
elogia Dalponte, ao falar sobre a parceria 
bem-sucedida com potencial para novos 
desenvolvimentos inovadores pautados 
pela sustentabilidade. 

Além das modificações tecnológicas 
do processo, para fabricar o novo Cari-
nho Eco Green, a Copapa dedicou aten-
ção aos insumos químicos. “Realizamos 
uma ampla quantidade de testes de pro-
dutos químicos, a fim de encontrar op-
ções que dissolvessem em água, não fos-
sem tóxicos nem provenientes de fontes 
não renováveis, e que tivessem impacto 
ambiental reduzido”, recorda o diretor 
industrial da empresa. 
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O resultado do levantamento e tes-
tes preliminares indicou os insumos da 
Buckman como as melhores alternativas 
para atender aos requisitos almejados 
pela Copapa, incluindo o atendimento às 
normas necessárias para a obtenção do 
selo ABNT Ambiental. 

Rodrigo Costa, gerente regional de 
Vendas da Buckman, informa que a em-
presa é fornecedora de todos os insumos 
químicos usados na fabricação do novo 
Carinho Eco Green. O pacote inclui en-
zimas para aumento da resistência da 
folha, coating voltado à maciez do papel 
e proteção do cilindro Yankee, contro-
le microbiológico da máquina de papel 
e controle de espuma. “Desenvolvemos 
essas quatro aplicações a partir das exi-
gências técnicas do papel que a Copapa 
almejava desenvolver, somadas às exi-
gências para obtenção do selo 100% sus-
tentável”, resume Costa sobre o período 
de desenvolvimento que resultou nas so-
luções oferecidas atualmente. 

O gerente regional de Vendas da 
Buckman reforça que a intenção da Copa-
pa, de desenvolver um produto sustentá-
vel de alta qualidade, veio ao encontro do 
trabalho liderado pela equipe de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Buckman, que bus-
ca oferecer soluções igualmente eficientes 
ao processo fabril e ao meio ambiente.

Já o tubete interno do Carinho Eco 
Green é fornecido pela Incape. “Com o 
desenvolvimento do cartão para o pro-
jeto, encontramos o equilíbrio entre a 
resistência mecânica necessária, que 
contribuiu para o alto rendimento da 
conversão, e a capacidade de absorção de 
água do cartão, que facilita sua desagre-
gação no processo produtivo”, informa 
Marli Baade Guets, gerente comercial da 
Incape, ao falar sobre o processo de cria-
ção do produto. 

Ainda detalhando o processo de de-
senvolvimento do tubete, Marli conta 
que, após um estudo prévio e diversas 
interações entre as equipes das empre-
sas, a Incape chegou a uma solução que 
atendia às necessidades da Copapa. 
“Foi quando propusemos a realização 
de um teste de pequena escala, tendo 

como principal meta confirmar todos 
os objetivos propostos, e posterior-
mente replicar a produção em um teste 
de maior escala”, diz sobre o teste reali-
zado no parque fabril da Incape acom-
panhado pela Copapa.

O desenvolvimento foi bem-sucedido e 
a partir de então a Incape passou a ser res-
ponsável pelo fornecimento do material, 
consolidando a experiência de trabalhar 
conjuntamente em um projeto inovador.

Atualmente, a Incape trabalha com 
uma matéria-prima selecionada, 100% 
reciclada, e conta com o suporte das 
atualizações tecnológicas de seus pro-
cessos produtivos. Como resultado des-
sa combinação, o cartão Incape reúne 
entre suas características baixa abrasi-
vidade, baixo índice de impurezas, alta 
resistência mecânica, além de excelente 
adesividade e facilidade de absorção do 
cartão, proporcionando alto rendimento 
e elevados índices de disponibilidade nas 
convertedoras.

A fabricação do Carinho Eco Green 
traz algumas particularidades à rotina 
operacional da empresa. Como o lan-
çamento apresenta elementos diferen-
tes dos produtos convencionais, Faria, 
diretor de Operações da Copapa, ex-
plica que ele exige uma preparação e 
um setup mais detalhado antes de ser 
implementado. “O processo produtivo 
passou por adaptações para atender a 
todas as necessidades ecológicas do 
produto, respeitando os procedimen-
tos exigidos pela ABNT. Toda a equipe 
acompanhou o processo de seleção dos 
materiais, incluindo o processo de cer-
tificação, para a produção do Carinho 
Eco Green. E, após a obtenção da cer-
tificação, continuamos adotando todo 
o planejamento produtivo com ante-
cedência para que tudo ocorra dentro 
do que a fábrica comporta. Na prática, 
acompanhamos o nosso sistema de 
vendas dia a dia e fazemos o planeja-
mento produtivo conforme as necessi-
dades geradas pela equipe comercial.”

Faria acrescenta que os incrementos 
tecnológicos que permitiram à fabri-
cação do Carinho Eco Green também 

trouxeram benefícios ao portfólio con-
vencional da Copapa, por meio de uma 
melhor relação entre custos e produti-
vidade, bem como a possibilidade de 
agregar conceitos e tecnologias de ponta 
em toda a fabricação. “Exemplos disso 
são a certificação de cadeia de custódia 
FSC® para todos os produtos fornecidos, 
a implementação do processo de logísti-
ca reversa para todas as embalagens do 
portfólio e o uso de alguns materiais de 
consumo mais eficientes, que passaram a 
ser utilizados de maneira geral”, elenca o 
diretor de Operações.

Modernização do parque promo-
veu engajamento da equipe

Ainda de acordo com Santos, o pro-
cesso de treinamento das equipes foi 
primordial para o sucesso do empreen-
dimento – primeiro, no sentido de ni-
velar os conceitos da força de trabalho 
em relação aos impactos ambientais e 
aos aspectos relativos ao ciclo de vida 
dos produtos. “A mudança da rotina 
operacional foi grande e antecipada, 
de forma a criar uma identificação dos 
trabalhadores com nossas propostas de 
mudanças de mindset na nossa cultura 
de atuação industrial. Haja visto que os 
equipamentos passaram a ter capacida-
de de apontar seus desvios, os opera-
dores precisaram desenvolver uma aná-
lise crítica dos problemas. Além disso, 
o uso das ferramentas disponibilizadas 
exigiu uma maior interação entre eles”, 
exemplifica Santos.

O processo transitório para chegar à 
nova rotina operacional envolveu tam-
bém os fornecedores do projeto, a fim de 
apresentar as novas práticas e aplicações 
de forma didática. Atuando ao lado das 
equipes de engenharia, manutenção e 
produção de papel da Copapa, a Hergen 
esteve presente nas etapas de instalação, 
comissionamento e startup da MP2, rea-
lizando neste período os serviços de su-
pervisão e assistência in loco. 

Maison Floriano, engenheiro coorde-
nador de Projetos Tissue da Hergen, con-
ta que o startup ocorreu da forma plane-
jada, com uma ótima interação entre as 
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equipes de trabalho. “A máquina partiu 
já produzindo as suas primeiras bobinas 
com qualidade de papel comercializável, 
ingressando então no período de otimi-
zação. Desde então, os equipamentos 
estão operando dentro das condições 
previstas”, comenta ele, frisando que os 
resultados de performance almejados fo-
ram alcançados e superados.  

Celso Ademir, diretor administrativo 
da Copapa, ressalta que a busca pela va-
lorização e retenção de talentos, propor-
cionando um ambiente de crescimento 
profissional em toda a sua estrutura orga-

nizacional, é um dos pilares da cultura da 
empresa. “Nos últimos anos, investimos 
no desenvolvimento acadêmico e profis-
sional dos nossos colaboradores, apoian-
do-os em cursos superiores, pós-gradua-
ção e treinamentos técnicos. Também 
temos ampliado o horizonte de valoriza-
ção profissional, com oportunidades de 
crescimento interno ou por meio da am-
pliação gradual na participação de lucros 
e resultados”, detalha ele.

Atenta aos desdobramentos da Indús-
tria 4.0, a Copapa já faz uso de internet 
industrial e tem implementado soluções 

de nuvem em todos os seus processos 
industriais. “Também já adotamos me-
didas de cibersegurança e usamos simu-
lação virtual. Nossos próximos passos 
serão completar a integração dos nossos 
sistemas e aplicar manufatura aditiva”, 
adianta Ademir. À medida que avan-
çamos nas estratégias da Indústria 4.0, 
também qualificamos nossos operado-
res para que possam realizar a manuten-
ção dos equipamentos, visando não só a 
ganhos de produtividade como melho-
res salários para a equipe”, completa o 
diretor administrativo. 

Com o objetivo de garantir a segurança dos colaboradores e fornecedores e o abastecimento de papel para fins 
sanitários, a Copapa adaptou seus processos de produção e distribuição com as devidas medidas de segurança 
contra a Covid-19. “Seguimos à risca as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde 
(OMS)”, reforça Celso Ademir, diretor administrativo da Copapa.

• Todos colaboradores do grupo de risco foram afastados de suas atividades e estão em casa para seguir 
os protocolos de quarentena. A empresa contratou terceiros para substituir temporariamente os colabo-
radores afastados; 

• Além de passarem por aferição de temperatura diariamente, todos os colaboradores recebem máscaras de pro-
teção e álcool em gel. Eles usam máscaras o tempo todo, com orientação correta para o manuseio do equipa-
mento de proteção, e reforçam a higienização das mãos constantemente; 

• O recebimento e expedição de mercadorias estão sendo realizados de maneira gradual, evitando aglomeração 
de pessoas nas dependências da empresa. Os entregadores permanecem dentro das cabines dos caminhões 
durante todo o processo de descarga. Os caminhoneiros responsáveis pela expedição também permanecem 
dentro das cabines durante todo período de carregamento e não podem acessar as plataformas; 

• As viagens a trabalho foram suspensas, tanto para os trabalhadores que residem em Santo Antônio de Pádua 
como para os que moram em outros municípios. Também foram suspensas por tempo indeterminado visitas de 
parceiros, representantes comerciais, fornecedores e clientes; 

• Os equipamentos industriais e locais de contato frequente, como corrimões, maçanetas, máquinas de café, be-
bedouros, suportes para copos e demais superfícies estão sendo frequentemente higienizados com produtos de 
limpeza desengordurantes e álcool; 

• Os colaboradores não podem estabelecer contato físico uns com os outros e mantêm distância de pelo menos 
um metro para a realização dos trabalhos. As reuniões presenciais foram canceladas, sendo realizadas por tele-
fone ou videoconferência. A capacidade do refeitório foi reduzida;

• Com o objetivo de prevenir a ocorrência de gripe por outros tipos de vírus e, desta forma não sobrecarregar o 
sistema de saúde local com casos suspeitos da Covid-19, a área de Recursos Humanos providenciou junto à  
Secretaria de Saúde do município a vacinação dos colaboradores ainda não foram imunizados contra as varia-
ções do vírus influenza;

• Foi reduzida a quantidade de colaboradores administrativos, e estes estão atuando em formato home-office.

Mudanças na rotina operacional na luta contra o coronavírus
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Sustentabilidade e portfólio variado 
pautam estratégias comerciais

O Carinho Eco Green desponta como 
primeiro papel tissue do Brasil a receber 
o rótulo ecológico ABNT Ambiental. 
Para receber a certificação, o papel higiê-
nico passou por uma Análise do Ciclo de 
Vida (ACV), método que analisa rigoro-
samente os aspectos e impactos ambien-
tais potenciais de um produto, desde a 
extração até o descarte.

Dando enfoque à etapa de extração do 
Carinho Eco Green, Pinheiro informa 
que o produto certificado é feito com ce-
lulose virgem certificada pelo FSC®, selo 
que atesta que a matéria-prima é prove-
niente de florestas de manejo. Feito com 
cola à base de fécula de mandioca, o tu-
bete foi desenvolvido de forma a absor-
ver o máximo de água possível para se 
dissolver mais facilmente e facilitar seu 
processo de reciclagem e compostagem. 
A embalagem primária, por sua vez, é 
feita de plástico compostável, à base de 
milho (PLA). 

Partindo para a etapa de produção, o 
diretor-presidente da Copapa ressalta que 
todo o processo produtivo foi elaborado 
com foco na otimização do consumo de 
energia elétrica e água, além da elimina-
ção total do uso de combustíveis fósseis. 
“O uso de água foi reduzido por meio 
de fechamento de circuito interno, o que 
permitiu reaproveitamento do recurso na-
tural dentro do próprio processo de pro-
dução. Os produtos químicos utilizados 
atendem à normatização ABNT 14025, 
que busca garantir o menor impacto ao 
meio ambiente. E o saldo de emissões de 
GEE é muito menor do que o visto em 
processos comuns, correspondendo a 
apenas 10% desse índice”, detalha ele. 

Na etapa de distribuição, a Copapa se-
gue um planejamento para, em até três 
anos, substituir combustível fóssil por 
energia renovável na logística e distri-
buição por meio do uso de empilhadei-
ras elétricas em seus processos e veículos 
híbridos ou 100% elétricos no transporte 
rodoviário. “Até lá, neutralizamos todo 
o carbono gerado restaurando a Mata 

Atlântica em parceria com a Prima e 
apoiando a Fundação SOS Mata Atlântica 
nas iniciativas de conservação”, sublinha 
Pinheiro sobre o trabalho em andamento.

Por fim, na etapa de descarte, o plástico 
que embala o produto e o tubete que res-
ta ao final de seu uso transformam-se em 
adubo em até 180 dias, quando descarta-
dos junto ao lixo orgânico. O plástico que 
embala os fardos que vão para os pontos 
de venda são recicláveis e fazem parte do 
Programa de Logística Reversa de Emba-
lagens, em parceria com a organização 
não governamental Dê a mão para o fu-
turo, da ABIHPEC.  

O objetivo do lançamento, comenta o 
diretor-presidente da Copapa, era ofere-
cer ao consumidor um produto atrelado 
a uma causa significativa: construir um 
mundo mais sustentável. “Sabemos que a 
pauta sustentabilidade está entre os três 
temas de maior preocupação para 32% 
da população brasileira, conforme apon-
tou uma pesquisa da Nielsen, realizada 
em 2019. E, de acordo com uma pesqui-
sa da Akatu, realizada entre 2012 e 2018, 
existem níveis diferentes de engajamento 
para consumo de produtos sustentáveis 
no Brasil, indo desde consumidores in-
diferentes até conscientes. Consideran-
do que todos esses públicos frequentam 
grandes redes de supermercado, nos-
so objetivo é estar presente nessas re-
des, sendo o mais democrático possível”, 
contextualiza Pinheiro.

 Levantamentos recentes ainda apon-
tam que consumidores mais conscientes 
consomem também em lojas especializa-
das, fazendo com que a Copapa conside-
re o ingresso nestes locais.  Outra aposta 
da companhia é explorar o potencial do 
e-commerce. “O intuito de estender as ven-
das a canais não tradicionais é aumentar a 
nossa capilaridade a todo o Brasil. Como 
dificilmente chegaremos a todos os centros 
urbanos do Brasil pela logística tradicional, 
nosso planejamento é disponibilizar a esses 
consumidores a compra pelo e-commer-
ce. Acreditamos que temos potencial para 
entrar com força em todos estes tipos de 
canais e estamos trabalhando na viabilida-

de prática disso”, justifica a estratégia, com-
pletando que ela pode se concretizar por 
dois caminhos: B2B (business-to-business) 
e B2C (business-to-consumer). 

A estratégia de comunicação da em-
presa com o consumidor final visa explo-
rar o caráter sustentável do produto em 
todas as etapas do ciclo de vida – a em-
balagem traz todas as informações sobre 
cada uma e traz os selos das instituições 
de referência em sustentabilidade. 

Confira a animação 
produzida pela Copapa, 

que ilustra todo o 
processo sustentável em 
cada uma das etapas do 
ciclo de vida do produto

Além disso, a Copapa tem o objetivo 
de mostrar ao consumidor como gargalos 
comuns a produtos sustentáveis foram su-
perados. “Carinho Eco Green é branqui-
nho, macio, oferece alta absorção e tem 
um preço alinhado à categoria premium 
do segmento tissue. Ou seja, é um pro-
duto que elimina a barreira do preço que 
produtos sustentáveis costumam ter fren-
te a produtos similares que utilizam pro-
cessos tradicionais de produção”, detalha 
Pinheiro. Na prática, o preço do Carinho 
Eco Green é compatível aos produtos lí-
deres de mercado na categoria premium, 
oferecendo a mesma qualidade desse ni-
cho, com o diferencial de exercer o anseio 
de consumo consciente e contribuir para 
a redução do impacto ambiental no País. 

De janeiro a maio deste ano, informa o 
diretor-presidente da Copapa, as vendas 
do Carinho Eco Green superaram a meta 
traçada inicialmente em 59%, o que, na 
análise dele, comprova que o fator sus-
tentabilidade é altamente decisivo na 
hora da compra.

A tendência de consolidação e dimi-
nuição do mercado, considerando que 
as aquisições concretizadas por gran-
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des empresas recentemente as tornaram 
muito mais competitivas, desponta como 
um desafio ao qual a Copapa atenta. En-
tre as estratégias da empresa para driblá-
-lo, estão a não verticalização do market 
share e investimentos em inovação para 
gerar percepção de valor ao consumidor 
final. “Apostar em um único produto ou 
um único nicho envolve alguns riscos ao 
negócio como um todo. O nosso intuito, 
portanto, é focar no crescimento genera-
lizado do nosso negócio, atuando com a 
mesma competitividade e empenho em 
todos os segmentos atendidos. Desen-
volvemos um produto de ponta, como 
o Carinho Eco Green, e vamos trabalhar 
no ganho de market share com ele. Tam-
bém temos em nosso portfólio produtos 
premium, como o Carinho Premium, e 
os papéis folha simples, como o Carinho 
Plus e o Olé, e vamos continuar atuando 
com o mesmo empenho em todos eles”, 
elenca Pinheiro.

Dando enfoque ao segmento de folha 
simples, o diretor-presidente da Copapa 
informa que a empresa tem uma atuação 
expressiva, destacando-se como líder de 
mercado de papéis folha simples de boa 
qualidade. “Hoje, ainda vendemos um 
volume significativo desse produto e não 
pretendemos acelerar a saída dele do nosso 
portfólio, dada a relevância conquistada no 
mercado ao longo de todos estes anos.”

Atualmente, a Copapa é a maior pro-
dutora de papel para fins sanitários do 
estado do Rio de Janeiro, com uma capa-
cidade instalada de 58 mil toneladas por 
ano. A posição logística do parque fabril 
permite o atendimento às quatro capitais 
do Sudeste, a partir de um raio médio de 
400 km. “Estamos muito bem consolida-
dos nesta região e até invadimos uma fatia 
de mercado do Centro-Oeste, em Goiás e 
Distrito Federal basicamente, e do Nor-
deste, na Bahia”, adiciona Pinheiro.

O contexto atual também vem sendo 
considerado pela Copapa no planejamen-
to estratégico de curto e médio prazos. A 
expectativa de consolidação de uma nova 
rotina, acarretada pela pandemia de co-
ronavírus, pode acelerar o processo de 
novas formas de comercialização, como 

o e-commerce. “Estamos vendo muitas 
mudanças no comportamento de consu-
mo de uma forma geral, tanto do ponto de 
vista de troca de marcas em função de pre-
ço quanto de canais de venda com cresci-
mento significativo das compras on-line. 
Vamos acompanhar essas mudanças de 
perto para nos preparar para aquelas que 
vieram para ficar. As tendências do ‘novo 
normal’ vão pautar nossas estratégias no 
próximo ano”, resume Pinheiro. 

A empresa já revisou o plano de mar-
keting de forma a garantir alinhamento 
do investimento com os novos hábitos 
de consumo, conforme detalhe o diretor-
-presidente. “Refinamos a comunicação 
para alinhá-la aos sentimentos gerados 
pela nova forma de viver, reforçamos 
nosso plano de mídia em plataformas 
digitais e continuamos na busca por au-
mento de capilaridade do produto nas 
redes supermercadistas. Como resultado 
dessas primeiras ações, conseguimos au-
mentar em seis vezes o número de pon-
tos de venda que comercializam Carinho 
Eco Green, comparado ao número de 
pontos de venda no lançamento.” 

P&D sustenta últimos investimen-
tos e abre caminho para os próximos

O processo de inovação da Copapa 
não teve início com o lançamento do Ca-
rinho Eco Green. Desde 2008, a empresa 
dedica-se a realizar incrementos de pro-
cesso que possibilitem levar inovação ao 

mercado. E mais do que isso: a empresa 
vislumbrou a oportunidade de direcionar 
a inovação também a aspectos socioam-
bientais para oferecer um produto real-
mente sustentável. 

De acordo com Santos, uma caraterís-
tica do segmento tissue, há alguns anos, 
era ver a inovação focada em atender às 
necessidades dos próprios fabricantes, 
não em oferecer mudanças perceptíveis 
ao consumidor final. Identificando essa 
particularidade e querendo estender a 
inovação a toda a cadeia, a Copapa pas-
sou a se concentrar na busca por pro-
dutos químicos menos perigosos para o 
meio ambiente e fornecedores que ado-
tassem práticas mais sustentáveis. “Mas 
para colocar no mercado um produto 
sustentável do início ao fim do ciclo, se-
quenciamos todas as atividades e proces-
sos em cada etapa de ciclo de vida para 
entender quais eram os gargalos em ter-
mos de sustentabilidade”, relata o diretor 
industrial sobre o processo que se desen-
rolou ao longo dos últimos anos.

Na visão de Santos, o cumprimento 
da legislação ambiental é uma obrigação 
básica e não é suficiente para atender 
aos anseios do consumidor conscien-
te. “É preciso extrapolar as exigências 
ambientais para construir uma empresa 
realmente relevante para a sociedade e 
para o planeta”, afirma ele, frisando que a 
indústria de base florestal brasileira é um 
expoente da economia biocircular. “Para 
a Copapa, as evoluções do setor nessa 
perspectiva são fundamentais para colo-
carmos no mercado produtos com me-
nor impacto ambiental, com redução de 
emissões de GEE, proteção aos recursos 
hídricos e sem comprometer a sustenta-
bilidade dos ecossistemas.”

A Copapa acredita que, antes do co-
ronavírus, as empresas adeptas ao “capi-
talismo consciente” já vinham apresen-
tando um diferencial. Já a tendência que 
deve se fortalecer após a pandemia é de 
uma sociedade cada vez mais alinhada 
a práticas verdadeiramente sustentáveis, 
que exige um modo de produção e de re-
lacionamento baseados na humanização 
das relações.            n
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FABIO PERINI 

CONHEÇA AS SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS DA FABIO PERINI

As iniciativas de sustentabilidade continuam 
em foco na indústria de celulose e papel. Em 
resposta a essa necessidade, veja algumas tec-
nologias do portfólio de soluções sustentáveis 
desenvolvidas pela Fabio Perini aos converte-
dores de Tissue:

 
Bio Pack: O seu pacote 100% ecológico

Os plásticos estão no centro de uma crescen-
te crise ecológica, e a redução do uso em emba-
lagens descartáveis é uma necessidade.

Pensando nisso, a Fabio Perini desenvolveu o 
Bio Pack, que possibilita a produção de paco-

tes 100% ecológicos, com selagem aprimorada 
mesmo em altas velocidades e perfeita prote-
ção do produto.

 
Solid+®: Utilização do rolo até a última folha, 
sem necessidade de tubetes

Nesta tecnologia patenteada pela Perini, o tu-
bete de papelão é substituído por um rolo de 
papel extraível, possibilitando redução de cus-
tos com materiais, otimização de transporte 
(em até 16%) e aproveitamento do papel até a 
última folha.

 
Aquabond: Laminação sem cola

A tecnologia permite a utilização de água 
para unir as folhas durante a laminação, elimi-
nando completamente o uso de adesivos. A 
solução além de reduzir o impacto ambiental, 
também simplifica o processo, reduzindo custos 
de operação e manutenção relacionados à lim-
peza das máquinas. 

Colador Glue Free: Selagem perfeita  
sem utilização de cola

Eliminação do uso de cola na colagem final 
do rolo. Menos gastos com limpeza de equipa-
mentos, menos desperdícios e descarte de resí-
duos e muito menos impacto ambiental.

Contato: Entre em contato conosco e saiba mais sobre nossas soluções sustentáveis. fbpr@fabioperini.com

FORNECEDORES EM DESTAQUE
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DIVULGAÇÃO INCAPE

EMPRESA CATARINENSE SE DESTACA NA PRODUÇÃO DE PAPEL 
CARTÃO PARA AS EMPRESAS DE TISSUE MUNDIAL

Mesmo com todas as dificuldades em que o mundo vem atraves-
sando devido a pandemia da COVID-19, a INCAPE – Indústria Catari-
nense de Papéis Especiais se destaca no cenário de fornecedores do 
Papel Cartão para o mercado de Tissue nacional e internacional.

Com investimentos constantes em qualificação de profissionais e 
tecnologia, seus produtos e serviços vêm ganhando espaço e desta-
que no cenário nacional e internacional por apresentarem eficiência 
comprovada nas operações às quais são testadas.

Prova disso é um ganho significativo de share no mercado nacional 
e internacional do segmento Tissue, e que traz junto a responsabili-
dade em ser a empresa referência e única especializada na produção 
do Papel Cartão de Alto Rendimento.

Com a certeza do sucesso e de que o rumo está trilhado, a INCAPE 
não para por aqui e vai em direção a voos maiores, buscando sempre por 
inovação e prezando a parceria e as boas práticas de relacionamento.

MODERNIZAÇÃO MP#3 COPAPA
No início deste mês de julho de 2020, foi dado o startup da 

modernização da MP#3 da Copapa. O projeto substituiu o antigo 
Cilindro Yankee de 3.000 mm de diâmetro construído em Ferro 
Fundido, com superfície interna lisa, por um Smart Yankee Dryer da 
HERGEN, construído em Aço, com superfície interna ranhurada e 
3.660 mm de diâmetro, aumentando a eficiência de secagem.

A Capota a gás também foi substituída por uma Coifa HERGEN 
de simples extração, eliminando o consumo de gás e reduzindo 
bruscamente o consumo de energia elétrica dos ventiladores, uma 
vez que o consumo dos ventiladores da Coifa HERGEN é muito 
menor do que os ventiladores da antiga Capota. 

Além disso, também foi possível eliminar a Caixa de Vapor da MP3, 
representando mais uma economia. O projeto também conta com 
a instalação de uma Calha com Raspador Duplo no Rolo de Sucção, 
que aumenta o teor seco da folha e melhora o perfil de umidade.

HERGEN

INCAPE

Contato: Conheça mais sobre o universo de 
tecnologias da Hergen em www.hergen.com.br

Contato: Somos a INCAPE. Genuinamente brasileira, 
orgulhosamente catarinense. www.incape.ind.br
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O N L I N E

tissue
NORTH AMER I CA

t i s s u e o n l i n e n o r t h a m e r i c a . co m

C O M I N G S O O N …

TISSUE ONLINE SE PREPARA PARA 
LANÇAR PORTAL NORTE-AMERICANO

TISSUE ONLINE 

FORNECEDORES EM DESTAQUE

Contato: Conheça tudo que o Tissue Online pode fazer pela sua empresa em www.tissueonline.com.br

Há quase 11 anos, o Tissue Online atua com o 
objetivo de criar um mercado de papel tissue 
mais forte. Por meio do Portal Tissue Online, o 
maior portal de notícias e informações sobre o 
mercado de papel tissue no Brasil, e do Tissue 
Marketing, serviço de marketing e comunicação 
para empresas do segmento, é reconhecido em 
todo o setor, por fabricantes e convertedores de 
tissue em diversas partes do mundo.

Agora, a empresa se prepara para mais um 
ambicioso passo: o lançamento do Portal Tis-
sue Online North America, que trará conteúdos 
relacionados ao mercado na América do Norte, 
com a qualidade já consolidada no portal bra-
sileiro. “Após mais de uma década trabalhando 
para construir um mercado de papel tissue mais 
forte no Brasil, juntamente com nossos parcei-
ros locais e também do exterior, decidimos al-
çar novos voos e lançar um portal internacional, 

que trará conteúdos sobre papel tissue nos Estados 
Unidos e Canadá, além de informações relevantes 
para a cadeia a nível mundial”, explica Felipe Quinti-
no, fundador e CEO do Tissue Online.

O Tissue Online North America deve ser lançado 
neste mês de agosto e, novamente, será o primeiro 
portal local de notícias sobre o segmento. “Assim 
como o Portal Tissue Online é o primeiro no Brasil, 
constatamos que havia essa necessidade para o se-
tor de tissue na América do Norte”, completa Felipe.

O lançamento tem o propósito de continuar in-
formando toda a cadeia de papel tissue e construir 
uma fiel audiência por meio de conteúdos autorais 
e parcerias com as principais empresas do merca-
do. “Agradecemos a todo o público que nos acom-
panha no Brasil e esperamos poder continuar con-
tando com o apoio de nossos leitores e parceiros. 
Aguardem novidades em breve!”, encerra o CEO.

DIVULGAÇÃO TISSUE ONLINE
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COLUNA PONTO DE VISTA 
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Houve um tempo em que tínhamos a percepção de 
que o “hoje” era relativamente conhecido e o desco-
nhecido era remetido ao futuro. Entretanto, atual-

mente, além do futuro, o presente também traz um elevado 
grau de desconhecimento, incertezas e riscos associados, e a 
atual pandemia traz a aceleração dessa percepção devido às 
rápidas transformações impostas à sociedade, que deman-
dam mudança de hábitos, inovações e novas tecnologias e 
que em última instância resultam em alteração do ambiente 
competitivo, com impacto em todas as empresas.

Em específico na indústria de papel, recordamos que nos 
idos anos 1990 havia uma intensa discussão sobre a digitali-
zação da economia e seu consequente impacto na demanda 
de papel de imprimir e escrever. Muitos apostavam que o 
consumo per capta de papel diminuiria devido à possibilida-
de real de ler conteúdos em telas de computador. 

O futuro subsequente imediato demonstrou exatamente 
o contrário: houve multiplicação de impressoras em subs-
tituição às máquinas de escrever, e a liberdade de imprimir 
elevou o consumo de papel de imprimir e escrever. Mais re-
centemente, no entanto, o imaginado papel eletrônico da-
quela década materializou-se na forma de tablets e telas de 
celulares, e o esperado arrefecimento de consumo de papel 
de imprimir e escrever começa a se materializar.

A atual pandemia impôs o tele trabalho ou home office e 
tem deslocado o trabalho das pessoas do ambiente corpora-
tivo para o ambiente de domiciliar dessas pessoas. Do ponto 
de vista da indústria, qual o impacto desse novo ambiente de 
trabalho no consumo de papel de imprimir e escrever? Que 
mudanças deveríamos estar pensando na forma de ofertar o 
produto? Quais são os movimentos antecipatórios que deve-
riam ser considerados?

Por outro lado, os novos diversos hábitos de higiene e 
proteção estão demandando cada vez mais papéis sanitá-
rios (tissue) e celulose como matéria-prima no mundo todo. 

O papel do papel – Retrospectiva e futuro 
com os olhos do presente
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Diretor e sócio-fundador da Innovatech Consultoria. Antes de fundar a 
Innovatech, atuou em cargos executivos em empresas multinacionais 
e acumulou funções nas áreas de estratégia e planejamento, M&A, 
operações, marketing, vendas, desenvolvimento de produto.

POR ROBINSON CANNAVAL 

Trata-se de um movimento gregário, por medo de escassez, 
motivado pelo aspecto emocional da pandemia, ou de fato 
teremos um novo patamar de consumo daqui para a frente?

Ainda voltando ao passado, era incomum o uso de sacos 
plásticos nas embalagens no varejo; o papel de embalagens 
reinava absoluto, entretanto, pouco a pouco, as embalagens 
e sacos plásticos foram inundando o ambiente de varejo e 
praticamente eliminaram o papel como meio de embalagem. 

Contudo, hoje em dia, governos de alguns países come-
çam a limitar o uso de plásticos, principalmente no varejo, 
como consequência de pressão da sociedade por sustenta-
bilidade. De que forma a indústria do papel poderia se be-
neficiar disto em termos de novos produtos e percepção de 
sustentabilidade? Quais ações deveriam estar sendo tomadas 
neste momento tendo por base a perspectiva de futuro?

No gráfico em destaque podemos ver uma perspectiva 

Fonte: 2020 | Fastmarkets | Global Pulp Outlook June 2020
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histórica e projeção de produção por tipo de papel indicando 
uma clara tendência do que dissemos.

Como pode se depreender, não há espaço para encarar o 
presente e o futuro como coisas separadas. A materialização 
do futuro depende das ações que tomamos hoje, a indústria 
do papel no Brasil é uma excelente versão da lei universal de 
que “colhemos aquilo que plantamos”, pois nossa produção 
está baseada em 100% de matéria-prima plantada e renovável. 
O futuro depende de nossas ações no presente, porém, ainda 
é mistério. O passado é história, e somente o presente é real e 
dele depende o futuro.

Várias gestoras de investimentos estão considerando a sus-
tentabilidade como centro de sua estratégia de investimen-
tos. Como forma de minimizar riscos, a BlackRock, uma das 
maiores gestoras de investimentos do mundo, tem defendido 
que “no futuro, uma maior transparência nas questões de sus-
tentabilidade será um componente persistentemente impor-
tante da capacidade de cada empresa para atrair capital”.

A título de exemplo, mais do que nunca é chegada a hora 

do papel exercer o seu papel de maneira mais contundente 
nas questões de sustentabilidade na sociedade. Portanto, não 
deveríamos admitir que deixar de enxugar as mãos com pa-
péis sanitários fosse entendido como uma forma de ajudar a 
natureza e salvar árvores, ainda mais numa situação de pan-
demia. O mesmo papel que há milênios registra e transmite 
conhecimento, tem um papel muito relevante de informar 
sustentabilidade à sociedade.

Como dizia Confúcio em relação ao futuro: “Eu não pro-
curo saber as respostas, procuro compreender as perguntas”. 
A correta formulação de perguntas estratégicas e análise – 
isenta com base em dados e fatos – são atribuições de uma 
consultoria de planejamento como Innovatech Consultoria 
na busca de uma visão de futuro desejado.

Mesmo com o isolamento, nossos projetos de consultoria se 
mantiveram ativos. Reuniões presenciais foram substituídas 
por conferência, visitas técnicas inviabilizadas pela quarentena, 
reprogramadas, e atividades de projeto priorizadas com 
base no contexto de cada cliente.         n

Soluções Ecológicas para a 
Fabricação de Papel Tissue.
A Buckman vem trabalhando no 
avanço da química verde há muitos 
anos. Recebemos o Prêmio Presidencial 
de Química Verde da EPA dos EUA 
em 2004 e 2012. E o que isso significa 
para o fabricante de Papel Tissue?  
Significa que podemos ajudar os fabri-
cantes a operar de forma sustentável, 
atendendo as regulamentações do 
mercado, e contribuindo para o 
meio ambiente.
A Buckman está trabalhando para 
um futuro sustentável e está compro-
metida em ajudar a indústria de Papel 
Tissue a fazer o mesmo.

Saiba Mais
Conheça as soluções ecológicas da 
Buckman para fabricantes de Papel 
Tissue. Entre em contato com o repre-
sentante da Buckman ou visite-nos 
on-line em buckman.com.

© 2020 Buckman Laboratories International, Inc. All rights reserved.
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REDE DE INOVAÇÃO
A Rede de Inovação ABTCP visa a unir diferentes elos da 

cadeia produtiva da indústria de base florestal para promover 
o desenvolvimento tecnológico por meio de projetos colabo-
rativos com foco em inovações. Confira a seguir a atualização 
sobre os projetos em andamento:

Projeto Resíduos Sólidos
No dia 18 de junho último foi realizada de forma virtual a 

apresentação dos três projetos selecionados na Chamada Públi-
ca ABTCP/2019 – Desafios: redução, reutilização e reciclagem 
dos resíduos sólidos nas indústrias de celulose e papel.

Os trabalhos: “Desenvolvimento de fritas cerâmicas com 
alto teor de cálcio utilizando-se resíduos sólidos provenien-
tes do processo kraft” (INNOVARE Inteligência em Cerâmica 
Ltda.); “Utilização dos resíduos grits e dregs na produção de 
misturas cimentícias e geopoliméricas para construção civil” 
(Universidade Federal de Uberlândia [UFU]); e “Caracteriza-
ção química, física e morfológica de Eco-cimento produzido a 
partir de rejeitos oriundos da indústria de celulose” (Universi-
dade Federal de Viçosa - UFV) foram apresentados aos mem-
bros do Comitê de Inovação e especialistas da área de meio 
ambiente e recuperação e energia.

A Rede de Inovação está trabalhando em parceria com as 
equipes proponentes dos projetos buscando adequar os traba-
lhos ao setor, considerando os itens destacados pelos profissio-
nais da indústria de celulose e papel após a apresentação.

Projeto Nanosegurança
Em junho deste ano teve início a estruturação do escopo do 

projeto de Nanosegurança com o objetivo de entregar ao setor 
um protocolo embasado tecnicamente sobre toxicidade de MFC. 

Projeto Desaguamento do Lodo 
Em decorrência da suspensão de parte significativa das 

atividades presenciais das Universidades e dos Institutos de 
Pesquisa, a Rede de Inovação da ABTCP optou em estender 
o prazo para o envio do resumo dos trabalhos e o link dos  

Em meio à pandemia, as atividades técnicas da ABTCP tiveram 
continuidade, inclusive, inovando de forma tecnológica na 
promoção dos eventos e reforçando as conexões setoriais com 
as empresas e técnicos das indústrias de celulose e papel.

vídeos/pitch dos participantes respondendo à seguinte per-
gunta: “Qual seria a melhor forma para o desaguamento do 
lodo gerado na indústria de celulose e papel?”.  Informamos 
que o edital dessa Chamada Pública será revisado e progra-
mado de acordo com o calendário das Universidades.

Os trabalhos submetidos devem estar amparados nos três 
pilares da sustentabilidade (econômico, social e ambiental). Os 
selecionados nessa primeira etapa seguirão para a apresentação 
virtual, em que cada grupo terá 20 minutos para defender sua 
ideia para os membros da Rede de Inovação ABTCP. 

COMISSÕES TÉCNICAS
Reunião da Comissão Técnica de Segurança do Trabalho

Como fazer para que os seus colaboradores se compro-
metam com a segurança? Esse tema, essencial aos profissio-
nais que atuam na área de Segurança do Trabalho, foi pauta 
também da Reunião da Comissão Técnica de Segurança do 
Trabalho, realizada no dia 10 de junho último, a partir da 
apresentação de Martim Bordini, diretor executivo da Bor-
dini & Bordini Consultoria.

Mesa Redonda da Comissão Técnica de Papéis Tissue
Nos últimos anos os fornecedores lançaram novas tecno-

logias e otimizações para a crepagem de papel tissue. No dia 
18 de junho último foi a vez dos fabricantes, que totalizaram 
39 participações, atualizarem-se sobre essas oportunidades 
e esclarecerem dúvidas com os palestrantes Afonso Mendes 
(Coordenador da Subcomissão), D’Artagnan Oliveira, gerente 
de Aplicações Químicas da Solenis, e João Carlos Rabello, ge-
rente comercial da Kadant.

Mesa Redonda da Comissão Técnica de Papel
A Indústria 4.0 tem sido tema recorrente nas reuniões das 

Comissões Técnicas da ABTCP e tornou-se tema da mesa re-
donda realizada pela Comissão Técnica de Papel, no dia 16 de 
junho último. Com 40 participantes, Álvaro Lopes Flauzino, 
especialista em Automação da Klabin, e Marcial Jara Fuenteal-
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nais. “Existem alguns fatores, como o parque tecnológico, que 
afetam diretamente na identificação de um defeito, contudo, 
a evolução da tecnologia dos dispositivos de campo somado 
à integração e à automação, traz uma nova habilidade e no-
vos comportamentos a serem desenvolvidas. A capacidade de 
adaptação às mudanças, associada ao conhecimento multidis-
ciplinar das especialidades, contribuem para o desenvolvimen-
to e aperfeiçoamento das novas ferramentas para as Salas de 
Monitoramento”, resumiu sobre esse desafio. 

Alexandre Cezilla, head de Digital da Suzano, em sua apre-
sentação também destacou essa importância, em que a trans-
formação digital depende 70% das pessoas (cultura e mode-
lo mental) e 30% da tecnologia em si, agregando ainda mais 
informação sobre o contexto da digitalização e organizando 
o processo de implementação da transformação digital por 
meio de sete passos. Por sua vez, a segurança proporciona-
da em ambiente digital foi trabalhada nas apresentações de 
Guilherme Golfetto, coordenador de serviços da Metso, que 
discutiu o aumento da confiabilidade dos ativos, ao mesmo 
tempo que, integrar os sistemas de forma segura, ainda envol-
ve desafios, conforme abordado por Álvaro Lopes Flauzino, 
especialista em automação da Klabin.

Na ocasião, Jari Almi, vice-presidente de Internet Indus-
trial da Valmet, apresentou tecnologias desenvolvidas es-
pecificamente para atender essa demanda digital, como o  
Data Discovery, que combina métodos e ferramentas para des-
cobrir o potencial de melhoria nas operações ou no desempe-
nho de ativos de clientes, e Marco Aurélio Santiago, coordena-
dor de vendas IIoT/TIda Voith, que trouxe para o seminário 
o OnCare AR: a Realidade Aumentada no Gerenciamento 
Estratégico de Dados Móveis. A tecnologia permite que todas 
as informações da máquina e/ou da planta industrial fiquem à 
disposição do operador. Por meio de um tablet ou óculos de 
realidade aumentada, é possível acessar os dados em tempo 
real e realizar a manutenção do equipamento.

WEBINARES
No mês de junho passado, a ABTCP promoveu três webina-

res gratuitos aos seus associados em parceria com as empresas 
Albany, Kadant e Aquamec, abordando assuntos que contri-
buem para a melhoria dos processos produtivos na fabricação 
de celulose e papel. No dia 9 de junho, o consultor técnico da 
Albany, Julio Freitas, abordou a saturação do feltro para NIP 
de fluxo controlado. Já no dia 24, o processo abordado foi a 
Depuração Compacta, a partir da expertise de Marcus Aure-
lius Goldoni, gerente de Negócios da Kadant South America. 
Encerrando o ciclo de palestras, no último dia do evento, Sonia 
Muciolo, gerente de Aplicações da Aquamec, falou sobre o Tra-
tamento de água por membranas e desidratação de lodo.   n

ba, gerente de Inovação da Ecolab, discutiram os principais 
processos que podem ser modernizados e o que tem sido feito 
pelas empresas na área de papel até o momento.

Mesa Redonda de Paradas Gerais
Realizada no dia 23 de junho passado, a Mesa-Redonda 

de Paradas Gerais despertou grande interesse de partici-
pantes, associados da ABTCP, de todo o País. Isso porque 
o cenário atual trouxe várias mudanças nos calendários das 
empresas de papel e celulose, além de novos protocolos de 
execução para garantir a segurança de todos os colaborado-
res e prestadores de serviços envolvidos. Ari Medeiros, dire-
tor Industrial da Veracel, Paulo Ricardo Pereira da Silveira, 
diretor de Controladoria da Suzano, e Arthur Canhisares, 
diretor Industrial da Klabin, contaram suas propostas e ex-
periências a 73 participantes deste evento realizado virtual-
mente na plataforma da ABTCP.

3.° Workshop	de	Águas	e	Efluentes
O 3.º Workshop de Águas e Efluentes reuniu 64 participan-

tes em dois dias de evento, 16 e 17 de junho, para conferirem 
novas tecnologias de aplicação a esta área de processo. A mode-
ração foi feita pelo coordenador da Comissão Técnica de Meio 
Ambiente, Paulo Cassim. 

Entre os assuntos apresentados pelas fabricantes estiveram 
presentes a “Avaliação de demanda de nitrogênio e fósforo em 
estações de tratamento de efluentes” (Suzano), “Desafios no 
tratamento de água em época de estiagem” (International Pa-
per) e “Redução do Lodo de Estação de Tratamento de Efluen-
tes Através da Automatização” (Suzano).

Os profissionais das empresas fornecedoras trataram das 
tecnologias sobre os seguintes temas: “Sistema de Desagua-
mento do Lodo Biológico” (Paques), “As melhores práticas nas 
técnicas de clarificação e potabillização de águas” (Solenis) e os 
“Sistemas de Polimento para efluentes industriais com Monito-
ramento Digital” (Veolia).

7.º Seminário de Automação 
Entre palestras contextuais e técnicas o tradicional Semi-

nário de Automação, em sua sétima edição, foi realizado vir-
tualmente nos dias 25 e 26 de junho. Com apoio da Suzano, 
unidade Imperatriz-MA, que sediaria o evento presencial, a 
moderação do evento e a abertura foram, respectivamente, 
realizadas pelos profissionais da empresa: Leandro Toshiyaki 
Maekawa Yamamoto, gerente de Manutenção e Confiabilidade 
de Elétrica, Instrumentação e Automação, e Roni Carlos, ge-
rente executivo de Manutenção.

Yamamoto também realizou a palestra sobre os “Desafios 
com pessoas para Indústria 4.0” que, afirmando que a base para 
adaptar a Indústria 4.0 depende do engajamento dos profissio-
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COMISSÃO TÉCNICA DE NANOTECNOLOGIA 
É IMPORTANTE FERRAMENTA PARA 
AVANÇO DAS PESQUISAS DO SETOR 

O mercado de nanocelulose 
deve crescer US$ 783 mi-
lhões até 2025, a uma taxa 
anual de 21,3%. Atual-

mente, esse mercado representa US$ 
297 milhões, conforme dados do re-
latório lançado em março deste ano 
pela MarketsandMarkets – empresa 
especializada na pesquisa e quantifi-
cação de oportunidades emergentes. 
Um dos principais motivadores é jus-
tificado por preocupações crescentes 
com o meio ambiente, juntamente 
com o ímpeto do mercado por maior 
sustentabilidade em seus produtos. 

Nesse cenário, os principais pla-
yers do setor de celulose no Brasil 
têm avançado ao mesmo passo de 
outras empresas no mundo todo, seja 
por meio de grandes investimentos, 
na aquisição de startups, na constru-
ção de centros de tecnologia, parce-
rias com institutos e muita pesquisa e 
desenvolvimento aplicados. (confira 

os maiores fornecedores do merca-
do da nanocelulose ao final).

Diante dessa demanda, a ABTCP 
criou a Comissão Técnica (CT) de 
Nanotecnologia. Desde fevereiro des-
de ano, Renato Damásio, pesquisador 
especialista em nanotecnologia no 
Centro de Tecnologia Klabin, é o coor-
denador dessa CT. Mestre em Ciên-
cias Florestais e Engenheiro Florestal 
pela Universidade Federal de Viçosa, 
atuando desde 2015 na área de Pes-
quisa e Desenvolvimento Industrial 
da Klabin, ele poderá contribuir com 
a sua expertise para ampliar o debate e 
incentivar a participação de mais em-
presas nesse mundo de oportunidades 
que a área de nanotecnologia oferece 
para a indústria do setor.

Damásio explica que a CT de Na-
notecnologia é uma ferramenta que 
permite a junção de diferentes públi-
cos especializados e técnicos do setor 
de celulose e papel, sejam de iniciati-

vas públicas ou privadas, em discus-
sões sobre temas e desafios que são 
considerados pré-competitivos para 
o setor, ligados à produção e aplica-
ção de nanoceluloses e nanomateriais. 
“Além disso, é importante citar que a 
comissão é instrumento oficial de or-
ganização e discussão de temas ligados 
à nanotecnologia no Brasil, uma vez 
que há comissões externas em outros 
países que também atuam da mesma 
maneira”, acrescenta.

Atualmente, estão em discussão 
temas relacionados à produção e 
aplicação de nanocelulose e para fo-
mentar o compartilhamento de in-
formações, são realizados webinares 
para o setor e, mais recentemente, a 
CT iniciou a validação de informa-
ções dos produtores de nanocelulose 
no Brasil para a construção de uma 
base de dados para a ABTCP. “Uma 
grande discussão e tema de trabalho 
da comissão tem sido o entendimen-

À frente da coordenação desde fevereiro último, Renato Damásio comenta a 
relevância desta CT e apresenta os temas em discussão, como a regulamentação 

de nanomateriais e o entendimento da sua toxicidade e nanosegurança

FM
AI

S 
/ A

DO
BE

 S
TO

CK

COMISSÃO TÉCNICA DE NANOTECNOLOGIA 



COMISSÃO TÉCNICA DE NANOTECNOLOGIA 

76  Revista  O Papel  •  Julho/July  2020

A Nanotecnologia em meio à 
pandemia do novo coronavírus

A Nanotecnologia é uma ferramen-
ta que se torna ainda mais relevante 
nesse momento da pandemia, segundo 
o coordenador da CT de Nanotecnolo-
gia, especialmente pelas inúmeras pos-
sibilidades de aplicação dos diferentes 
nanomateriais na concepção e criação 
de novos produtos que podem ser efi-
cazes no combate ao novo coronavírus 
ou até mesmo contribuir para alterna-
tivas viáveis a produtos utilizados na 
sua prevenção. 

Como exemplo, vale citar o desen-
volvimento em tempo recorde pela 
Klabin, em parceria com o Instituto 
SENAI de Inovação em Biossintéticos 
e Fibras e a indústria de cosméticos 
Apoteka, de uma formulação de álcool 
em gel feita a partir de um espessante 
celulósico. O novo produto, extraído 
da madeira, substituiu um compo-
nente utilizado na sua fabricação que 
enfrentava alta de preço devido à de-
manda mundial crescente em meio à 

to da sua toxicidade e nanoseguran-
ça. Desde o último ano, as técnicas de 
caracterizações vêm sendo discutidas 
a fim de melhorar o entendimento 
de como avaliar os parâmetros das 
nanoceluloses que possam ser úteis 
no controle de sua produção”, con-
ta Damásio. Durante o ano de 2020, 
também serão realizados fóruns de 
discussão, explorando esse assunto.

É importante dizer, contudo, que as 
oportunidades de trabalho para a CT 
de Nanotecnologia, não se esgotam 
aqui. Damásio diz que tem ganhado 
muito a atenção e tempo de discussão 
dos integrantes da CT a regulamen-
tação da produção e aplicação de na-
nomateriais, especificamente nano-
celuloses, em diferentes mercados de 
aplicação, desde celulose e papel até 
cosméticos e medicinal. “Tendo em 
vista esse tema temos aprofundado as 
discussões e iniciamos a elaboração 
de uma proposta de projeto pré-com-
petitivo a ser apresentado às empre-
sas que possuem produção desses na-
nomateriais no Brasil e intenção de 
aplicação em diversos setores. Nesse 
caso, o principal objetivo das discus-
sões relacionadas à nanosegurança 
é continuar as avaliações de forma 
técnica e compartilhar informações 
embasadas a respeito das nanocelu-
loses para os setores interessados no 
Brasil”, complementa. 

Já com relação ao engajamento dos 
profissionais do setor, o coordenador 
considera que a participação cresceu 
nas últimas reuniões em que a nano-
regulação foi o principal tópico de 
discussão, no entanto, é prioritário o 
apoio das principais empresas do se-
tor de celulose e papel que hoje atuam 
no Brasil, a fim de que as atividades da 
comissão sejam direcionadas às suas 
necessidades. “Dessa forma, a comis-
são pode cumprir seu papel de apoiar 
as empresas em questões pré-com-
petitivas sobre o tema para acelerar e 
organizar a informação que pode ser 
gerada”, conclui.

pandemia. (O Canal televisivo Futura 
produziu uma matéria sobre o tra-
balho realizado. Confira em https://
globosatplay.globo.com/assistir/fu-
tura/inovacao/v/8606319/)   n

DIVULGAÇÃO/KLABIN

Renato Damásio é pesquisador especialista em nanotecnologia no Centro de Tecnologia 
Klabin. Mestre em Ciências Florestais e Engenheiro Florestal pela Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), atua desde 2015 na área de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial da Klabin

Fonte: MarketsandMarkets

Principais empresas desen-
volvedoras de tecnologias 
em nanocelulose:
• Fiberlean (Reino Unido), 
• Borregard (Noruega), 
• Nippon Paper Industries (Japão), 
• Celluforce INC (Canadá), 
• Kruger INC (Canadá), 
• Stora Enso (Finlândia), 
• Rise Innventia (Suécia), 
• American Process Inc. (EUA),
• FPInnovations (Canadá), 
• UPM-Kymmene Oyj (Finlândia),
• Melodea (Israel), 
• Cellucomp (Escócia), 
• Blue Goose Refineries (Canadá), 
• Oji Holdings Corporation (Japão),
• VTT (Finlândia), e 
• Sappi (África do Sul).
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É comum que o incentivo para economizar um deter-
minado recurso venha da percepção de sua escassez. 
Em uma economia de mercado, é extremamente im-
portante assinalar o verdadeiro custo de um produto 

ou recurso, a fim de que o consumidor possa contribuir para o 
uso racional do mesmo. É ainda necessário que se promova a 
conscientização da importância de preservar o meio ambiente e 
que se procure alternativas que facilitem esse processo. 

O uso eficiente de recursos naturais pode ser atingido 
com medidas do lado da oferta, otimizando-se tanto a pro-
dução e distribuição quanto a demanda. A demanda pode ser 
influenciada, por exemplo, pela regulamentação de preços 
no sentido de refletir os verdadeiros custos de produção e 
impactos ambientais. 

Com esta temática, um estudo da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe (CEPAL) propõe compensar a per-
da da arrecadação e os gastos públicos adicionais associados à 
oferta de recursos públicos não reembolsáveis e a criação de um 
tributo sobre CO2 emitido, semelhante ao adotado em vários 
países do mundo, inclusive da América Latina, como Chile,  
Colômbia e México (GRAMKOW, C., 2020; GRAMKOW e 
ANGER-KRAAVI, 2019). 

De acordo com as pesquisadoras, no Brasil, esse tributo inci-

diria sobre as emissões da combustão fóssil em todos os setores 
da economia – exceto sobre as famílias –, sendo sua alíquota 
proporcional aos incentivos oferecidos em cada cenário simu-
lado no estudo. Além disso, esse tributo poderia funcionar de 
forma similar à atual Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE), mas com foco nas emissões de CO2, e não 
no consumo do combustível. 

Ainda conforme GRAMKOW e ANGER-KRAAVI (2019), o 
tributo sobre carbono e os incentivos fiscais verdes estimula-
riam as indústrias a emitir menos carbono de forma competiti-
va e, paralelamente, as encorajariam a investir mais na adoção 
ou no desenvolvimento de novas “tecnologias verdes”. Do ponto 
de vista do governo, essa seria uma forma de anular os impactos 
orçamentários associados à implementação dos incentivos fis-
cais em suas contas públicas.

A indústria brasileira de celulose e papel, não obstante ter 
em seu DNA a vocação para uma economia de baixo carbono, 
ainda tem espaço para a penetração das chamadas “tecnologias 
verdes”, conforme GRAMKOW e ANGER-KRAAVI (2019), a 
saber: i) cogeração, ii) eficiência energética, iii) recuperação de 
materiais (economia circular); iv) sustentabilidade de florestas; 
v) o uso de fontes renováveis de energia, substituindo combustí-
veis fósseis etc. No Brasil, observa-se que nas plantas de celulose 

Pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdiciplinar de 
Planejamento Energético (NIPE), da Universidade de Campinas (Unicamp-SP) 
E-mail: mberni@unicamp.br 
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de mercado, integradas e recicladoras, a busca por novas tec-
nologias que lhes permitam crescer e diminuir as emissões de 
CO2 é fato. Esta tendência resulta da preocupação em manter 
seu potencial competitivo, em um contexto de forte pressão 
de concorrentes de vários países. Sob a ótica da CEPAL a di-
reção e o sentido a ser buscado pela indústria é o BIG Push 
da Sustentabilidade

A esse propósito, GRAMKOW (2020) foi a organizadora 
para a CEPAL do estudo intitulado “Investimentos transfor-
madores para um estilo de desenvolvimento sustentável: estu-
dos de casos de grande impulso (BIG Push) para a sustentabi-
lidade no Brasil”, onde tem-se em destaque o papel da Suzano, 
no BIG Push brasileiro para a sustentabilidade, promovendo a 
construção de um estilo de desenvolvimento sustentável. O ele-
mento-chave desta abordagem são os investimentos, que são o 
principal elo entre o curto e o longo prazo. Os investimentos 
de hoje explicam a estrutura produtiva de amanhã que, por sua 
vez, determina a competitividade, a produtividade e o tipo de 
inserção no comércio internacional. Além disso, ela também 
determina a capacidade de geração de empregos de qualidade 
com inclusão produtiva e a atividade econômica será replicada e 
ecologicamente sustentável para o desenvolvimento sustentado.

No capítulo XI do trabalho organizado por GRAMKOW 
(2020) e SEVERIEN et al., (2020), são apresentadas as estraté-
gias da Suzano para um cenário marcado por mudanças climáti-
cas e risco de esgotamento de recursos naturais vitais, por meio 
da recuperação de pastagens degradadas. Para tanto, a Suzano 
estruturou uma estratégia ampla e de complexidade pioneira 
para conservar e recuperar áreas florestais, incluindo iniciativas 
para proteger as áreas de mata nativa, combater o desmatamen-
to ilegal, recompor a vegetação, monitorar a biodiversidade e 
compartilhar benefícios com as comunidades locais. Os bene-
fícios gerados pelo Programa de Restauração Ambiental con-
templam alvos específicos dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

O modelo produtivo da Suzano é essencialmente pautado no 
equilíbrio do ecossistema e dos serviços por ele prestados, o que 
garante a manutenção dos ciclos produtivos e a não exaustão 
dos recursos naturais, provendo uma matéria-prima renovável, 
de qualidade, por mais de décadas. 

O atual Programa de Restauração Ambiental da Suzano foi 
estruturado a partir de 2010 e se alicerça em dois grandes obje-
tivos gerais (SEVERIEN et al., 2020): 

i) recuperação, aumento, conexão e maior resiliência dos 
ativos naturais que detemos; e 

ii) replicabilidade e inovação.
O primeiro objetivo diz respeito à estratégia de restauração 

da Suzano, que está pautada em potencializar os ganhos am-
bientais a partir da restauração. Nesse sentido, as ações se des-

dobram nos seguintes objetivos específicos: regenerar ou recu-
perar áreas degradadas para aumento da biodiversidade local 
(fauna e flora); propiciar a conexão de contínuos ou fragmentos 
naturais já existentes (corredores ecológicos na paisagem); pro-
mover o fluxo gênico de espécies de fauna e flora; proteger os 
solos e nascentes de água; potencializar a capacidade de resiliên-
cia e equilíbrio ecossistêmico contra pragas e doenças no mosai-
co de florestas plantadas de eucalipto e áreas naturais; aumentar 
significativamente o sequestro de gases do efeito estufa. Como 
consequência do alcance desses objetivos específicos, a Suzano 
tem a convicção de que seu Programa de Restauração Ambien-
tal contribui significativamente para o aumento da capacidade 
de resposta aos desafios ambientais. 

O segundo objetivo, a replicabilidade e inovação, parte do 
propósito da Suzano de desenvolver soluções boas para si e para 
o mundo, concomitantemente. Nesse sentido, a Suzano, por 
meio do seu Programa de Restauração Ambiental, visa a inovar, 
replicar e compartilhar suas boas práticas, buscando atingir os 
seguintes objetivos específicos: priorizar as relações e parcerias 
em sua cadeia de restauração com atores comunitários e peque-
nos, médios e grandes parceiros operacionais (desde o viveiro, 
onde se compra mudas nativas até a mão de obra do campo); 
compartilhar e aprender com Organizações Não Governamen-
tais (ONGs), governos em diversos níveis, organizações priva-
das e partes interessadas regionais; disseminar o conhecimento 
produzido por intermédio de ações em fóruns e publicações, 
de maneira a possibilitar a replicação e difusão do modelo de 
ação. Essa maneira de atuar dialoga diretamente com benefícios 
no tripé da sustentabilidade (social, econômica e ambiental) ao 
produzir um ciclo virtuoso de investimentos sustentáveis.  n
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protegem as mercadorias, reduzem o desperdício e são recicláveis. 

No Brasil, 68% do papel utilizado em 2019 foi reciclado.
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sustentável. Além disso, são recicláveis e biodegradáveis.
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POR JUAREZ PEREIRA

SCT E RESISTÊNCIA DE COLUNA

A resistência de coluna do papelão ondulado tem sido cal-
culada (prevista) utilizando como parâmetro do papel 
(capa e miolo) os resultados que se obtém pelo ensaio 

de RCT (Ring Crush Test ou Esmagamento de Anel).
O RCT, executado no papel, porém, há muito vinha sendo 

questionado como uma referência que não oferecia grande pre-
cisão na previsão dos valores de  Resistência de Coluna que é 
uma referência importante para definir a especificação de uma 
chapa de papelão ondulado.

A Resistência de Coluna, por sua vez, permite prever a Resis-
tência à Compressão da embalagem que é a especificação mais 
importante para se ter uma garantia quanto ao desempenho da 
embalagem em seu uso normal. (Avaliação das várias situações 
que a embalagem “enfrenta” desde que recebe o seu conteúdo, é 
manuseada, empilhada, armazenada e transportada até o con-
sumidor final fazem parte do processo, também).

Especificar a matéria-prima para se obter (prever) a Resis-
tência de Coluna necessária para que a embalagem atenda ao 
desempenho que é esperado é, afinal, o objetivo do projetista  
da embalagem. 

O RCT, sendo reconhecido como um parâmetro que não 
oferecia precisão adequada, ensejou estudos outros que acaba-
ram resultando no SCT. 

Enquanto o RCT é executado em um corpo de prova que 

ABPO – Associação Brasileira 

do Papelão Ondulado. 

Saiba mais em: www.abpo.org.br

tem a configuração de um anel, que fica mantido nessa confi-
guração por meio de um dispositivo especial, o SCT é o resul-
tado da compressão feita numa “tira” de 15 mm por 0,7 mm; 
a compressão sendo feita na direção da medida 0,7 mm.  (Um 
equipamento especial é utilizado para esse ensaio.)

Com base no SCT, uma fórmula, divulgada em literatura, é a 
que mostramos a seguir:

ECT = 0,45 (SCT¹ + SCT² + SCT³) + 1,73

SCT¹ e SCT³ se referem às capas, e SCT², ao miolo. Trata-se 
aqui de um papelão ondulado de parede simples; se estivermos 
procurando o resultado para parede dupla, temos mais uma 
capa e um miolo. O valor do SCT do miolo, encontrado no en-
saio, deve ser multiplicado por um fator que depende do tipo 
de onda. Esse valor é conhecido como Take-up-factor; os fabri-
cantes de papelão ondulado estão bem familiarizados com ele.

A fórmula divulgada, entretanto, resulta num ECT (Edge 
Crush Test), cujo método de ensaio é diferente daquele que uti-
lizamos aqui no Brasil para a Resistência de Coluna.  Daí, se uti-
lizarmos a mesma fórmula, devemos usar algum fator de corre-
ção. Ou melhor, os fabricantes que já estão usando o SCT e não 
mais o RCT devem ter determinadas fórmulas próprias que se 
ajustam às suas realidades.              n

Leia na próxima edição da Revista O Papel – AGOSTO 2020  

Duratex e Lenzing dão andamento a projeto da LD Celulose

Empresas que firmaram joint venture para construir uma das maiores linhas de celulose 
solúvel do mundo, com capacidade produtiva de 500 mil toneladas por ano, abrem detalhes 
do status da planta, enumeram as características que vêm pautando o mercado atual e 
comentam qual planejamento estratégico adotarão diante deste cenário.

Para anunciar, fale com o Relacionamento ABTCP 
pelo e-mail: relacionamento@abtcp.org.br ou ligue: (11) 3874-2714.
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ESPECIAIS PARA ANUNCIAR. 
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ABSTRACT
An equation-oriented process simulator was developed for 

simulating evaporation plants. The simulator graphical user 
interface was written in Python 2.7, and its engine, in C++. 
The simulator orders and partitions the system of equations 
that describe the evaporator system under study and solves 
the partitions sequentially using the Newton-Raphson 
method. If no good initial estimates can be provided by the 
user, the simulator solves a simplified problem to generate the 
estimates, which greatly facilitates convergence. Calculations 
are based on steam table correlations and on black liquor 
enthalpy correlations described in the literature. Two multiple-
effect counter-current evaporator scenarios were extracted 
from the literature and used to validate the simulator: a simple 
3-effect system and a realistic 6-effect system. The simulator 
converged to the solutions with relative ease, provided that 
the model equations were written as described, that equations 
were ordered and partitioned, and the simplified model was 
used to generate good initial estimates. Good agreement was 
found between the calculated values and those reported in the 
literature, indicating that the proposed simulation framework 
could be extended to accommodate more complex systems. 
Deviations from the reported values can be explained by the 
different choices of physical properties correlations.

Keywords: simulation, multiple-effect, evaporation, equation-
oriented, partitioning

1. INTRODUCTION
It is desirable to increase the energetic efficiency of pulping 

plants to make the process more competitive. Moreover, by 
increasing its energetic efficiency, less energy resources need to 
be consumed, lowering fossil-fired carbon dioxide generation, 
which is key to achieving sustainable development [1,2]. For 
these reasons, the energetic optimization of chemical pulping 
plants has received attention in the literature [3,4].

Black liquor is a residue produced during the chemical 
pulping process. In the chemical recovery cycle, black liquor is 
burned in the recovery boiler to produce energy and to recover 
chemicals that are consumed during the cooking process. 
This step is key to making the pulping process economically 
feasible [4, 5–7]. Before the black liquor can be burned in the 
recovery boiler, it is necessary to reduce its water fraction 
to increase combustion efficiency. Evaporation and drying 
are the most energy intensive steps in the chemical pulping 
process. Evaporation is typically carried out in a Multiple-
Effect Evaporator (MEE) train, usually constituted of 5 to 7+ 
evaporator bodies. MEE trains concentrate black liquors from a 
dry solids mass fraction of approximately 15% to about 80-85% 
[8]. The evaporation step makes up 24-30% of the total energy 
used by a pulp mill, which justifies its optimization [9].

The simulation and optimization of MEE systems has 
received considerable attention in the literature. Cardoso et 
al. (2009) simulated and optimized a pulp mill for minimum 
energy consumption [6]. Saturnino (2012) modeled the 
chemical balance of a Kraft mill. The evaporator train was 
simulated using two commercial process simulators [7]. Ji 
et al. (2012) constructed a simplified evaporator model and 
conducted process integration through a mixed-integer linear 
programming (MILP) approach [4]. Mesfun and Toffolo (2013) 
applied a process integration methodology to optimize the 
evaporator train and the CHP system of a Kraft pulp and paper 
mill [3]. Several other deterministic and non-deterministic 
approaches to simulate MEE trains and optimize their energy 
consumption have also been tried [10–22]. Verma et al. (2019) 
recently published a review of methods used evaporator train 
simulation and optimization [19].

However, these approaches rely on the user having to 
hard code each individual system to be optimized, which 
is tedious and error-prone for large systems. In this paper 
we present an equation-oriented steady-state simulator 
constructed specifically to facilitate the optimization 

Corresponding author: Márcio R. Vianna Neto. Universidade Federal de Minas Gerais. Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha. 
Belo Horizonte – MG. 31270-901. Brazil. Phone: +55-31-34091735. marciorvneto@ufmg.br
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of MEE systems. The equation-oriented architecture is 
advantageous for optimization because it exposes the 
equations that constitute the system under study, allowing 
their mathematical properties to be fully exploited. The 
simulator is general enough to enable systems of arbitrary 
complexity to be constructed, simulated and optimized. In 
this paper, we will focus on the architecture and validation 
of the results calculated by the simulator engine.

METHODS

Simulator architecture
The simulator is equation-oriented, which means that 

the unit processes involved in the simulation are abstracted 
as a system of equations, which is then solved. A Graphical 
User Interface (GUI) is exposed, through which it is possible 
to assemble the block diagram corresponding to the MEE 
system under study and to input process parameters. In these 
diagrams, unit processes are represented as blocks, which are 
interconnected through streams. 

Figure 1 summarizes the calculation process carried out by 
the simulator. Initially, the user inputs a block diagram and its 
respective process parameters through the GUI. Blocks and 
streams, collectively referred in Figure  1 as elements, supply 
equations to the simulation engine, which assembles the Global 
System of Equations (GSE). The equations are then ordered to 
facilitate convergence.

The ordering process begins by constructing the bipartite 
graph corresponding to the GSE, as shown in [24]. In this graph, 
two sets of vertices exist: equation vertices and variable vertices. 

An edge connects an equation vertex i to a variable vertex j 
if variable j takes part in equation i. The maximum bipartite 
matching M for this graph is then determined using the Ford-
Fulkerson algorithm. The bipartite graph is then converted into 
a directed graph through the following process: for every edge 
e connecting the equation vertex i to the variable vertex j, if e 
belongs to M, replace it by a directed edge connecting i to j. If e 
is not in M, replace it by a directed edge connecting  j to i. The 
topological ordering of this directed graph gives the ordering of 
the equations.

Once the equations ordering has been determined, the 
simulator proceeds to determine the clusters of equations that 
need to be solved simultaneously. This step is referred to as 
partitioning the GSE.

Having completed these steps, the simulator solves each 
partition following the determined equation ordering using 
the Newton-Raphson (NR) method. Initial estimates for the 
variables may either be supplied by the user or asked to be 
calculated by the simulator. In the latter case, the simulator is 
run using simplified models for each unit process to facilitate 
convergence, as will be detailed in the next section. The values 
found by solving the simplified models are then used as initial 
estimates for the original system. The stopping criterion for NR 
is the Euclidean distance between two successive iterations, 
which must be smaller than some small error tolerance input 
by the user. Once the simulator has concluded its calculations, 
the results can be either displayed to the user via the GUI, or be 
fed to an objective function, if optimization is to be performed.

The GUI was developed using Python 2.7, whereas the 
graph algorithms, as well as the numerical routines were 
implemented in C++.

Figure 1. Simulator architecture
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Unit processes, blocks and streams
The unit processes currently supported by the simulator are: 

evaporation, black liquor and condensate flashing, black liquor 
mixing, vapor and condensate mixing. Streams represent mass 
flows, and are divided into black liquor, vapor and condensate 
streams. Table  1 lists the currently supported process blocks 
and the equations corresponding to each of them. Table  2 
lists the variables that describe each type of stream. In these 
equations, variable subscripts denote the streams to which they 
correspond, except the subscript sat, which denotes saturation. 

Mass flows are indicated by m , enthalpies by H , temperatures 
and pressures by T  and  P respectively, the dissolved solids mass 
fraction by xD  and the boiling point rise of black liquor, by BPR.

As mentioned before, if no initial estimates are supplied by 
the user, the simulator solves simplified models to obtain those 
estimates. The simplified model equations are the same as those 
listed in Table 1, for all blocks, except the Evaporator. Its energy 
balance is replaced by the equation mS=mV   and the heat of 
steam condensation is approximated by Q=2200⋅mS .

Table 1. Unit processes supported by the simulator and their respective equations.

Process block Description Equations

Evaporator

The black liquor stream F and the inlet 
vapor stream S enter the Evaporator 
block. The outlet black liquor stream 
L, the condensate stream C and the 

outlet vapor stream V exit the block. 
Evaporator blocks take as parameters the 
heat transfer coefficient U and the heat 

transfer area A.

mS = mC 
mF = mL+mV 

mFxD,F = mLxD,L 
PS = PC 
TC = Tsat(PS) 

TV = Tsat PV +BPR(PV,xD,L) 
TV = TL 

Q = mS(HS-HC) 
Q = UA(TS-TL) 

Q+ mFHF = mLHL+mVHV 

Flash tank

The inlet black liquor or condensate 
stream F enters the Flash block. The 
outlet vapor stream V and the outlet 
black liquor or condensate stream L 

exit the block. The flash tank pressure is 
determined by the outlet vapor stream 

pressure, PV.

mF = mL+mV 

TV = TL 
PV = Psat(TV) 
PL = Psat(TV) 

mFxD,F = mLxD,L 

Black liquor mixer

An arbitrary number of black liquor 
streams Li enter the mixer block, and a 

single combined black liquor stream Lout 
exits it.

mi
i

= mout 

mi
i

Hi = moutHout 

mi
i

xD,i = moutxD,out 

Vapor mixer

An arbitrary number of vapor or 
condensate streams Vi enter the mixer 
block, and a single combined vapor or 
condensate stream Vout exits it. In this 
work, the vapor mixer is assumed to 
cause negligible pressure drop and to 

impose that all pressures be equal.

mi
i

= mout 

mi
i

= mout 

P1=P2=…=Pn=Pout 
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Validation scenarios
Two MEE plants were taken as case studies to validate the 

results given by the simulator. The first scenario was a simple 
counter-current 3-effect MEE system, depicted in Figure 2. In 
this scenario, condensate leaving the first and second effects are 
flashed and fed to the second and third effects, respectively. This 
system was adapted from [5] and, due to its relative simplicity, 
was intended to aid in the testing of the unit process models 
and the simulator code. Black streams denote black liquor, red 
streams denote vapor and blue streams, condensate.

The input values for this system are listed in Table 3. All heat 
exchange areas were assumed to be equal.

Table 2. Stream types and their describing variables.

Stream type Variables

Black liquor m,  T,  xD 

Vapor m,  T,  P 

Condensate m,  T,  P 

Physical properties
Energy balances require black liquor, water steam enthalpies 

to be known. Water and steam enthalpies were calculated from 
steam table correlations, implemented in C++ as described in 
the 2007 revised release on the International Association for the 
Properties of Water and Steam IAPWS Industrial Formulation 
of 1997 standard [25].

Black liquor enthalpies were calculated from the correlation 
described by Zaman and Fricke (1996), which expresses the 
enthalpy of black liquor at 80 °C, H80, as shown in Equation (1) 
[26]. In this equation, Hw denotes the water enthalpy at 80 °C, 
xD is the black liquor dissolved solids fraction, and the constants  
and  depend on the type of black liquor being considered. In 
this work, it was assumed that  kJ/kg.K and .

        
 

H80=Hw+b -1+exp
xD
c

 
 

(1)

In order to account for black liquor enthalpies at other 
temperatures, H80 is corrected using the black liquor specific 
heat correlation given by Equation (2), where t stands for the 
temperature measured in °C [5].

cp=4.216 1-xD + 1.675+
3.31t
1000.0

xD+ 4.87+
20t
1000.0

1-xD xD3     (2)

The black liquor Boiling Point Rise (BPR) also needs to be 
considered in evaporator calculations. BPR is accounted for 
using Equations (3) and (4), where TP is the boiling temperature 
of water at pressure P.

BPR(P,xD)=BPRatm(xD)[1+0.6(TP-373.16)/100]    (3)
   
BPRatm xD =6.173xD-7.48xD1.5+32.747xD2     (4)

Figure 2. The simple 3-effect MEE system, adapted from [5]

Table 3. Input values for the 3-effect MEE system.

Variable Value Units

Live steam temperature 120 °C

Black liquor inlet mass flow 50 kg/s

Black liquor inlet 
temperature 70 °C

Black liquor inlet  
dissolved solids 20 %

Vapor temperature  
from E3 60 °C

Heat transfer coefficient  
of E1 (U1) 1.2 kW/m²K

Heat transfer coefficient  
of E2 (U2) 1.6 kW/m²K

Heat transfer coefficient  
of E2 (U3) 2.0 kW/m²K

Outlet black liquor 
dissolved solids 50 %



87

ARTIGO TÉCNICO/ TECHNICAL ARTICLE

Julho/July  2020  •  Revista O Papel

O PAPEL vol. 81, num. 07, pp.  83 - 89  - JUL 2020

A more realistic 6-effect system was adapted from [9] 
and is shown in Figure  3. It should be noted that black 
liquor exiting the first effect is flashed and its vapor is 
fed to the fourth effect. In their original paper, Jyoti and 
Khanam (2014) used polynomial fits to estimate steam table 
properties and correlations to calculate the evaporators 
heat transfer coefficients. The input values for this system 

are listed in Table 4. All heat transfer areas were assumed 
to be equal.

Figure 2: Realistic 6-effect MEE system, adapted from [9].
The two systems were input to the simulator without 

supplying any initial estimates for the variables, which means 
that they were calculated by first solving the simplified models. 
The NR error tolerance was set to 10-6.

Figure 3. Realistic 6-effect MEE system, adapted from [9].

Table 4. Input values for the 6-effect MEE system

Variable Value Units

Live steam temperature to E1 140 °C

Live steam temperature to E2 147 °C

Vapor temperature from E7 52 °C

Black liquor inlet mass flow 15.6 kg/s

Black liquor inlet temperature 64.7 °C

Black liquor inlet dissolved solids 11.8 %

Black liquor outlet dissolved solids 31 %

Heat transfer coefficient of E1 (U1) 0.296 kW/m²K

Heat transfer coefficient of E2 (U2) 0.4303 kW/m²K

Heat transfer coefficient of E2 (U3) 0.2584 kW/m²K

Heat transfer coefficient of E2 (U4) 0.6955 kW/m²K

Heat transfer coefficient of E2 (U5) 0.839 kW/m²K

Heat transfer coefficient of E2 (U6) 0.9698 kW/m²K

Heat transfer coefficient of E2 (U7) 1.224 kW/m²K
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RESULTS AND DISCUSSION
Table  5 displays some of the key variables found for the 

3-effect MEE system, and their respective values as reported 
from the original reference. Notice that there is a strong 
agreement between calculated and reference values. There is, 
however, the simulator underestimated the heat transfer area 
and the black liquor outlet temperature, as compared to the 
reference values. This discrepancy is justified by the fact that 
the black liquor enthalpies in this work were calculated from 
different correlations than those of the original reference.

Table 6 displays some of the key variables found for the 
6-effect MEE system, and their respective values as reported 
from the original reference. As before, there is a strong 
agreement between calculated and reference values, and the 
discrepancy are likely due to the different correlations used. 

Notice that the heat transfer areas are not shown in Table 6, 
as they were not reported in the original publication.

It should be noted that the steps of ordering the GSE, 
partitioning it and obtaining initial estimates by solving the 
simplified model were critical to ensure that the simulator 
would converge. In both scenarios, the combination of 
these steps allowed the simulator to converge with relative 
ease. This, however, was not the case when any of the steps 
were skipped. Solving all the equations simultaneously 
via NR proved to be a particularly poor approach, as poor 
initial estimates often led to singular Jacobians during the 
NR iterations.

It must also be emphasized that the simulator determines the 
ordering of the GSE based on the form taken by each equation 

Table 5. Comparison between calculated values and reference values for the 3-effect system

Variable Calculated value Reference value Units

Heat transfer areas (all effects) 810.0 1040.0 m²
Vapor temperature from E1 93.7 91.6 °C
Vapor temperature from E2 74.2 73.3 °C
Vapor temperature from E3 60.0 60.0 °C

Black liquor dissolved solids from E1 50.0 50.0 %
Black liquor dissolved solids from E2 33.3 33 %
Black liquor dissolved solids from E3 25.2 25 %

Outlet black liquor temperature 93.7 99.8 °C
Live steam mass flow 11.6 11.3 kg/s

Table 6. Comparison between calculated values and reference values for the 6-effect system

Variable Calculated value Reference value Units
Vapor temperature from E1 129,0 106,3 °C
Vapor temperature from E2 128,5 126,8 °C
Vapor temperature from E3 93,6 89,5 °C
Vapor temperature from E4 78,3 77,2 °C
Vapor temperature from E5 67,1 67,2 °C
Vapor temperature from E6 58,3 58,7 °C
Vapor temperature from E7 52,0 52 °C

Black liquor dissolved solids from E1 29.17 31.65 %
Black liquor dissolved solids from E2 26.59 26.29 %
Black liquor dissolved solids from E3 23.08 24.42 %
Black liquor dissolved solids from E4 19.59 20.32 %
Black liquor dissolved solids from E5 16.66 17.29 %
Black liquor dissolved solids from E6 14.67 15.12 %
Black liquor dissolved solids from E7 13.24 13.45 %

Total live steam mass flow 2.2 1.9 kg/s
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i.e. the set of variables present in each equation. In other words, 
the way the equations are written has a direct impact on the 
performance of the simulator. The equations described in Table 1 
are written in the way that yielded the most satisfactory results.

CONCLUSIONS
The simulator was capable of calculating realistic MEE 

systems. To facilitate convergence, it is desirable to make 
sure that the equations take a suitable form and that they 
are ordered and partitioned. If no good initial estimates can 
be given, it is also desirable to solve a simplified model to 
generate reasonable estimates.

The simulator currently assumes that the heat transfer 

coefficient is given by the user, as opposed to being calculated 
by the simulator. In the future, this issue may be addressed by 
introducing heat transfer correlations. In future work, more unit 
processes can be modeled, such as condensate preheaters and 
recovery boilers, which would allow for more realistic scenarios 
to be simulated. More complex systems should also be tested to 
verify if the current solution strategy remains robust.
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