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Associado Aposentado

Associado Estudante R$ 55,00

Ser um associado ABTCP é a escolha certa para quem busca

relacionamento e capacitação técnica no setor de celulose e papel.

O associado ABTCP ganha desconto no congresso anual organizado 

pela entidade, descontos nas inscrições de outros eventos técnicos 

e acesso total ao acervo eletrônico da ABTCP.

Recebe também um exemplar mensal da revista O Papel e um 

bimestral da revista Nosso Papel, além de credencial para a 

participação gratuita na Exposição Anual de Celulose e Papel.

As vantagens não param por aí. Na internet você tem acesso à

área restrita do site, com informações exclusivas sobre o 

mercado, ciência e tecnologia, pode ler todas as publicações 

da ABTCP e ainda publicar o seu currículo na seção 

“Banco de Currículos” e no informativo eletrônico da entidade.

Entre em contato com a Equipe de Relações Institucionais 

para associar sua empresa.

Conhecimento é algo que ninguém apaga. Nem o tempo...



uma sinergia em ação

www.jaraguaequipamentos.com
Tel.: 11 2199.9600

Capacidade de Gerenciamento + 
ESTRUTURA para obras EPC- TURN KEY Atenta à sustentabilidade, às tendências e às 

demandas mercadológicas nacionais e 
internacionais, a Jaraguá dá mais um importante 
passo no incremento das tecnologias voltadas ao 
mercado de celulose e papel, através da 
incorporação da marca tecnológica IPEX.
Representada pela vasta expertise e tradição 
difundida ao longo de 40 anos pelo seu principal 
diretor – Eng. Kjell Eriksson – bem como toda sua 
equipe técnica especializada, referências, produtos 
e serviços, a IPEX passa a atuar como a mais nova 
unidade de empreendimento da Jaraguá para os 
segmentos já consolidados de celulose e papel, 
química, lubrificantes e alimentícia dentre outros, 
amparados pela estrutura organizacional da 
Jaraguá que conta com mais de 2300 
colaboradores diretos distribuídos em 2 grandes 
centros de engenharia em 5 unidades fabris. 
É, portanto, com extrema satisfação que a Jaraguá 
anuncia mais este investimento confirmando sua 
posição como uma das maiores empresas 
brasileiras em tecnologia e bens de capital.
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POr AfOnsO MOurA, 

IntelIgêncIa SetorIal: 
a Informação eStratégIca 

Uma cadeia de produção especializada como a do 
setor de celulose e papel, que envolve alta tec-
nologia, processos complexos e conhecimento 

técnico de alto nível, demanda a gestão da informação 
de maneira estratégica. o bom tratamento dos dados, 
para gerar conhecimento, é imprescindível ao desenvol-
vimento dos resultados dos fabricantes e fornecedores, 
além de ter se tornado um trabalho relevante de enti-
dades representativas desta indústria, como a aBtcP.

Decisões precisam ser baseadas em informações de 
alto valor. Caso contrário, o sucesso dos resultados fica 
comprometido, sem perspectiva sustentável. foi a partir 
dessa premissa para a competitividade setorial que a 
aBtcP estruturou recentemente a área de Inteligência 
Setorial em seu planejamento estratégico. 

Para tanto, unimos desde 2010 as atividades das 
comissões técnicas e eventos técnicos na área de In-
teligência Setorial, agregando ainda mais valor aos 
trabalhos desenvolvidos. o conhecimento técnico circu-
lante passou a ser processado de forma mais efetiva 
nos vários fóruns da aBtcP. as reuniões das comissões 
técnicas tornaram-se mesas-redondas, para discutir te-
mas específicos com a participação de especialistas nos 
assuntos estratégicos ao crescimento do setor. 

o objetivo principal? gerar posicionamentos, para 
posteriormente serem desdobrados em diferentes 
projetos a partir de temas estratégicos, como a re-
dução do consumo específico de água e de energia, 
a diminuição das emissões de gases causadores do 
efeito estufa, produtividade, aumento da competiti-
vidade do papel e questões ambientais variadas. esse 
cenário foi o pano de fundo das atividades das co-
missões técnicas de meio ambiente, celulose, Papel, 
engenharia e manutenção, automação e controle de 
Processo, Segurança e Saúde no trabalho, recupera-
ção e energia e mudanças climáticas.

os debates dos grupos de trabalho formados pelas 
comissões técnicas e representantes do setor incluí-
ram ainda a análise de ciclo de vida de produto, pe-
gada hídrica, eficiência energética, revisão da NR-13 
e resolução do conama para emissões aéreas, entre 
outros. os posicionamentos gerados – position papers 
– foram base técnica de defesa dos interesses do setor 
junto a diversos agentes de governo e da sociedade. 

Artigo Gestão ABTCP
SeRg

io
 SaN

to
Rio

gerente técnIco Da aBtcP
: afonSo@aBtcP.org.Br

Para exemplificar alguns resultados de posicionamen-
tos, podemos citar o relatório da competitividade do Papel, 
Mecanismos de Eficiência Energética em Celulose & Papel 
e a publicação intitulada a Inserção do Setor de Papel e 
celulose no contexto da Implementação dos esforços glo-
bais para a estabilização do clima. Dessa forma, a área de 
Inteligência Setorial tornou-se responsável pela publicação 
de guias técnicos, como a lista de empresas fabricantes, 
guia de Produção mais limpa ou Indicadores para máqui-
nas de Papel – uma referência de Desempenho. 

além disso, passou a apoiar a publicação do eu-
calyptus Online Book & Newsletter e da PinusLetter, 
elaborados pelo amigo celso foelkel, com o objetivo de 
propagar o conhecimento sobre nossas principais rique-
zas naturais. Da mesma forma, a Inteligência Setorial  
ABTCP, em parceria com a Bachmann & Associados, 
hoje é referência na elaboração de relatórios de bench-
marking dos indicadores de desempenho da produção 
de celulose e papel, coletando informações entre em-
presas do Brasil e do exterior imprescindíveis à com-
petitividade da nossa indústria nas áreas de produção, 
manutenção e segurança do trabalho, entre outras. 

Para concluir esta apresentação sobre o que envolve 
a Inteligência Setorial aBtcP atualmente, não podemos 
deixar de falar dos importantes eventos técnicos reali-
zados neste ano, como o congresso latino-americano 
de caldeiras de recuperação e do Seminário sobre Saú-
de e Segurança no trabalho, em que especialistas do 
setor se encontraram para discutir e trocar experiências 
que facilitarão a operação das fábricas. também não 
podemos deixar de citar o acervo técnico da aBtcP, que 
conta com mais de 10 mil títulos totalmente digitaliza-
dos e à disposição dos associados.

em 2012, a área de Inteligência Setorial assumirá o 
desafio de organizar o 45º Congresso Internacional de 
celulose e Papel juntamente com o ciadicyp, para tra-
tar dos grandes desafios em materiais lignocelulósi-
cos, celulose e papel, bem como reafirmar a grandiosi-
dade deste evento no cenário internacional. ainda há 
muito para ser feito em termos de inteligência setorial, 
vista como uma área geradora de informações estra-
tégicas, mas acredito que o alicerce para a construção 
de uma obra técnica de muito valor para o setor de 
celulose e papel já está concluído.       



O que acOntece cOm O 
resê duO das indò strias?

Uma indœ stria pode gerar milhares de toneladas de res’ duos que, sem 

o devido tratamento, poluem o ar, os rios e o solo. Por isso, ajudamos 

empresas a desenvolver solu• › es ambientais de tratamento, valoriza• ‹ o 

e destina• ‹ o de res’ duos, desde a fase de projeto atŽ  a sua implanta• ‹ o e 

gerenciamento.

 

Este Ž  o Grupo Ambipar, especializado em gest‹ o ambiental, que h‡  

quase um sŽ culo responde a perguntas como esta. Podemos ajudar a 

sua empresa a dar o tratamento, a valoriza• ‹ o e a destina• ‹ o correta, 

desde uma simples latinha atŽ  o transporte e armazenamento de 

materiais t— xicos. S‹ o mais de 3.000 funcion‡ rios no Brasil e no exterior, 

com servi• os inteligentes para ajudar empresas a superar os desafios 

da sustentabilidade.

 

Para n— s, sustentabilidade n‹ o Ž  apenas um discurso: Ž  o nosso 

dia a dia. 

Saiba mais em www.grupoambipar.com.br

materiais t— xicos. S‹ o mais de 3.000 funcion‡ rios no Brasil e no exterior, 

com servi• os inteligentes para ajudar empresas a superar os desafios

da sustentabilidade.

Para n— s, sustentabilidade n‹ o Ž  apenas um discurso: Ž  o nosso 

dia a dia. 

Saiba mais em www.grupoambipar.com.br

AF-ANC_Ambipar_Brasil_21x27.7.indd   1 11/18/11   2:56 PM
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Coordenadora de ComuniCação da aBTCP  
e ediTora resPonsável de PuBliCações 

.: (11) 3874-2725
: PaTriCiaCaPo@aBTCP.org.Br

aBTCP’s CommuniCaTion CoordinaTor 
and ediTor-in-Chief for The PuBliCaTions

.: (11) 3874-2725
: PaTriCiaCaPo@aBTCP.org.Br

POr Patrícia caPO,

formalização esTraTégiCa sTraTegiC formalizaTion

no mundo em que estamos inseridos hoje, há cada vez menos 
espaço para fazer coisas sem sentido. apesar de a velocidade pres-
sionar as decisões, o fazer por fazer, sem planejamento ou estratégia, 
não levará ninguém nem empresa alguma a um futuro sustentável.

Por isso, a aBTCP hoje é uma associação que preza, entre outras 
questões, gerar conhecimento e informações estratégicos ao desen-
volvimento setorial. os processos geradores de produtos e serviços 
aos associados vão tomando novas formas neste mesmo sentido.

nossa reportagem de Capa desta edição apresenta a inte-
ligência setorial na prática. a velocidade da comunicação e 
nossas preocupações do dia a dia podem não dar espaço para 
perceber como a transformação da aBTCP chegou por diver-
sas fontes. a matéria da jornalista Thais santi, porém, mostra de 
forma integrada como a inteligência setorial está em pauta nos 
processos de produção e competitividade técnicas das empresas. 
Entre os temas estratégicos para o futuro do setor estão a efici-
ência energética, a pegada hídrica, o atendimento a legislações 
ambientais com vistas à sustentabilidade, o reaproveitamento 
de resíduos dos processos e o benchmarking como ferramenta de 
melhoria em diversas operações da fábrica e seus profissionais.  
as referências vão surgindo por diversas fontes, para dar origem à 
formalização estratégica de posicionamento das empresas no merca-
do. nada como inovar a partir de um conhecimento nascido dentro 
dos próprios desafios dos processos e das experiências internas or-
ganizacionais. segundo certo ditado, a maioria dos problemas que 
enfrentamos está dentro de nós; felizmente, as soluções também!

Por falar em formalidade, nossa entrevista apresenta um ce-
nário sobre a economia informal do País, que tem se mantido 
estável nos últimos anos. as vantagens de entrar para a for-
malidade, os desafios, os motivos e as perspectivas sobre mu-
danças são demonstrados pelo presidente executivo do Institu-
to Brasileiro de ética Concorrencial (eTCo), roberto abdenur.  
vale conferir também nesta edição as colunas assinadas, que trazem 
importantes informações sobre gestão empresarial, preços, econo-
mia, processos e tecnologias.

um grande abraço a todos,

in the world we live in today, there is less and less room to do 
things that make no sense. even though speed pressures decisions, 
doing things just for the sake of doing, without planning or strategy, 
will not lead any person or company to a sustainable future.

Therefore, aBTCP today is an association that praises 
producing, among other things, knowledge and information that 
are strategic to the sector’s development. The processes that 
generate products and services for members are taking on new 
forms in this sense.

This month’s Cover story presents sectorial intelligence in practice. 
The speed of communication, our day-to-day concerns may not 
make room to see how aBTCP’s transformation took place through 
various sources. But the story by journalist Thais santi shows in an 
integrated manner how sectorial intelligence is on the agenda of 
production processes and technical competitiveness of companies. 
strategic themes for the future of the sector include energy 
efficiency, water footprint, compliance with environmental 
legislation and a focus on sustainability, the reutilization 
of process waste, benchmarking as an improvement 
tool in various plant operations and their professionals.  
references come from various sources in order to originate the 
strategic formalization of company positions in the market. 
nothing like innovating based on knowledge that stems from 
process challenges or even internal organizational experiences. As 
the saying goes: the majority of problems we face are inside us; 
fortunately, so are the solutions!

and talking about formality, this month’s interview presents an 
overview of Brazil’s informal economy, which has remained stable 
these past few years. The advantages of bringing this sector to 
formality, the challenges, reasons and perspectives about changes 
in this area are discussed by the Executive President of the Brazilian 
institute for ethics in Competition (eTCo), roberto abdenur.  
it is also worthwhile reading this issue’s signed columns, which 
present important information about business management, 
prices, economy, processes and technologies.

Best regards,

ser
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Editorial
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Entrevista

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Roberto Abdenur: “O número de 
pessoas sem acesso a empregos 
ainda é muito elevado, fator que 
reflete na informalidade”

10
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CrEsCiMEntO da ECOnOMia infOrMal 
MantéM-sE EstávEl nOs últiMOs anOs 

a economia informal, que define a produção 
de bens e serviços não reportados ao gover-
no, produziu r$ 663 bilhões no ano passa-

do – quantia equivalente a 18,3% do PiB. O índice 
divulgado em junho último pelo instituto Brasileiro 
de ética Concorrencial (EtCO) em conjunto com o 
instituto Brasileiro de Economia da fundação Getú-
lio vargas (ibre/fGv) mostra uma estabilização: em 
2009, o índice apresentado foi de 18,5%, enquanto 
em 2008 registrou-se o percentual de 18,7%.

Embora o patamar equilibrado ao longo dos últimos 
três anos sinalize uma redução gradual da economia 
informal no Brasil, a queda ainda é tímida demais para 
ser comemorada.  segundo o presidente executivo do 
EtCO, roberto abdenur, o índice “convoca a sociedade 
e os poderes públicos a uma reflexão sobre as razões 
dos atuais resultados, principalmente levando em con-
sideração o processo de modernização do País”.

além de manter ligações com o crime organizado e 
de precarizar as relações de trabalho, a informalidade, 
alerta abdenur, traz prejuízos diretos para a sociedade, 
cria um ambiente de transgressão e estimula o com-
portamento econômico oportunista, com queda na 
qualidade do investimento e redução do potencial de 
crescimento da economia brasileira. 

na entrevista concedida à O Papel, o presidente do 
EtCO dá mais detalhes sobre os trâmites que endos-
sam a economia também chamada de subterrânea e 
que precisam ser combatidos com urgência.

O Papel – Quais fatores estimulam a economia in-
formal no Brasil?

Roberto Abdenur – Há um conjunto deles, entre os 
quais o excesso de tributação, sem dúvida, se sobressai. 
nossa carga tributária está em mais de 35% do PiB, e 
o nível de impostos indiretos embutidos nos preços dos 
produtos chega a ser absurdo e injusto socialmente. a 
alta carga tributária adquire maior relevância quando 
somada ao excesso de burocracia atrelado não só ao 
próprio pagamento de impostos, mas também a ativi-
dades como a abertura ou fechamento de empresas e a 
simples condução dos negócios. O fato de, ao longo do 
tempo, a economia formal não ter sido capaz de gerar 
empregos na proporção do crescimento da população 
economicamente ativa também reflete diretamente na 
informalidade. Essa situação tem melhorado muito, mas 
o número de pessoas sem acesso a empregos ainda é 
muito elevado. Por fim, vale lembrar que a corrupção tam-
bém é parte do problema, com o envolvimento, por vezes, 
de funcionários públicos, a prática de suborno ou mesmo 
a participação de maus políticos nessas atividades. 

O Papel – de que forma o atual contexto econô-
mico brasileiro age na economia informal? a econo-
mia aquecida é um fator favorável ao crescimento da 
economia informal ou, pelo contrário, pode ser uma 
estratégia para frear o crescimento da informalidade?

Abdenur – O aumento de renda, como ocorre, por 
exemplo, com a expansão da classe média, permite 

“ainda há muito 
a ser feito pelas 
autoridades 
em termos de 
simplificação e 
racionalização do 
sistema tributário, 
alívio da carga de 
impostos e redução 
de exigências 
burocráticas”
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Entrevista

mo, muitas vezes, os lucros da economia subterrâ-
nea vão para a lavagem de dinheiro e atividades 
ilícitas ou mesmo criminosas.

O Papel – É possível afirmar que o pequeno e médio 
empresário são os que mais enfrentam problemas para 
arcar com os custos previdenciários da contratação ce-
letista e, por isso, permanecem na informalidade? 

Abdenur – todos os setores, sem exceção, sofrem 
com a economia informal, de microempresas a mul-
tinacionais, não importando o ramo de atuação. a 
economia informal inclui o sonegador de impostos, o 
pirateador e o contrabandista, que são as facetas mais 
conhecidas desse tipo de contravenção, mas há tam-
bém o pequeno comerciante ou prestador de serviço 
não registrado, em muitos casos por causa dos custos e 
complicações burocráticas do regime celetista. 

O Papel – Quais são as expectativas para o ano de 
2011? a tendência é de a economia informal caminhar 
paralelamente à formal ou espera-se uma queda em 
comparação ao patamar apresentado em 2010?

Abdenur – até certo ponto, é positivo que esteja 
ocorrendo certa redução na participação da informali-
dade no total da economia, mas a redução vem sendo 
muito lenta e gradual, e o nível ainda está muito eleva-
do, o que é indesejável. O nível da economia subterrâ-
nea brasileira, de 18,3% do PiB, é mais ou menos o do-
bro da média dos países desenvolvidos. vale ressaltar 
que alguma medida de informalidade é praticamente 
inevitável, mesmo em países altamente desenvolvidos. 
a informalidade no Brasil, contudo, é demasiadamente 
elevada para a saúde de nossa economia e seu valor 
absoluto – hoje no patamar de r$ 663 bilhões, cifra 
que praticamente corresponde ao PiB da argentina.

O Papel –tomando outros países como referên-
cia, quais podem ser citados como bons exemplos de 
“combate” à economia informal? tais exemplos pode-
riam ser aplicados no Brasil?

Abdenur – Há diversos países bem-sucedidos no 
combate à economia informal. Posso citar os Estados 
Unidos e a alemanha, países onde residi e pude acom-
panhar como as ações de estímulo e apoio à formalidade 
ocorriam na prática. Entre as principais ações que pode-
mos tomar como referência está o incentivo ao pequeno 
e médio empreendedor, com a facilitação de acesso a 
crédito bancário, a racionalização da carga tributária e 
a desburocratização na abertura de empresas.   

ao consumidor ter mais acesso a produtos inseridos 
na economia formal. Esses produtos podem ser mais 
caros do que os equivalentes piratas ou vendidos na 
informalidade, mas têm a vantagem de autenticida-
de e melhor qualidade. é preciso reconhecer que, 
por conta da alta tributação e dos outros fatores 
mencionados, continua a ser grande o estímulo ao 
consumo de bens e serviços da economia informal. 
é preciso considerar, entretanto, que o aumento do 
crédito leva a uma busca de formalização por quem, 
estando na informalidade, a ele não tem acesso. a 
maior disponibilidade de crédito também facilita ao 
consumidor optar por produtos e serviços da econo-
mia formal. Em suma, o que é preciso – e vem ocor-
rendo – é um processo de maior institucionalização 
da economia em geral. 

O Papel –  O governo tem se posicionado de algu-
ma forma para controlar a participação da economia 
informal? 

Abdenur – a modernização da economia brasileira 
vem ganhando força graças a fatores como o aumento 
do crédito, a expansão da classe média, a agilização do 
Judiciário e algumas ações para simplificação do regi-
me de arrecadação de impostos – como o simples, que 
beneficia o nicho e pequenas empresas. Há também 
a adoção, pelos Estados, de instrumentos modernos 
como a nota fiscal Eletrônica, mas ainda há muito a 
ser feito pelas autoridades em termos de simplificação 
e racionalização do sistema tributário, alívio da carga 
de impostos e redução de exigências burocráticas.

O Papel – Quais prejuízos o crescimento da econo-
mia informal pode acarretar ao País?

Abdenur – Há vários prejuízos, entre os quais a 
queda na geração de empregos formais e a perma-
nência dos que atuam na informalidade em situação 
precária, desprovidos de qualquer segurança, de be-
nefícios previdenciários. Esses, por sua vez, formam 
um amplo contingente excluído do mercado e até da 
sociedade organizada. Outro problema é a perda da 
receita de impostos, com prejuízos para programas 
importantes como saúde pública, educação, infra-
estrutura e segurança. Há também prejuízos para 
o próprio consumidor, ao adquirir produtos de má 
qualidade, fora dos padrões dos órgãos reguladores 
e de defesa do consumidor. Por fim, há o desestímu-
lo a novos investimentos por empresários que são 
prejudicados por essas atividades. no limite extre-

Estados unidos 
e Alemanha são 
bons exemplos 
de combate à 
informalidade. 
Incentivo ao 
pequeno/médio 
empreendedor 
e racionalização 
da carga 
tributária estão 
entre as ações 
que podem ser 
tomadas como 
referência
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POr ricardO JacOmassi,

Para onde foi todo esse dinheiro? 

este artigo é dedicado aos analistas e gestores, 
bem como aos demais questionadores que bus-
cam compreender, mesmo que superficialmen-

te, o porquê de países como a itália, por exemplo, 
estarem em crise. tal situação que nos leva a refletir 
sobre os perigos que o dinheiro fácil pode causar às 
finanças pessoais e corporativas. 

na verdade – e sem trocadilhos do economês – a ideia 
para escrever o artigo deste mês surgiu de uma simples 
pergunta feita por um analista de uma companhia nacio-
nal durante um evento que tratava de comércio exterior: 
“Para onde foi todo esse dinheiro?”.

a reflexão sobre como chegam as dificuldades fi-
nanceiras a partir do dinheiro fácil inclui também o 
motivo das crises do brasil nas décadas de 1980 e 
1990 e do nosso vizinho, a argentina, nas décadas de 
1990 e 2000. aos que não sabem, até hoje a argentina 
tem sérias dificuldades de acessar dinheiro externo, 
além de conviver com um sistema monetário “parale-
lo” de circulação de dólar.

de fato, os mecanismos que levaram à crise da dívida 
na europa têm relações distintas das experimentadas 
pela américa Latina nas décadas anteriores, porém são 
iguais na sua natureza essencial: utiliza-se dinheiro em-
prestado para pagar seus gastos. 

de maneira bem simples, as fontes de recursos dos 
governos, basicamente, são oriundas das receitas 
correntes (tributos e contribuições, por exemplo); re-
ceitas intraorçamentárias e receitas de capitais (ope-
rações de créditos, geralmente as mais representati-
vas). fora dessas três órbitas, não existe mágica para 
novas fontes de recursos.

acontece que essas fontes são limitadas. eis, en-
tão, o ponto mais importante da lógica: as despesas 
são ilimitadas – ou seja, enquanto existem limita-
ções para a arrecadação, os gastos dos governos 
podem ser ilimitados. de posse desse conhecimento, 
governos irresponsáveis e corruptos podem causar 
desgraças às economias de suas nações.

Quando as despesas correntes, ou seja, os gastos 
com salários do funcionalismo público, benefícios pre-
videnciários, educação e saúde públicas, forças arma-
das, entre outros, superam as receitas correntes, na-
turalmente os governos buscam tomar “emprestado” 
dinheiro no mercado para se autofinanciar. 

Dessa forma, denomina-se déficit o resultado negativo 
entre o saldo da conta de despesas menos o das receitas 
arrecadadas, sendo o saldo positivo dessa mesma conta 
chamado superávit. Para financiar parte de suas despe-
sas, os governos emitem títulos com o objetivo de captar 
recursos no mercado financeiro. 

os maiores compradores dos títulos são os bancos e, 
em menor proporção, pessoas comuns. Para captar esses 
recursos, o governo paga uma taxa de juros que, no caso 
brasileiro, tem como benchmark a taxa selic. seguindo 
a premissa do risco, quanto mais incerteza em relação 
à situação econômica do país, mais alta será a taxa de 
juros que o governo terá de pagar no mercado.

foi isso o que aconteceu com grécia, Portugal e itá-
lia. Para sustentar seus gastos, esses países emitiram 
vultosos volumes de títulos no mercado, ignorando o 
limite da capacidade das suas receitas correntes. deu 
no que deu... estão pagando preço alto pela irrespon-
sabilidade fiscal e pela falta de comprometimento com 
a redução de suas despesas. em bom economês, é sim-
ples a resposta: todo esse dinheiro foi para o ralo...   

“Para sustentar 
seus gastos, esses 
países emitiram
vultosos volumes de 
títulos no mercado, 
ignorando o
limite da capacidade 
das suas receitas 
correntes. Deu
no que deu...”



Conte com a Ashland.  Nossa linha de Programas 
de Coating garante proteção, qualidade e alta 
produtividade à sua Máquina a um excelente 
custo-benefício. 

Além de produtos e sistemas de aplicação de alto 
desempenho, testados e aprovados em aplicações 
ao redor do mundo inteiro, também contamos com 
um portfólio completo de químicos para tratamento 
de processos, utilidades e funcionais, direcionados 
à sua indústria, desenvolvidos por uma equipe de 
especialistas técnicos e cientistas de pesquisa.

A liderança da Ashland, no mercado global de Tissue, 
é fruto deste investimento em tecnologias e pessoas.

Nossos engenheiros e técnicos de campo trabalham 
lado a lado com seu pessoal de planta, conduzidos 
pelo genuíno comprometimento com o sucesso 
das aplicações e contando com o suporte do nosso 
corpo técnico, colocados à sua disposição. 

Ashland Water Technologies
Rua dos Pinheiros, 870 – 21o. Andar
05422-001 São Paulo, SP Brasil
55 11 3089 9225
ashland.com

®  Registered trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries
™ Trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries
*  Trademark owned by a third party
© 2011, Ashland  AD-11167

Na Hora De Cuidar Do Seu Yankee
Conte com a Experiência de um Líder Mundial
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Por ElizabEth dE CarvalhaEs,

oportunidades para o setor

o brasileiro José graziano da silva assumirá, 
em 1º.01.2012, a direção-geral da organiza-
ção das nações unidas para agricultura e ali-

mentação (fao). essa nova gestão apresentará novas 
oportunidades para o setor, pois, em comparação ao 
antecessor Jacques diouf, que se dedicou às questões 
econômicas, graziano estará mais voltado ao meio am-
biente e às questões sociais. 

a nova administração reformulará o advisory com-
mittee on paper and Wood products (acpWp), órgão 
estatutário da fao composto por executivos do setor 
privado mundial, que visa fornecer orientações nas 
atividades e programas em assuntos importantes para 
a indústria de papel e de produtos florestais. O órgão 
deve ter como foco as estratégias, e não a gestão, vi-
sando ao futuro das florestas do mundo e aos múltiplos 
usos da base florestal. Essa agenda deve incluir biotec-
nologia, biocombustíveis, químicos, energia e tecnolo-
gias futuras para o uso das florestas e da madeira. 

Em alguns países, a indústria de base florestal já ope-
ra em toda a cadeia produtiva (madeira, celulose e papel, 
energia, etc.) e, por diversas vezes, o Brasil foi apontado 
como o país de maior potencial para os múltiplos usos da 
floresta. Uma floresta tem mais de 5 mil usos, e as ativida-
des do setor precisam ser entendidas nesse novo contexto.

A FAO pretende ainda criar um único fórum florestal 
para tratar do tema do uso múltiplo das florestas, com foco 
em estratégias da utilização futura da madeira. essa inicia-
tiva poderá oferecer ao Brasil, à associação e às empresas 
excelentes possibilidades para a divulgação e a consolida-
ção institucional das florestas plantadas nacionais.

outra oportunidade para o setor está na rio+20, 
conferência que acontece em 2012 no Brasil. o gover-
no brasileiro, como anfitrião, poderá promover a exper-
tise nacional em relação às florestas plantadas para 
representantes de todo o mundo. 

além de participar de inúmeras atividades em con-
junto com instituições nacionais e internacionais, a 
Bracelpa tem uma agenda de atuação específica para 
o setor na Conferência, com dois objetivos claros: bio-
tecnologia (gM trees) e comercialização de crédito de 
carbono florestal.

A ideia é de que a GM TREES seja vista como solução 
para as grandes carências do planeta, como disputa por 
terras, segurança alimentar, consumo de água, bioener-
gia e os usos múltiplos da madeira. embora essa discus-
são já esteja presente nos principais órgãos certificadores 
internacionais, no icfpa, na fao, no tfd e no WBcsd, a 
rio+20 será mais um canal de debates para avançar no 
entendimento global sobre ogM. no que diz respeito à 
comercialização de crédito de carbono florestal, a expec-
tativa é de avanços nos debates entre governos.

Enfim, muitas são as oportunidades e as possibilida-
des, mas maiores ainda os desafios do setor. O principal 
deles é mostrar ao mundo que as florestas plantadas do 
setor no País, manejadas sob rígidos critérios de susten-
tabilidade, são fonte de energia renovável e colaboram 
de forma expressiva para o combate ao aquecimento 
global. além disso, o setor promove e incentiva o desen-
volvimento econômico e social em regiões distantes dos 
grandes centros urbanos, investindo principalmente em 
educação, saúde e geração de emprego e renda. 
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POr CarlOs JOsé CaetanO BaCha

Preços da celulose em ouTubro de 2011 
reTrocedem aos valores do Primeiro 
TrimesTre de 2010

Os Gráficos 1 e 2 mostram nitidamente tendência de queda de preços em dó-
lares da celulose, tanto de fibra longa (NBSKP) quanto de fibra curta (BHKP), no 
segundo semestre de 2011 em todos os mercados, sendo que os preços vigentes 
em outubro de 2011 se aproximam dos praticados no primeiro trimestre de 2010.

Dois aspectos, no entanto, devem ser ressaltados nessa tendência: (1º) a re-
dução de preços é maior para a celulose de fibra curta (BHKP) do que para 
a celulose de fibra longa (NBSKP); (2º) a redução do preço da BHKP é mais 
intensa na China e na Europa do que no Brasil, onde o poder de oligopólio 
dos fabricantes e o maior nível de crescimento econômico permite a prá-
tica de preços mais altos da BHKP do que os adotados no mercado externo. 

Entre junho e outubro de 2011, o preço por tonelada da NBSKP na Euro-
pa reduziu-se em US$ 87,36, e o da BHKP diminuiu US$ 126,31 (Tabela 1). 
Na China, no mesmo período, o preço da BHKP caiu US$ 103,92 (Tabe-

Gráfico 1 - Evolução dos preços da tonelada de celulose de fibra longa na 
europa e nos eUa  /  Graph 1 - Price evolution of the long fiber pulp tonne 
in europe and Usa  (Us$ per tonne)

Tabela 4 – Preços médios da tonelada de celulose e papel-jornal  
nos EUA - preço CIF - em dólares

 Table 4 – Average prices per tonne of pulp and newsprint 
in USA - CIF price - in dollars

Jun/11
Jun/11

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Celulose de fibra longa
 Long fiber pulp 1.033,01 1.026,93 998,90 975,67 956,58

Papel-jornal (30 lb) 
Newsprint (30 lb.) 623,79 623,70 623,16 623,05 623,89

Fonte/Source: Foex
Nota: o papel jornal considerado tem gramatura de 48,8 g/m2 / 30 lb./3000 pés2

 Tabela 3 – Evolução dos estoques internacionais de celulose (mil toneladas)
Table 3 – International pulp inventories (1000 tonnes)

Jun/11
Jun/11

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

UtipulpA 685 703 710 719 n.d

EuropulpB 1.160 1.318 1.460 1.618 n.d

Fonte/Source: Foex
Nota: A= estoques dos consumidores europeus / B= estoques nos portos europeus
Note: A = inventories of European consumers / B = inventories in European ports

Tabela 2 – Preços médios da tonelada de celulose na Europa - preço CIF - em euros
Table 2 – Average prices per tonne of pulp in Europe - CIF price - in euros

Jun/11
Jun/11

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Celulose de fibra curta
Short fiber pulp 607,95 598,04 577,78 576,83 549,06

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 708,25 710,69 695,32 698,93 683,48

Fonte/Source: Foex

Tabela 1 – Preços médios da tonelada de celulose na Europa - preço CIF - em dólares
Table 1 – Average prices per tonne of pulp in Europe - CIF price - in dollars

Jun/11
Jun/11

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Celulose de fibra curta 
Short fiber pulp 874,79 856,18 825,60 796,69 748,48

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 1.019,10 1.017,36 993,59 965,30 931,74

Fonte/Source: Foex
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Fonte: dados da FOEX
Source: FOEX data

Gráfico 2 - Evolução dos preços da tonelada de celulose de fibra curta na Europa, 
China e no Brasil (Us$ por tonelada) / Graph 2 - Price evolution of the short 
fiber pulp tonne in Europe, China and Brazil  (US$ per tonne)

mês / month Europa - em dólares Europa BHKP / Europe – in dollars Europe BHKP
China - em dólares China BHKP / China – in dollars China BHKP
Brasil - em dólares - valores mínimos BHKP-cliente pequeno
Brazil – in dollars – minimum values BHKP – Small-size client
Brasil - em dólares - valores mínimos BHKP-cliente médio
Brazil – in dollars – minimum value BHKP - medium-size client

Fonte / Source: FOEX e/and CEPEA.
Observação: valores mínimos praticados no Brasil

minimum adopted values in Brazil

Observação: o preço refere-se à média da semana anterior à data indicada no eixo das abscissas.
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Indicadores de Preços



R

Você já fez de tudo para aumentar a 
produção e reduzir custos.
Ou não?

Ao combinar conhecimento e tecnologia, a SKF oferece soluções 
que aumentam a confiabilidade nos ativos e fazem uso mais 
eficiente dos recursos limitados em fábricas de papel e celulose. 

Os contratos baseados em desempenho aplicam o conhecimento 
da SKF em rolamentos, vedações, lubrificação, serviços de consultoria e 
confiabilidade. As soluções são totalmente integradas aos objetivos de 
manutenção e operações e focam na redução de custos e 
aumento de produção.

Os resultados falam por si. Clientes com um contrato de Soluções de 
Manutenção Integrada (IMS) da SKF foram, por mais de cinco anos, 
capazes de aumentar gradativamente a produção em 25 000 toneladas 
por meio da redução do tempo de parada não programada. Também 
reduziram custos financeiros por meio de racionalização de gastos com 
manutenção, reparo e revisão (MRO) e utilização de pessoal. 

Ligue para seu representante SKF e marque uma reunião para 
discutir o que pode ser feito em sua planta. 

O Poder do Conhecimento em Engenharia
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Tabela 5 – Preços médios da tonelada de celulose fibra curta na China - em dólares
 Table 5 – Average prices per tonne of short fiber pulp in China - in dollars

Jun/11  Jun/11 Jul/11  Jul/11 Ago/11  Aug/11 set/11  sep/11 Out/11  Oct/11

Preço Price 750,86 724,13 689,89 676,78 646,94

Fonte/Source: Foex 

Tabela 6 – Preços médios da tonelada de papéis na Europa - preço delivery - em dólares
Table 6 – Average prices per tonne of papers in Europe - delivery price - in dollars

Jul/11 Jul/11 Ago/11 Aug/11 Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11

Papel LWC (couchê em bobina e com pasta mecânica)  
LWC Paper (coated in reels and wood containing) 983,52 991,41 962,72 952,81

Papel Ctd WF (couchê em resmas)
Ctd WF Paper (coated in reams) 1.021,95 1.018,83 981,45 972,71

Papel A-4(cut size) / A-4 Paper (cut size) 1.250,96 1.247,60 1208,14 1196,89

Papel-jornal* / Newsprint* 717,03 720,32 702,44 695,19

Kraftliner / Kraftliner 829,37 827,18 791,48 771,06

Miolo / Fluting 684,95 677,12 636,73 604,77

Testliner 2 / Testliner 2 727,72 724,80 690,92 658,73

Fonte/Source: Foex / Nota: *o preço do papel-jornal na Europa é CIF / Note: *the price of newsprint in Europe is CIF

Tabela 7 – Preços médios da tonelada de papéis na Europa – preço delivery – em euros 
Table 7 – Average prices per tonne of papers in Europe – delivery price – in euros

Jul/11 Jul/11 Ago/11 Aug/11 Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11

Papel LWC (couchê em bobina e com 
pasta mecânica) /  LWC Paper (coated in 
reels and wood containing)

686,99 693,76 696,95 698,80

Papel Ctd WF (couchê em resmas) 
Ctd WF Paper (coated in reams) 713,83 712,95 710,43 713,39

Papel A-4 (cut size) / A-4 Paper (cut size) 873,80 873,03 874,53 877,81

Papel jornal* / Newsprint 500,85 504,06 508,48 509,86

Kraftliner / Kraftliner 579,31 578,84 572,85 565,52

Miolo / Fluting 478,44 473,83 460,75 443,61

Testliner 2 / Testliner 2 508,32 507,20 500,05 483,17

Fonte: FOEX  / Source: FOEX ; Nota:  * o preço do papel jornal na Europa é preço CIF / Note: * the price of newsprint in Europe is CIF

Tabela 8 – Preços da tonelada de aparas na Europa 
Table 8 – Prices per tonne of recycled materials in Europe

Jul/11 Jul/11 Ago/11 Aug/11 Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11

Aparas marrons
Brown material (corrugated)

US$ 221,45
€ 154,69

US$ 218,80
€ 153,12

US$ 206,23
€ 149,24

US$ 192,01
€ 140,86

Aparas brancas, de jornais e de revista
ONP/OMP and white wastes

US$ 247,31
€ 172,75

US$ 246,88
€ 172,76

US$ 237,02
€ 171,55

US$ 226,22
€ 165,96

Fonte: OMG. Source: OMG
Nota: as aparas marrons são aparas de caixas de papelão e de papelão ondulado, classificação OCC 1.04 dd da FOEX. As aparas brancas, de jornais 
e revista têm classificação ONP/OMG 1.11 dd da FOEX.

Tabela 9 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) posta em São Paulo - em dólares
 Table 9 – Price per tonne of short fiber pulp (dried) put in São Paulo - in dollars

Ago/11 Aug/11 set/11 sep/11 Out/11 Oct/11

Venda 
doméstica
Domestic 
sales

Preço-lista
 List price

Mínimo/Minimum 849 816 788

Médio/Average 866 845 810

Máximo/Maximum 900 900 850

Cliente médio
Medium-size 
client

Mínimo/Minimum 762 733 690

Médio/Average 793 749 703

Máximo/Maximum 850 776 710

Cliente grande
Large-size 
client

Mínimo/Minimum 730 730 730

Médio/Average 764 749 736

Máximo/Maximum 798 768 741

Venda externa
External sales 569 568 551

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP e MDIC, n.d. valor não disponível. 
Nota: Os valores para venda no mercado interno não incluem impostos.

la 5). No Brasil, os menores preços pagos por 
clientes pequenos e médios caíram, respec-
tivamente, US$ 89 e US$ 96 por tonelada.

A queda de preços internacionais da celulose 
segue o ciclo normal de preços dessa commodi-
ty, quando se entra em uma fase de tendência 
de não crescimento da demanda, devido ao pí-
fio crescimento do PIB dos Estados Unidos e dos 
principais países da União Europeia em 2011 e 
o previsto para 2012, bem como à perspectiva 
de aumento da oferta nos próximos três anos, 
principalmente da celulose de fibra curta oriunda 
de países emergentes, como o Brasil – que terá, 
no mínimo, mais duas unidades produtivas da 
Suzano e outra da Eldorado Florestal até 2014.

O pífio crescimento econômico para o ano atual 
e o próximo leva os empresários a reduzir a forma-
ção de estoques de celulose, o que pressiona o pre-
ço para baixo. A perspectiva de aumento da oferta 
de BHKP nos próximos três anos explica a redução 
mais acentuada do preço dessa celulose em relação 
ao preço da celulose de fibra longa no presente.

Os preços em dólares de papéis e de aparas na Eu-
ropa têm caído nos dois últimos meses (setembro e 
outubro), refletindo queda de suas cotações em eu-
ros e a desvalorização do euro em relação ao dólar.

A desaceleração econômica brasileira e a 
queda de preços em dólares dos produtos im-
portáveis já levaram os fabricantes nacionais de 
papéis cartão, miolo e capa reciclada a reduzir 
suas cotações em reais em outubro. Isso reper-
cutiu, também, no mercado doméstico de aparas.

MerCaDOs InternaCIOnaIs

eUrOPa
O sombrio cenário econômico dos principais 

países europeus para 2011 e 2012 leva os pro-
dutores europeus a trabalhar com baixos es-
toques, o que amplia os estoques nos portos 
europeus (Tabela 3) e contribui para a pressão 
de baixa de preços em euros e em dólares da 
celulose no continente europeu (Tabelas 1 e 2).

Esse mesmo cenário econômico diminui a 
demanda por papéis de embalagem, o que ex-
plica a queda dos preços em euros dos papéis 
kraftliner, miolo e testliner (Tabela 7) e dos 
preços das aparas (Tabela 8) nos três últimos 
meses analisados (agosto a outubro de 2011).

eUa
Nos últimos quatro meses analisados, a queda 

do preço da tonelada de NBSK é menor nos Estados 
Unidos do que na Europa. Comparando-se os dados 
das Tabelas 1 e 4, constata-se que, entre junho e 
outubro de 2011, o preço da tonelada de NBSK nos 
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Indicadores de Preços

EUA diminuiu cerca de US$ 76 e US$ 87 na Europa.
O preço da tonelada de papel jornal nos Esta-

dos Unidos tem permanecido estável, ao redor de 
US$ 624, desde maio de 2011, ao mesmo tempo 
que o preço em dólares de produto similar na 
Europa tem caído. Deve-se ressaltar, no entanto, 
que a tonelada de papel jornal na Europa é mais 
cara do que nos Estados Unidos. Em outubro des-
te ano, o preço da tonelada do papel jornal na 
Europa foi de US$ 695 (US$ 71 a mais do que o 
preço vigente nos Estados Unidos no mesmo mês).

ChIna
O preço médio da tonelada de celulose de fi-

bra curta na China em outubro de 2011 (US$ 
647 – Tabela 5) ficou mais de US$ 100 infe-
rior ao do produto similar na Europa (US$ 748 
– Tabela 1). Isso ocorre devido à política dos 
compradores chineses de baratearem a BHKP 
que importam e obterem vantagens compara-
tivas na produção de papéis cut size e offset.

MerCaDOs DOMéstICOs

POlPas
Os produtores nacionais têm implementado re-

duções dos preços em dólares da celulose nas ven-
das domésticas desde julho de 2011, mas, até ou-
tubro de 2011, praticaram no mercado doméstico 
preços superiores aos adotados em outros merca-
dos. Observa-se na Tabela 9 que o menor preço lista 
vigente em outubro de 2011 foi de US$ 788 por to-
nelada, ou seja, US$ 40  a mais do que o vigente na 
Europa (Tabela 1) e US$ 141 a mais do que na Chi-
na (Tabela 5). Nem clientes grandes no Brasil (pa-
gando no mínimo US$ 730 por tonelada da BHKP) 
conseguem os preços vigentes no mercado chinês.

Esse diferencial de preços domésticos e exter-
nos se explica pelo grande poder de oligopólio 
dos fabricantes nacionais e do maior dinamismo 
da economia nacional, garantindo demanda in-
terna crescente (ainda que em taxa decrescente 
de crescimento). As pressões dos compradores 
nacionais, entretanto, fizeram com que os pre-
ços em dólares da polpa vendida no mercado 
doméstico tivessem grandes quedas em novem-
bro (como mostrará a coluna do próximo mês).

PaPéIs
Em outubro, ocorreu um cenário misto das 

variações dos preços em reais dos papéis no 
mercado doméstico. Os preços em reais dos 
papéis cartão (tanto em resma quanto em bobi-
na) e dos papéis miolo e capa reciclada caíram 
(Tabelas 11, 12 e 13), e ocorreram pequenos 
aumentos dos preços em reais dos papéis cut 

Tabela 11 – Preços médios 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 

Table 11 – Average prices per tonne of paper put in São Paulo (in R$) - without ICMS and IPI but 
with PIS and COFINS included – domestic sales of the industry to large consumers or dealers

Produto
Product

Jun/11
Jun/11

Jul/11
Jul/11

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Cut size 2.406 2.365 2.358 2.362 2.372

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 3.173 3.173 3.159 3.159 3.128

tríplex 3.576 3.576 3.576 3.576 3.520

sólido/solid 4.325 4.325 4.325 4.325 4.256

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.049 3.049 3.049 3.049 3.018

tríplex 3.454 3.454 3.454 3.454 3.400

sólido/solid 4.204 4.204 4.204 4.204 4.137

Cuchê/Couché
resma/ream 2.973 2.973 2.973 2.973 2.973

bobina/reel 2.860 2.860 2.860 2.860 2.860

Papel offset/Offset paper 2.446 2.404 2.402 2.355 2.358

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 12 – Preços médios da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – com PIS, COFINS, ICMS e IPI – vendas 
domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores / Table 12 – Average prices per tonne of paper 
put in São Paulo (in R$) - with PIS, COFINS, ICMS and IPI - domestic sales of the industry to large consumers or dealers

Produto / Product Jun/11  Jun/11 Jul/11  Jul/11 Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11

Cut size 3.081 3.028 3.019 3.024 3.037

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 4.063 4.063 4.045 4.045 4.005

tríplex 4.579 4.579 4.579 4.579 4.507

sólido/solid 5.539 5.539 5.539 5.539 5.450

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.904 3.904 3.904 3.904 3.865

tríplex 4.423 4.423 4.423 4.423 4.354

sólido/solid 5.384 5.384 5.384 5.384 5.297

Cuchê/Couché
resma/ream 3.807 3.807 3.807 3.807 3.807

bobina/reel 3.662 3.662 3.662 3.662 3.662

Papel offset/Offset paper 3.133 3.078 3.075 3.016 3.020

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 10 – Preços da tonelada de celulose úmida em São Paulo – valores em dólares
 Table 10 – Price per tonne of wet pulp in São Paulo – in dollars

Jul/11  Jul/11 Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11

Venda doméstica
Domestic sales

Preço-lista /List price 825 800 775 750

Cliente médio 
Medium-size client 775 750 725 700

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 13 – Preços sem desconto e sem ICMS e IPI (mas com PIS e COFINS) da tonelada dos papéis miolo, 
testliner e kraftliner (preços em reais) para produto posto em São Paulo

Table 13 – Prices without discount and without ICM and IPI (but with PIS and COFINS) 
per tonne of fluting, testliner and kraftliner papers (prices in reais) for product put in São Paulo

Jul/11  Jul/11 Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11

Miolo  
(R$ por tonelada) 

Fluting   
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.230 1.189 1.230 1.164

Médio/Average 1.365 1.320 1.340 1.194

Máximo/Maximum 1.500 1.450 1.450 1.230

Capa  reciclada (R$ 
por tonelada)

 Recycled liner 
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.394 1.394 1.394 1.246

Médio/Average 1497 1.457 1.457 1.320

Máximo/Maximum 1.600 1.520 1.520 1.394

Testliner 
(R$ por tonelada)

Testliner  
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.517 1.517 1.615 1.632

Médio/Average 1.694 1.694 1.743 1.751

Máximo/Maximum 1.870 1.870 1.870 1.870

Kraftliner 
(R$ por tonelada) 

Kraftliner
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1689 1.738 1.751 1.804

Médio/Average 1.797 1.801 1.813 1.838

Máximo/Maximum 2.057 2.057 2.057 2.057

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea .Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP
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Tabela 15 – Preços da tonelada de papel kraftliner em US$ FOB para o  comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil
 Table 15 – Prices per tonne of kraftliner paper for export - Without ICMS and IPI taxes - Brazil - Price FOB - in dollars

Jul/11  Jul/11 Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Export  
(US$ per ton)

Mínimo/Minimum 540 587 449 489

Médio/Average 675 662 631 660

Máximo/Maximum 840 835 812 840

Importação (US$ 
por tonelada)  
Imports  (US$ 

per ton)

Mínimo/Minimum 660 642 644 828

Médio/Average 670 672 736 828

Máximo/Maximum 679 702 827 828

Fonte:Aliceweb, código NCM 4804.1100.Source: Aliceweb, cod. NCM 4804.1100  Nota: n.d. dado não disponível

Tabela 14 – Preços de papéis offset cortados em folhas e papeis cuchê nas vendas das distribuidoras 
(preços em reais e em kg) – postos na região de Campinas – SP

Table 14  – Prices of offset papers cutted in sheets and coated papers as traded by dealers 
[prices in reais and kg] - put in the area of Campinas -SP

Ago/11  Aug/11 Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11

Offset cortado  
em folhas 

Offset cutted  
in sheets

Preço Mínimo/Minimum price 3,24 3,47 3,29

Preço Médio/Average price 3,47 3,60 3,48

Preço Máximo/Maximum price 3,70 3,76 3,84

Cuchê  
Coated

Preço Mínimo/Minimum price 3,54 3,54 3,27

Preço Médio/Average price 3,69 3,69 3,47

Preço Máximo/Maximum price 3,90 3,90 3,60

Fonte:Aliceweb.Source: Aliceweb  Nota: n.d. dado não disponível

Tabela 16 - Preços da tonelada de aparas posta em São Paulo - (R$ por tonelada)
Table 16 - Prices per tonne of recycled materials put in São Paulo - (R$ per tonne)

Produto/Product Setembro 2011 / September 2011 Outubro 2011 / October 2011

Tipo
Grade

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

Aparas brancas
White recycled 
material

1 1100 1133 1150 800 1033 1150

2 650 717 800 500 667 800

4 280 458 550 300 424 550

Aparas marrons 
(ondulado)
Brown materials 
(corrugated)

1 260 347 400 260 339 400

2 190 309 380 190 309 380

3 150 243 300 150 243 300

Jornal / Newsprint 200 307 400 180 300 400

Cartolina
Folding Board

1 300 315 370 320 330 340

2 300 315 330 290 295 300

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea .Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 17 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM  4707.10.00)
Table 17 – Recycled brown waste papers [Code NCM 4707.10.00] – Brazilian import

Valor em US$
Value in US$

Quantidade (em kg)
 Amount (in kg)

Preço médio (US$ / t)
Average price (US$/t)

Outubro/10 October/10 291.986 810.564 360.23

Novembro/10 November/10 486.666 1.476.600 329.59

Dezembro/10 December/10 131.878 456.763 288.72

Janeiro/11 January/11 209.211 727.875 287.43

Fevereiro/11 February/11 116.720 500.000 233.44

Março/11 March/11 74.098 300.063 246,94

Abril/11 April/11 71.520 300.000 238,40

Maio/11 May/11 107.280 450.000 238,40

Junho/11 June/11 107.340 450.027 238,52

Julho/11 July/11 90.218 425.728 211,91

Agosto/11 August/11 290.335 930.640 311,97

Setembro/11 September/11 174.445 520.947 298,31

Outubro/11 October/11 136.365 532.620 256,03
Fonte:Aliceweb.Source: Aliceweb

Confira os indicadores de produção 
e vendas de celulose, papéis e  

papelão ondulado no site da revista 
O Papel,  www.revistaopapel.org.br.

Como utilizar as informações: (1) sempre 
considerar a última publicação, pois os dados 
anteriores são periodicamente revistos e podem 
sofrer alterações; (2) as tabelas apresentam três 
informações: preço mínimo (pago por grandes 
consumidores e informado com desconto), pre-
ço máximo (preço-tabela ou preço-lista, pago 
apenas por pequenos consumidores) e a média 
aritmética das informações; (3) são considera-
dos como informantes tanto vendedores quanto 
compradores.

Observação: as metodologias de cálculo dos 
preços apresentados nas Tabelas 1 a 17 estão 
no site http://www.cepea.esalq.usp.br/flores-
tal. Preste atenção ao fato de os preços das 
Tabelas 11 e 13 serem sem ICMS e IPI (que 
são impostos), mas com PIS e Cofins (que são 
contribuições).

size, offset, testliner e kraftliner, permanecendo 
estáveis os preços em reais dos papéis cuchê.

A queda de preços dos papéis cartão e da 
linha menos sofisticada de papéis de emba-
lagem é condizente com o cenário econômi-
co internacional de baixa de preços em dó-
lares e com o pífio crescimento econômico.

As altas dos preços médios dos papéis cut size, 
offset, testliner e kraftliner não passaram de ten-
tativas momentâneas de alguns fabricantes de 
recompor margem de lucro, mas esses preços já 
foram reduzidos em novembro (como mostrarão 
as tabelas na próxima edição da revista O Papel).

As altas pontuais de outubro nos preços dos 
papéis offset se refletiram nos preços máximos 
pagos pelas copiadoras e gráficas às distribui-
doras (Tabela 14), mas foram compensadas por 
produtos importados e/ou em oferta, que fizeram 
as copiadoras pagar menores preços médios em 
outubro pelo offset e cuchê do que em setembro.

aParas
Refletindo o comportamento dos preços em 

reais dos papéis, os valores das aparas também 
apresentaram flutuações mistas em outubro em 
relação a suas cotações vigentes em setembro 
de 2011. Observa-se na Tabela 16 que os preços 
das aparas brancas do tipo 1 e das aparas mar-
rons dos tipos 2 e 3  ficaram estáveis em outubro 
em relação a setembro. Ocorreu, porém, diminui-
ção nos preços das aparas brancas dos tipos 1, 
2 e 4, das aparas marrons do tipo 1, das aparas 
de jornais e de cartolinas tipo 2 de, respectiva-
mente, 8,8%, 7%, 7,4%, 2,3%, 2,3% e 6,3%. 
Para recompor a margem de lucro, os preços das 
aparas de cartolinas do tipo 1 aumentaram 4,8% 
em outubro em relação a setembro de 2011.
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Coluna Gestão Empresarial 

diretor do instituto Épico de AdministrAção
: luizbersou@bcAconsultoriA.com.br
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umA trAnsição necessáriA nA 
condução dAs empresAs

Quando analisamos o conjunto de informa-

ções de que nos servimos para decidir os 

caminhos das nossas empresas, percebe-

mos diferenças que convém realçar.

o mapa mental expresso no Gráfico 1 coloca em 

evidência dois grandes ativos de informação: um li-

gado aos cenários e mercados; o outro, ao funciona-

mento interno das organizações.

essa clareza entre o que são os “Ativos externos” e 

“Internos” das empresas define muito melhor muitas 

visões e missões organizacionais. 

A sabedoria de como conduzir nossas ações em rela-

ção aos “Ativos externos” e “Ativos internos” estabele-

ce o equilíbrio entre o que é a “condução estratégia” e 

a “condução operacional”. 

os especialistas do mit traduziram esse equilíbrio de 

forma muito inteligente, estabelecendo o que é “plan-

tio” e o que é “colheita” na vida da empresa. plantar 

& colher faz parte da vida de qualquer empresa.

o Gráfico 2 mostra a organização e o conteúdo 

dos “Ativos”.  percebemos, então, que as empresas 

vivem sempre em dois grandes ambientes, que reque-

rem talentos e vocações compatíveis com desafios 

bem específicos e claros.

estabelecidos os ambientes, fica mais fácil aten-

der, em tudo o que fazemos, ao fundamento da 

“consciência estratégica e operacional”, já discu-

tido por nós. Visão consciente, imersão consciente 

no que fazemos sempre produz mais resultados. 

para termos “consciência”, precisamos ter clareza 

do que está sendo proposto como desafio.

destacamos a noção de que o trabalho com os 

“Ativos externos” renova e perpetua a empresa, ao 

passo que o trabalho com os “Ativos internos” sus-

tenta a vida da empresa. 

em países como o nosso, em que o peso da 

administração é sufocante – situação, aliás, que 

aceitamos –, o foco da administração vai normal-

mente para os “Ativos internos”. sustentamos a 

operação, mas agimos pouco para criar o futuro. 

Já estudamos 206 casos de empresas que mos-

tram o estrago que essa situação gera em relação 

ao futuro das organizações. É bom lembrar que 

empresas quebram também por miopia em rela-

ção a cenários e mercados.

BALANCeAMeNTO DAs esTruTurAs De 

iNFOrMAÇÃO - uMA NOVA NeCessiDADe

o foco nos “Ativos internos” leva à luta para se dis-

por de mais recursos de administração. Geralmente, o 

bom recurso é aquele que nos permite ter “modelos 

de Análise” para interpretar o negócio e informação 

pertinente para alimentar os “modelos de Análise”.

1

2
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essa luta nunca foi vencida; sequer chegamos 

ao empate. são raras as empresas que realmente 

dominam a informação e alimentam os modelos de 

análise que permitem administrar com clareza os 

seus negócios. 

essa luta inglória acabou por gerar uma distorção 

que hoje em dia se revela perigosa. 

em um momento no qual o desconhecido chega 

cada vez mais depressa (nassin taleb – A lógica dos 

cisnes negros), temos muitos dados, mas pouca in-

formação, para cuidar dos “Ativos internos” e muito 

menos informação em relação aos “Ativos externos”. 

o Gráfico 3 mostra esse desequilíbrio. temos, en-

tão, uma carência geral de informação.

esse tipo de equilíbrio de estruturas de informa-

ção foi razão de muitas previsões que se fizeram por 

conta dos dados disponíveis em relação ao passa-

do da empresa. passado como fonte de informação 

para nos auxiliar a lutar com o futuro em um mo-

mento em que tudo muda rapidamente. por que será 

que tanta coisa está dando errado? 

iNTeLiGÊNCiA COMPeTiTiVA COMO FuNDA-

MeNTO De iNFOrMAÇÃO e ADMiNisTrAÇÃO

uma evolução se faz necessária. essa evolução 

passa necessariamente por entender melhor o que 

chamamos de “entidades complexas”, que estão 

muito presentes nos cenários e mercados. 

Ferramentas para esse entendimento, facilmente 

disponíveis hoje em dia, remetem aos fundamentos 

da “inteligência competitiva”.

o Gráfico 4 existe há mais de 20 anos. Atual-

mente, com os modernos modelos matemáticos 

que são muito fáceis de usar e de baixo custo, en-

tramos no universo dos “indicadores estatísticos 

inteligentes” – potencial fantástico de evolução e 

aperfeiçoamento da condução dos nossos negócios 

no mundo dos “Ativos externos”.

essa evolução nos leva a um novo balanceamen-

to de informações para as nossas empresas. im-

portante: informação inteligente e de baixo custo, 

informação rápida. 

o Gráfico 5 mostra o novo equilíbrio que se pro-

cura em termos de informação. 

esse novo equilíbrio leva à maturidade no equi-

líbrio entre “condução estratégica” e “condução 

operacional” – em outras palavras, o equilíbrio en-

tre “plantar & colher”.           

3

4
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Reportagem de Capa 

A carga tributária consome hoje cerca de 17% 
dos investimentos do setor, entre outros desa-
fios impostos à competitividade das empresas. 

Assim, depender apenas do mercado para crescer é 
algo fora de cogitação para os técnicos do setor que 
buscam dia a dia aumentar o nível de performance de 
seus processos através da inovação e da melhoria da 
eficiência produtiva. Não que seja fácil seguir por esse 
caminho para prosperar, pois a cadeia produtiva do 
setor de celulose e papel vive hoje um momento de, 
entre outros percalços, pressão ambiental ditada pela 
globalização dos produtos “verdes”. 

Não bastasse essa espécie de ditadura natural, 
a eficiência energética está entre as prioridades 
na agenda dos gestores das linhas de produção. 
É preciso fazer tudo funcionar a partir de energias 
alternativas mais limpas para cooperar com a esta-
bilidade do clima no planeta e, ainda, atender às 
novas políticas de recursos hídricos e resíduos sóli-
dos, além de atentar a outras questões chave para 
o desenvolvimento de uma inteligência setorial com 
foco em ganhos de competitividade.

Para dar conta de tudo isso, o setor de celulose e 

Por Thais Santi

Reportagem de Capa 

papel tem feito uso de muita estratégia de mercado, 
sem abrir mão de ferramentas que contribuam não 
só para a fabricação e a comercialização de produ-
tos com reduzido impacto ambiental, como também 
para gerar vantagens competitivas e alavancar os 
resultados da indústria. Estratégias definidas a par-
tir de recursos oferecidos pela Inteligência Setorial, 
como os relatórios de benchmarking, calendário plu-
rianual de paradas gerais de fábricas (veja o quadro 
“As paradas gerais e a NR 13”), position papers e 
novas práticas surgidas a partir de intercâmbio de 
informações entre as comissões técnicas.

Cada área da fábrica tem hoje fatores competitivos 
para trilhar o caminho dos processos sustentáveis. Se-
gundo Julio César da Costa, gerente técnico da Spe-
cialty Minerals Latin America e coordenador da Comis-
são Técnica de Papel da ABTCP, a busca pela eficiência 
energética apresenta-se como uma oportunidade para 
o setor. “A partir de parcerias, fabricantes de celulose 
e de papel – nacionais e internacionais – podem insta-
lar plantas complementares capazes de eliminar a eta-
pa de secagem da celulose no processo de produção 
de papel, utilizando para isso energia de biomassa em 

A todo o vapor
O papel da Inteligência Setorial para o ganho de competitividade 

das empresas através da inovação nos processos produtivos
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vez de fóssil e, inclusive, abrindo espaço para a criação 
de um mecanismo de mitigação internacional.”  

A estratégia setorial indicada por Costa está entre 
as sugestões de inteligência que constam do Guia de 
Competitividade para o Papel, lançado neste ano pela 
ABTCP, e baseia-se na adoção de conceitos mercado-
lógicos como Zona de Processamento de Exportação. 
As oportunidades de agregar valor aos processos no 
campo da eficiência energética estão no potencial de 
uso dessa prática como meio de participação das em-
presas em novos mercados nos âmbitos comercial e 
financeiro – ou seja, quem é mais eficiente em energia 
oferece ao mercado produtos mais competitivos ou 
também utiliza esse diferencial de performance ener-
gética para obter capital de investimento em centrais 
de energia ainda mais potentes.

“Ainda existem, no entanto, dificuldades em im-
plementar tais mecanismos, pelo fato de o governo 
brasileiro ainda não ter um processo estruturado 
que avalie o potencial dos usuários de energia para 
elevar a eficiência nas plantas, reduzindo custos 
e ganhando competitividade. A principal barreira 
consiste na medição da oportunidade. Conhecido 
o potencial – e tendo claro como avaliá-lo –, será 

possível dimensionar a oportunidade de economia 
em energia do País como um todo”, comenta Fulvio 
Medina, gerente de Recuperação Química e Utilida-
des da Fibria – unidade de Jacareí (SP) e membro da 
Comissão Técnica de Recuperação e Energia.

Mais detalhes sobre o assunto constam do Guia 
Técnico de Eficiência Energética, editado pela AB-
TCP em parceria com a Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), o Programa Nacional de Conserva-
ção de Energia Elétrica (Procel), da Eletrobrás, e o 
Ministério de Minas e Energia (MME). A publicação é 
utilizada como referência para as empresas do setor 
elaborarem trabalhos com o objetivo de se tornarem 
mais eficientes em energia e, consequentemente, ga-
nharem competitividade. A importância da questão 
para o setor levou a ABTCP a organizar neste ano o 
Congresso Latino-Americano de Caldeiras de Recu-
peração (veja o quadro “Caldeiras de recuperação: o 
coração do processo produtivo), a fim de contribuir 
com novas soluções ao setor por intermédio de deba-
tes sobre a realidade da América Latina.

A todo o vapor, a área de Inteligência Setorial da As-
sociação também atuou no desenvolvimento das em-
presas, além da questão energética, fornecendo apoio 
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de tais assuntos, Nei Rubens Lima, também consultor 
da Nei Lima Consultoria Ambiental, indica atualmente 
a PNRS e a PNRH. “Essas políticas deverão, em curto 
prazo, impactar as empresas do setor e, por consequ-
ência, o mercado, porque são políticas que já estão 
definidas sob forma de lei. Quanto aos POPs, nós, da 
Comissão Técnica de Meio Ambiente da ABTCP, consi-
deramos que se trata de um movimento que começa a 
avançar com mais celeridade, em função das alterações 
que estão sendo realizadas no Anexo A da Convenção 
de Estocolmo.” Outras comissões técnicas, como a de 
Automação e a de Mudanças Climáticas, também têm 
pautado temas relevantes para a indústria de celulose 
e papel, promovendo um intercâmbio de experiências 
entre as companhias, segundo a coordenadora da área 
de Inteligência Setorial da ABTCP, Viviane Nunes.

Teoria na prática 
Só depois de atravessar o portão da empresa é que 

se veem, na prática, os resultados dos trabalhos desen-
volvidos pela ABTCP na área de Inteligência Setorial. A 
Lwarcel Celulose, por exemplo, a partir do relatório de 
benchmarking, conseguiu reduzir significativamente (cer-
ca de 5%) a quantidade de sólidos do cozimento, com 
aumento de produção. Essa menor geração de sólidos 
resultou de um trabalho iniciado na divisão florestal com 
a seleção dos melhores clones de eucalipto, com o auxí-
lio da área de Pesquisa & Desenvolvimento da fábrica, 
passando pelas etapas de plantio e colheita da madeira 
de eucalipto, até chegar à planta de produção, onde as 
condições operacionais de cozimento foram aprimoradas.

“O fato é que, ao participar do Benchmarking  
ABTCP, pudemos utilizar os resultados como ferra-
menta de gestão, aprimorando nossos processos. 
Dessa forma, conseguimos olhar para fora de nossa 
organização e passamos a ter uma espécie de “ré-
gua” comparativa para estabelecermos um modelo 
referencial e uma meta de melhoria a ser atingida 
pela empresa”, afirma Christiano Ometto Martini, 
gerente da Qualidade e Meio Ambiente da Lwarcel.

Para Martini, depois de alcançada uma posição de ex-
celência, passa-se a considerar tal patamar uma caracte-
rística essencial e a perseguir a melhoria contínua para 
manter-se no topo. “É um trabalho contínuo. No relacio-
namento com outras empresas do setor de celulose, fa-
zemos e recebemos visitas frequentes, com o objetivo de 
melhorar nossos processos. Assim, aprendemos de ma-
neira conjunta, resguardando as peculiaridades existen-
tes no processo de cada organização”, destaca Martini. 

A competitividade no futuro 
será determinada pela 
capacidade das empresas 
de produzirem energia 
com fontes renováveis de 
recursos naturais, utilizando 
processos eficientes de 
geração de energia, bem 
como de consumo”, destaca 
Fulvio Medina

aos processos para adequação às 
novas resoluções da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (PNRS), Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), Poluentes Orgânicos Persis-
tentes (POPs) e Fontes Fixas Existen-
tes – itens integrantes da pauta de 
trabalho da Comissão de Meio Am-
biente, responsável por acompanhar 
essas novas determinações. 

Os profissionais que atuam nessa 
Comissão Técnica têm desenvolvi-
do seus trabalhos em parceria com 
a CNI, encaminhando sugestões 
para contribuir com as mudanças 
da Resolução Conama n.º 357, que 
trata do enquadramento dos corpos 
d’água e estabelece parâmetros e 

limites para emissões de efluentes líquidos nos corpos 
receptores, ligada à PNRH. Na mesma linha, o apoio à 
CNI foi dado pela Comissão Técnica de Meio Ambiente 
nas questões levantadas pela Câmara Técnica de Co-
brança pelo uso da água e em relação à defesa da pro-
posta setorial para definir parâmetros máximos para 
fontes de caldeiras de recuperação, tanques de disso-
lução, fornos de cal e caldeiras de biomassa do setor, 
aprovada perante a Câmara Técnica do Conama. Sem a 
interferência da ABTCP, seria aprovada uma resolução 
com parâmetros únicos de emissões, sem considerar o 
porte de cada planta. Isso poderia acarretar a muitas 
empresas multas ou até mesmo seu fechamento.

Além dessa questão na área de meio ambiente, o co-
ordenador da Comissão Técnica responsável por tratar 
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A questão da lavagem de 
cinzas do precipitador (ash 
leaching) para remoção 
de cloreto e potássio, 
responsáveis por corrosão 
e incrustação da caldeira, 
foi um dos temas de maior 
destaque no Congresso 
Latino Americano de 
Caldeiras de Recuperação
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Não só o Benchmarking da Indústria de Papel e Ce-
lulose traz benefícios para as empresas. Segundo a co-
ordenadora de Recursos Humanos da Stora Enso Ara-
poti, Keila Angelico, um dos indicadores que servem 
como referência para melhoria continua dos processos 
é o relato de acidentes com ou sem afastamento de 
funcionários próprios e prestadores de serviço, uma 
vez que são os índices mais próximos da realidade da 
empresa. “Já estamos há mais de quatro anos sem aci-
dentes com afastamento, o que demonstra o trabalho 
e o empenho de todos os colaboradores”, diz. 

Para Flávio Trioschi, da área de Segurança e Saúde 
Ocupacional da Klabin, também coordenador da Co-
missão Técnica de Segurança da ABTCP, o material 
propicia uma competição saudável para o setor, que 
inspira e motiva as empresas a aprimorarem seus pro-
cessos. “O Benchmarking de Segurança não resulta 
em mais ou menos vendas para a empresa, mas é de 
igual importância. Hoje, os mercados, os stakeholders, 
já avaliam as empresas quanto a esses requisitos, que 
também são fundamentais para atender aos critérios 

dos relatórios de sustentabilidade. Então, temos uma 
área que deve ser valorizada, já que, direta ou indire-
tamente, sempre influencia positivamente para a ala-
vancagem da empresa como um todo”, frisa. 

O estudo, em sua segunda edição, contou com a 
colaboração de 16 empresas. Foram avaliados 62 di-
ferentes sites em seis indicadores de segurança: taxa 

“O fato é que, 
ao participar do 
Benchmarking 
ABTCP, pudemos 
utilizar os 
resultados como 
ferramenta 
de gestão, 
aprimorando 
nossos processos”, 
destaca Martini
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“Os ganhos de produção através das paradas gerais vêm da redução do 

tempo da parada propriamente dita. Trata-se de um esforço contínuo de todas 

as plantas com o mesmo objetivo. Além desse ganho, que leva ao aumento da 

receita das empresas, uma parada geral bem planejada e executada permite 

otimizar os custos de produção das plantas durante a partida e também nos 

meses subsequentes à parada, garantindo maior estabilidade do processo pro-

dutivo”, define Luiz Marcelo Piotto, gerente de Manutenção da Fibria – unida-

de de Jacareí (SP) e coordenador da Comissão Técnica de Manutenção.

É a partir deste conceito que desde 2006 foi acordada uma proposta do setor 

de celulose e papel através do Comitê da NR 13 (formado por representantes 

da Comissão Técnica de Recuperação e da Comissão Técnica de Manutenção 

da ABTCP), cuja execução vem sendo pleiteada à Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por intermédio da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 

representante das empresas nesse fórum. A proposta defende a flexibilização do prazo entre paradas de 12 para 18 meses para 

estabelecimentos sem Serviço Próprio de Inspeção de Equipamento (SPIE) e de 18 para 24 meses em estabelecimentos com SPIE. 

Em junho de 2008 foi publicada a Portaria n.º 57, do MTE, que formalizou o prazo de 18 meses para estabelecimentos com SPIE, não 

atendendo à demanda do setor e até mesmo provocando a perda do potencial anterior de 30 meses, quando as caldeiras de recuperação de 

álcalis não eram especificamente tratadas nos prazos de estabelecimentos com SPIE. Atualmente, a proposta de 2006 fechada em consenso 

continua sendo pleiteada, mas agora com uma comissão do MTE criada para a discussão de forma tripartite de qualquer assunto relativo à 

NR 13: a CNTT NR 13 (Comissão Nacional Tripartite Temática da NR 13), composta por representantes do governo, dos trabalhadores e das 

empresas, sendo um dos quatro representantes das empresas nesse fórum oriundo do setor de celulose e papel. 

Segundo Juliano Takahashi, gerente da área de Assistência Técnica da Metso Paper South América e membro do Comitê de Manu-

tenção, “a contribuição que se busca para o setor é o aumento da competitividade da indústria nacional através do melhor aproveita-

mento de seus ativos, propiciado pela maior disponibilidade ao longo do tempo. Outra importante contribuição consiste em permitir 

flexibilidade na realização das paradas gerais, com a possibilidade, por exemplo, de pequenos ajustes no prazo da parada em função 

do prazo de entrega de um sobressalente crítico”. 

Com a permissão de aumento do prazo entre paradas, duas coisas irão ocorrer: as fábricas que verificarem já possuírem equi-

pamentos preparados para uma campanha de até 18 meses tentarão operar dentro desse novo prazo, e aquelas que ainda ne-

cessitarem de adequações e/ou melhorias buscarão implementar novos equipamentos e sistemas a fim de operar dentro do novo 

prazo. “É importante frisar que o prazo de até 18 meses ficará condicionado à verificação dos 12 meses das válvulas de segurança 

e da análise do histórico operacional da caldeira ao longo de sua vida, com atenção especial ao tempo decorrido desde a última 

inspeção de segurança periódica realizada”, destaca Takahashi.

Com isso, o potencial aumento de prazo entre paradas necessitará – e ao mesmo tempo viabilizará – a adoção de critérios mais exigentes 

de manutenção e operação dos equipamentos, possibilitando o aprimoramento da indústria de celulose e papel nacional. Confira no site 

www.revistaopapel.org.br o calendário de paradas gerais 2012.

Nota: a CNTT NR 13 realizou sua primeira reunião em agosto de 2011. 

O próximo encontro está marcado para novembro. O pleito do 

setor de celulose está entre as prioridades definidas pela 

bancada das empresas para a agenda deste grupo. 

As PARAdAs GeRAis e A NR 13

“A programação anual deve atender os prazos estabelecidos 
pela NR13, as necessidades do mercado de celulose e 
papel e ainda considerar a disponibilidade dos materiais e 
serviços a serem contratados”, enfatiza Piotto
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CALdeiRAs de ReCuPeRAçãO: O CORAçãO dO PROCessO PROduTivO

Para o corpo humano funcionar bem, o coração tem de bater forte, em ritmo certo, bombeando o sangue para todos os outro órgãos. 
Assim também acontece com a caldeira de recuperação das fábricas de papel e celulose. Embora a analogia pareça exagerada, é o seu bom 
desempenho a garantir que o ciclo seja completado com sucesso, por inúmeras vezes. 

Foi justamente o foco nesse “coração” que levou, em agosto deste ano, vários profissionais – entre gerentes, fornecedores, operadores, 
consultores e outros especialistas em caldeiras de recuperação – à cidade de Fray Bentos, no Uruguai, para o Congresso Latino-Americano 
de Caldeiras de Recuperação, promovido pela ABTCP. Na ocasião, foram apresentados assuntos importantes sobre gestão do processo de 
recuperação e utilidade, desde os procedimentos ambientais mais atualizados, passando por toda a cadeia de produção, manutenção corre-
tiva e preventiva, com destaque para as mais relevantes experiências das indústrias de celulose e papel. 

Para Julio Cezar Ferreira Macedo, especialista de processo da Fibria – unidade Jacareí (SP), um dos temas de maior destaque foi a lavagem 
de cinzas do precipitador (ash leaching) para remoção de cloreto e potássio, agentes de corrosão e incrustação da caldeira.  Segundo ele, 
o momento foi oportuno para sanar suas dúvidas relativas à implantação desse mesmo sistema na planta de Jacareí com a apresentação 
da Lwarcel sobre o processo de concretagem do piso da caldeira. “O processo de lavagem de cinzas contribui para reduzir essa corrosão e 
evitar seu possível entupimento. Consequentemente, promove o aumento de sua disponibilidade e a diminuição do descarte de cinzas para 
efluentes, o que resulta diretamente em maior aproveitamento da caldeira”, explica Macedo. 

Outro profissional presente ao evento em busca de diferenciais competitivos através do processo das caldeiras foi Murilo Sanches, da 
Eldorado Brasil. Segundo ele, em geral, todas as indústrias estão preocupadas com o processo produtivo como um todo, mas aquela que 
tiver o diferencial sairá à frente. “Vejo o sistema de gases como um ponto que deve receber maior atenção, devido ao meio ambiente e 
riscos operacionais, principalmente em uma partida de fábrica, como é o nosso caso”, destaca. “Sempre teremos de trabalhar para reduzir 
emissões tanto hídricas quanto gasosas e cada dia mais fechar o circuito para maximizar a recuperação de químicos”, completa.

Entre outros destaques, o especialista da Fibria acrescenta que as questões relativas à segurança em caldeiras e ao processo de drenagem 
de emergência também propiciaram material de treinamento para a operação da unidade, entre outros assuntos que tomaram a atenção 
dos presentes, como as teorias de eficiência energética que possibilitam maior geração específica de vapor por tss e a demonstração das 
novas caldeiras (X Large) que otimizam as trocas térmicas, gerando vapor a uma maior pressão e temperatura, aumentando a eficiência da 
geração de energia elétrica nos turbogeradores. 

de frequência de acidentes com afastamento, taxa de 
frequência de acidentes sem afastamento, taxa de gra-
vidade, taxa de acidentes fatais, taxa de acidentes por 
milhão de toneladas de produto e acidentes por milhão 
de quilômetros no transporte de madeira. 

Apresentados separadamente para as áreas florestal, 
produção de celulose, fabricação de papel, embalagens, 
administração e globalmente para as empresas, os re-
sultados mostram que:
• algumas empresas apresentam resultados de se-

gurança comparáveis aos melhores do mundo, en-
quanto outras precisam urgentemente intensificar 
as ações de segurança;

• na comparação com 2009, houve sensível melhora 
na maioria dos indicadores estudados;

• em média, ocorre 1,3 acidente por milhão de quilô-
metros rodados no transporte de madeira;

• as maiores taxas de acidentes com afastamento 
ocorrem nas fábricas de papel;

• a TFCA Global média das fábricas de papel indica 

que as soluções de segurança adotadas pelas fá-
bricas de grande porte são mais efetivas quando 
comparadas com as fábricas de pequeno porte.

• no setor papeleiro nacional, em 2010, foi de 1:80 a 
relação entre fatalidades e acidentes com afastamento 
e de 1:124 entre acidentes com e sem afastamento.

“em 2012 teremos o  
terceiro seminário de 
eficiência energética e o 
encontro de operadores de 
caldeira de recuperação, 
além de um evento 
inédito: o de novas 
tecnologias”, destaca a 
coordenadora da área 
de Inteligência Setorial, 
viviane Nunes
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Nei Lima: “estas 
políticas deverão, 

em curto prazo, 
impactar as 

empresas do 
setor e, por 

consequência, o 
mercado. isso, 

porque são 
políticas que já 
estão definidas 

sob forma de Lei

Próximos destinos
“A competitividade no futuro será determinada 

pela capacidade das empresas de produzir energia 
com fontes renováveis de recursos naturais, utilizan-
do processos eficientes de geração de energia, bem 
como de consumo. Com isso, a grande tendência em 
eficiência serão fábricas de celulose com circuitos 

 Benchmarking de Celulose e Papel 2011 – base de dados 2010

 Benchmarking de Custo de Manutenção 2011 – base de dados 2010

 Benchmarking de Segurança do Trabalho 2011 – base de dados 2010

 Calendário de Parada Geral – Plurianual

 Congresso Anual Internacional de Celulose e Papel

 Congresso Latino-Americano de Caldeiras

 Encontro de Operadores de Caldeira de Recuperação

 Guia Técnico de Competitividade 

 Guia Técnico de Eficiência Energética

 Guia técnico de Emissões de Compostos Odoríferos 
na Indústria de Celulose

 Guia Técnico de Metodologias para Cálculo das Estimativas de Emissões 
e Remoções de gases Efeito Estufa (GEE) no Setor de Celulose e Papel 

 Mesa-Redonda sobre Adaptação às Mudanças Climáticas

 Mesa-Redonda sobre Pegada Hídrica 

 Seminário sobre Eficiência Energética

 Seminário sobre Segurança do Trabalho

 Simpósio de Embalagens

fechados, com máximo aproveitamento da energia 
térmica e cogeração de energia elétrica com base em 
uma matriz totalmente renovável de combustíveis. 
Afinal, muita energia ainda vai para a atmosfera!”, 
aponta Fulvio Medina, coordenador do grupo de tra-
balho de Eficiência Energética.

Em paralelo, as unidades de papel devem passar 
por um processo de modernização com redução de 
perdas e, futuramente, também terão como combus-
tíveis recursos renováveis, principalmente no Brasil. 
A combinação de processos industriais em polos 
também é uma solução inteligente para o futuro, 
pois permite fechamentos de circuitos com maio-
res possibilidades de combinação, isto é, aumento 
e criação de polos industriais com sistemas integra-
dos de geração de energia elétrica e térmica.“Muito 
ainda terá de ser desenvolvido no processo de pro-
dução de energia, mas passos importantes já foram 
dados”, posiciona Medina. 

No próximo ano, além de dar continuidade à dis-
cussão de grande parte dos temas apresentados nes-
ta reportagem, o setor contará com a área de Inteli-
gência Setorial para vencer mais desafios, com vistas 
a ganhar competitividade nos processos produtivos 
das empresas. O novo relatório de benchmarking de 
2012 já está em andamento a partir de sistemas de 
dados ainda mais avançados, com a coleta das in-
formações via web com total segurança e sigilo das 
informações e a parceria com a Bachmann & Asso-
ciados, responsável pela análise do material. 

A área de Inteligência Setorial, que gerou relevan-
tes informações e conhecimentos para o setor neste 
ano (veja box “Inteligência para o setor”), planeja 
ainda mais novidades para 2012, como o Congresso 
Internacional da ABTCP. Toda a parte técnica ficará 
sob a responsabilidade dessa área e será definida 
juntamente com o comitê organizador. O evento trará 
muitas novidades e temas relevantes. Viviane cita ain-
da a organização do Terceiro Seminário de Eficiência 
Energética e o Encontro de Operadores de Caldeira 
de Recuperação, além de um evento inédito, relativo 
a novas tecnologias, a serem apresentadas pelas em-
presas, que também discutirão a resolução de proble-
mas (confira o calendário das atividades das Comis-
sões Técnicas no site da O Papel, versão online desta 
reportagem). “Estamos trabalhando para que os re-
sultados de 2012 sejam ainda melhores que os regis-
trados neste ano, pois um setor estratégico poderá se 
apresentar no cenário global de uma forma muito mais 
competitiva com resultados diferenciados.”   

Inteligência para o setor: principais resultados



TODO O CONHECIMENTO PARA OS 
PROFISSIONAIS E EMPRESAS DE 

CELULOSE E PAPEL

» Benchmarking de Custo de Manutenção das Fábricas de
   Celulose 2011
» Benchmarking das Fábricas de Papel e Celulose 2011
» Benchmarking de Segurança do Trabalho na Cadeia 
   Produtiva do Papel 2011
» Guia Técnico de Eficiência Energética 2011

» Guia Técnico de Metodologia para Cálculo das 
   Estimativas de Emissões e Remoções dos Gases
   de Efeito Estufa 2011 
» Lista das Empresas de Celulose e Papel - 
   Brasil 2011
» Position Paper de Competitividade do Papel 2011
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Introdução
A atividade florestal (primeira etapa da cadeia produtiva do pa-

pel) apresenta certas peculiaridades, como dispersão geográfica e 
elevado grau de terceirização, entre outras, que dificultam o geren-
ciamento dos fatores relacionados à segurança das pessoas e dos 
recursos de produção.

O Projeto Indicadores ABTCP colabora nesse processo por meio de um 
levantamento periódico de indicadores, que permitem a comparação de 
resultados de segurança e incentivam a busca das melhores práticas.

Para a gestão dos aspectos referentes à segurança, de modo geral, 
as empresas adotam o número de acidentes. Essa métrica é útil para o 
acompanhamento histórico, mas não serve para comparação entre em-
presas e unidades. Para viabilizar o processo de benchmarking, o estudo 
colheu informações e avaliou os seguintes indicadores padronizados:

Principais indicadores de segurança

Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA)
Número de acidentados com afastamento do trabalho, por 
milhão de horas-homem de exposição ao risco, no período.

Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento (TFSA)
Número de acidentados sem afastamento do trabalho, por 
milhão de horas-homem de exposição ao risco, no período.

Taxa de Gravidade (TG)
Número de dias perdidos, debitados e transportados devido 
a acidentes, por milhão de horas-homem de exposição ao 
risco, no período.

Taxa de Acidentes Fatais (TAF)
Número de fatalidades por 100 milhões de horas-homem de 
exposição ao risco, no período.

Acidentes por Milhão de Quilômetros (APMKM)
Número de acidentes por milhão de quilômetros rodados no 
transporte de madeira, no período.

As descrições detalhadas de cada métrica podem ser encon-
tradas nos sites da ABTCP e da Bachmann & Associados. Essas 
descrições representam uma simplificação para as empresas, 
mas não visam substituir as orientações da NBR 14.280, que 
lhes servem de base.

Seguem alguns resultados referentes a 2009, obtidos no levan-
tamento realizado pela ABTCP e pela Bachmann & Associados. Do 
mesmo modo que nos relatórios fornecidos às empresas participan-
tes e demais interessados, a origem dos dados foi mantida sob sigilo.

Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento
Devido aos diferentes níveis de terceirização das empresas da 

amostra, o indicador mais adequado para a comparação entre as un-
idades é a Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento Global, 
que inclui tanto o pessoal próprio quanto os contratados (Figura 1). 
A TFCA Global variou de 0,00 a 11,30, com a taxa equivalente da 
amostra em 3,24 acidentes por milhão de horas trabalhadas. Duas 
unidades conseguiram TFCA Global de 0,00, mostrando que esse re-
sultado, apesar de desafiante, é possível.

Figura 1 - TFCA Global – Florestal
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Em nove das 13 unidades, a TFCA do pessoal contratado é maior 
que a do pessoal próprio (Figura 2). Apenas duas unidades apresen-
tam uma inversão em relação a esse padrão. Os serviços usualmente 
terceirizados na indústria apresentam, tradicionalmente, maiores 
riscos. Assim, as maiores taxas encontradas para os terceiros não 
permitem concluir que as empresas tenham menor cuidado com essa 
mão de obra.

Na comparação com os resultados de 2006, houve uma pequena 
redução, com a TFCA Global caindo de 4,67 para 3,24 acidentes por 
milhão de horas trabalhadas. 

 
Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento

Como pode ser observado na Figura 3, os resultados da TFSA 
Global das unidades da amostra apresentaram bastante variação, 
indo de 0,00 a 11,90, com o resultado geral ficando em 3,82. 
Os baixos valores, quando comparados aos da TFCA, sinalizam a 
ocorrência de subnotificação. Isso é reforçado pelo fato de cinco 
sites apresentarem TFSA inferior à TFCA (Tabela 1). É sabido que 
o controle sobre a mão de obra terceirizada é menor e que muitos 
contratos penalizam a empresa prestadora de serviços quando da 
ocorrência de acidentes, o que incentiva a subnotificação. Adicio-
nalmente, aspectos operacionais existentes na atividade florestal 

dificultam o registro dos incidentes ocorridos, o que muitas ve-
zes acaba limitando a notificação aos casos de maior gravidade, 
como os acidentes nos quais ocorre afastamento.

 
Taxa de Gravidade

A Taxa de Gravidade Global das unidades florestais variou entre 0 
e 286. É positivo destacar que a TG Global de quatro sites foi zero, 
mas, ainda assim, a TG Global média da amostra ficou em 92 dias/
milhão de horas, valor bastante elevado, que indica a necessidade de 
ação pró-ativa por parte de algumas empresas. 

 
Taxa de Acidentes Fatais

Nenhum site florestal da amostra teve acidente fatal no período, 
enquanto no levantamento anterior (dados de 2006), com cinco uni-
dades, houve o registro de uma morte.

Acidentes por Milhão de Quilômetros
Para avaliar o desempenho de segurança no transporte de madeira, 

foi calculado o número de acidentes por milhão de quilômetros roda-
dos no período (APMKM). Como esse serviço é comumente contratado, 
algumas empresas não tiveram o tempo necessário para levantar a in-
formação das distâncias percorridas, impedindo o cálculo do indicador.

Figura 2 - Comparação da TFCA (próprios e contratados) - Florestal Figura 2 - Comparação da TFSA (próprios e contratados) - Florestal
 

Figura 3 - TFSA Global – Florestal Figura 5 - Taxa de Gravidade Global - Florestal
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Com base na pequena amostra disponível, em média ocorreu 1,5 
acidente por milhão de quilômetros rodados no transporte de madei-
ra. A Figura 6 mostra a elevada dispersão de resultados. Para obter o 
indicador em Acidentes por Milhão de Milhas Percorridas, usado em 
comparações internacionais, basta multiplicar o APMKM por 1,61.

ConClusões
Os resultados do levantamento, baseado em uma amostra com 13 

unidades florestais, permitem algumas conclusões:

• Enquanto algumas empresas têm resultados de segurança com-
paráveis aos melhores do mundo, outras necessitam urgente-
mente agir para melhorar a condição de trabalho de seus cola-
boradores. 

• A mensuração em separado das taxas de acidentes com pesso-
al próprio e com empregados de empresas contratadas eviden-
ciou que os trabalhadores próprios têm condições de trabalho 
mais seguras.

• Na comparação com os resultados do levantamento de 2006, 
houve uma pequena redução dos acidentes da área florestal, 
com a TFCA Global caindo de 4,67 para 3,24 acidentes por mi-
lhão de horas trabalhadas.

• Com base na pequena amostra disponível, foi observada uma 
média de 1,5 acidente por milhão de quilômetros rodados no 
transporte de madeira.

• O nível de terceirização nas atividades florestais é bastante elevado.

Tabela 1 – Resultados da área florestal

Figura 6 - Acidentes por quilômetro
Nota: Exclusivamente no transporte de madeira

Notas: Os valores apresentados na coluna “Amostra” foram calculados com base nas ocorrências e no número total de horas de exposição ao risco da amostra, já que não é repre-
sentativo tomar a média aritmética dos resultados apresentados.

A linha Gter indica o percentual de terceirizados na composição da força de trabalho.

Serviço: O relatório “Benchmarking de Segurança no Trabalho na Cadeia Produtiva do Papel: Dados de 2009”, que serviu de referência 
para este texto, pode ser obtido junto à ABTCP (11 3874-2709 viviane@abtcp.org.br).
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Introdução
Os acidentes no ambiente de trabalho são um resultado indese-

jável do ponto de vista tanto social quanto econômico. No aspecto 
humano, o prejuízo aos colaboradores e suas famílias é representado 
pela dor e pela perda da capacidade laboral. No aspecto econômico, 
a perda da força produtiva e o pagamento de indenizações e outros 
benefícios representam uma parcela importante dos custos de uma 
organização industrial, especialmente se levarmos em conta que os 
custos indiretos das ocorrências equivalem a cerca de seis vezes os 
custos diretos, que normalmente são os únicos apropriados. Com a 
alteração na legislação da Previdência Social relativa à aplicação do 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), uma nova parcela de custo as-
sociada aos resultados de segurança passou a impactar as empresas.

O Projeto Indicadores ABTCP colabora para a melhoria da segu-
rança no ambiente de trabalho através do levantamento periódico de 
indicadores, que permite a comparação dos resultados e incentiva a 
busca das melhores práticas, que levam aos melhores desempenhos. 
Contudo, tais levantamentos devem ser realizados com medidas em 
bases semelhantes, para que as comparações sejam válidas. Para 
isso, são usadas métricas padronizadas. As descrições detalhadas de 
cada métrica podem ser encontradas nos sites da ABTCP e da Ba-
chmann & Associados. Essas descrições pretendem representar uma 
simplificação para as empresas, mas não visam substituir as orienta-
ções da NBR 14.280, que lhes servem de base.

Principais indicadores de segurança

- Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA)
- Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento (TFSA)
- Taxa de Gravidade (TG)
- Taxa de Acidentes Fatais (TAF)
- Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas Produzidas (TAMIL)

resultados
Seguem os principais resultados referentes a 2009, obtidos no le-

vantamento realizado pela ABTCP e pela Bachmann & Associados 
[1]. Do mesmo modo que nos relatórios fornecidos às empresas par-
ticipantes, a origem dos dados foi mantida sob sigilo.

Fábricas de Celulose
As fábricas de celulose têm, tradicionalmente, os melhores resul-

tados de segurança da cadeia produtiva. Os resultados dos nove si-
tes da amostra estão resumidos na Tabela 1.

Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento
Devido aos diferentes níveis de terceirização das empresas da 

amostra, o indicador mais adequado para a análise comparativa é 
a TFCA Global, que inclui pessoal próprio e contratado. A Taxa de 
Frequência de Acidentes com Afastamento (próprios + contratados) 
variou de 1,33 a 10,18 (Figura 1), com a taxa equivalente da amostra 
em 4,05 acidentes por milhão de horas trabalhadas. Esse resultado 
é melhor que o do levantamento anterior, com dados de 2007, com 
taxa equivalente de 6,60. 

 

Figura 1 - TFCA Global - Celulose
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 Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento
A Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento (próprios + 

contratados) variou de 2,65 a 19,34 (Figura 2), com a taxa equivalen-
te da amostra em 7,49 acidentes por milhão de horas trabalhadas. 

 
Taxa de Gravidade

A Taxa de Gravidade Global das unidades de produção de celulose 
variou entre 5 e 1.287, com a taxa equivalente da amostra ficando 
em 688 dias/milhão de horas (Figura 3).

 

Taxa de Acidentes Fatais
Uma unidade de produção de celulose apresentou mortes, elevan-

do a Taxa de Acidentes Fatais Global da amostra para 9,3. Na amos-
tra de 2007 (três sites), não houve registro de morte.

Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas
A Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas Global das fábricas 

variou de 3,74 a 74,89, enquanto a taxa equivalente da amostra foi de 
30,55 acidentes para cada milhão de toneladas de celulose produzida. 

Figura 2 - TFSA Global - Celulose
 

Figura 3 - Taxa de Gravidade Global - Celulose
 

Tabela 1 – Resultados das unidades de produção de celulose

Nota: Os valores apresentados na coluna “Amostra” foram calculados com base nas ocorrências e no número total de horas de exposição ao risco da amostra, já que 
não é representativo tomar a média aritmética dos resultados apresentados.
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O melhor resultado obtido (3,74 acidentes por milhão de toneladas) 
serve como referência inicial para o estabelecimento de metas.

 
Fábricas de Papel

O elevado número de fábricas de papel da amostra oferece um 
retrato bastante representativo do setor. Os resultados das 22 uni-
dades da amostra estão resumidos na Tabela 2, com segmentação 
por porte nas Tabelas 3 e 4. A comparação entre os resultados de 
segurança obtidos pelas empresas de maior porte (mais de 1 milhão 
de horas de trabalho por ano) e as de pequeno porte evidenciou [1] 
que as soluções de segurança adotadas pelas grandes organizações 
são mais efetivas.

Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento
Analogamente ao setor de celulose, o indicador mais adequado 

para esta análise comparativa é a TFCA Global. A Taxa de Frequência 
de Acidentes com Afastamento (próprios + contratados) variou de 
0,00 a 38,68, com a média da amostra em 10,29 acidentes por mi-
lhão de horas trabalhadas. 

O levantamento com dados de 2007 [2], em amostra de 30 fábricas 
de papel, mostrou TFCA (pessoal próprio) variando de 0,00 a 96,42, 
com média de 19,25 acidentes por milhão de horas trabalhadas.

 
Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento

A Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento Global das 
empresas da amostra variou entre 0,00 e 17,77 (Figura 6), com a 
taxa equivalente ficando em 10,11 acidentes por milhão de horas 
trabalhadas. A TFSA equivalente do pessoal próprio foi de 9,83, en-
quanto a do pessoal contratado ficou em 11,42. 

 
Taxa de Gravidade

A Taxa de Gravidade Global equivalente da amostra foi de 1.141, 
variando entre 0 e 10.821 dias/milhão de horas trabalhadas (Figura 7). 
O valor atípico obtido por uma das fábricas distorceu a média setorial.

 
Taxa de Acidentes Fatais

Uma fábrica apresentou acidente fatal no período, elevando a Taxa 
de Acidentes Fatais Global da amostra para 5,85.

Figura 4 - Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas Global - Celulose

Figura 5 - TFCA Global – Papel

Figura 6 - TFSA Global - Papel

Figura 7 - Taxa de Gravidade Global - Papel
Nota: O resultado da fábrica P11 foi excluído do gráfico, para facilitar a interpretação.
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Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas
A Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas Global das fábricas 

variou de 0,00 a 513,89, enquanto a taxa equivalente da amostra foi 
de 113,60 acidentes para cada milhão de toneladas de papel produ-
zida. O resultado elevado de uma das fábricas influenciou fortemen-
te o resultado da amostra. A Figura 8 evidencia a grande variação 
nos resultados.

 

Figura 8 - Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas Global - Papel
Nota: O resultado da fábrica P8 foi excluído do gráfico, para facilitar a interpretação.

Tabela 2 – Resultados das fábricas de papel

Fábricas Integradas 
As fábricas integradas são aquelas que produzem celulose e 

papel. Os resultados das nove unidades da amostra estão resu-
midos na Tabela 5. 

Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento
A Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (pró-

Figura 9 - TFCA Global – Integradas
Nota: A fábrica N7 não informou os dados dos contratados.
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prios + contratados) variou de 0,00 a 14,39 (Figura 9), com 
a média da amostra em 3,58 acidentes por milhão de horas 
trabalhadas. O levantamento com dados de 2007 [2], em 
amostra de cinco fábricas integradas, mostrou TFCA Global 
variando de 0,47 a 1,98, com média de 0,92 acidente por 
milhão de horas trabalhadas.

 
 Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento

A Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento Global das 
fábricas integradas (TFSA) da amostra variou entre 2,43 e 13,22, 
com a taxa equivalente ficando em 6,03 acidentes por milhão de 
horas trabalhadas (Figura 10). A TFSA equivalente do pessoal pró-
prio foi de 7,74, enquanto a do pessoal contratado ficou em 4,44.

Tabela 3 – Fábricas de papel de grande e médio porte

Tabela 4 – Fábricas de papel de pequeno porte

Figura 10 - TFSA Global - Integradas
Nota: A fábrica N7 não informou os dados dos contratados.
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 Taxa de Gravidade
A Taxa de Gravidade Global equivalente da amostra foi de 96, va-

riando entre 0 e 280 dias/milhão de horas trabalhadas (Figura 11). 
Esse resultado é significativamente melhor que os obtidos pelas fá-
bricas exclusivamente de papel.

Taxa de Acidentes Fatais
Nenhuma fábrica integrada teve acidente fatal no período, repe-

tindo o resultado positivo do levantamento de 2007 [2].

Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas
A Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas Global das fábricas 

integradas variou de 0,00 a 94,02, enquanto a taxa equivalente da 
amostra foi de 13,27 acidentes para cada milhão de toneladas de 
produtos. A Figura 12 evidencia a elevada variação nos resultados 
das fábricas da amostra.

 
ConClusões 

Os resultados do levantamento, baseado em uma amostra repre-
sentativa da indústria nacional, permitem algumas conclusões:
• Enquanto algumas empresas têm resultados de segurança compa-

ráveis aos melhores do mundo, outras necessitam urgentemente 
agir para melhorar a condição de trabalho de seus colaboradores. 

• A comparação das taxas de acidentes com e sem afastamento 

Figura 11 - Taxa de Gravidade Global - Integradas
Nota: O resultado da fábrica N7 se refere exclusivamente a pessoal próprio.

Figura 12 - Taxa de Acidentes por Milhão de Toneladas Global - Integradas
Nota: O resultado da fábrica N7 se refere exclusivamente a pessoal próprio.

Tabela 5 – Resultados das fábricas integradas

Nota: Os valores apresentados na coluna “Amostra” foram calculados com base nas ocorrências e no número total de horas de exposição ao risco da amostra, já que 
não é representativo tomar a média aritmética dos resultados apresentados.
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REFERêNCIAS

3 - Estes resultados correspondem a 82 unidades, sendo 13 florestais, 9 de celulose, 22 de papel e 9 integradas; também foram incluídos dados de 20 fábricas de embalagens e 5 
unidades administrativas, de 26 empresas.

sugere que, em algumas organizações, o registro dos acidentes 
de menor gravidade não recebe a devida importância. 

• As fábricas de celulose e as integradas têm, tradicionalmente, os 
melhores resultados de segurança da cadeia produtiva, enquan-
to as maiores taxas de acidentes com afastamento ocorrem nas 
fábricas de papel.

• A Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento Global das 
fábricas de celulose foi de 4,05 acidentes por milhão de horas 
trabalhadas. Esse resultado é melhor que o do levantamento 
com dados de 2007, em que a taxa equivalente foi de 6,60. 

• A comparação entre os resultados de segurança obtidos pelas 
fábricas de papel de maior porte (mais de 1 milhão de horas 
de trabalho por ano) e as indústrias menores evidenciou que as 
soluções de segurança adotadas pelas grandes organizações são 
mais efetivas. Enquanto a TFCA Global das empresas do primeiro 
grupo foi de 5,45 acidentes por milhão de horas trabalhadas, o 
grupo das pequenas atingiu valor três vezes maior (16,93 aciden-
tes por milhão de horas trabalhadas).

• Nas fábricas integradas, a Taxa de Frequência de Acidentes 
com Afastamento (próprios + contratados) da amostra ficou 
em 3,58 acidentes por milhão de horas trabalhadas. Esse re-
sultado é sensivelmente pior que o obtido em 2007 (0,92 aci-
dente por milhão de horas trabalhadas).

• Com base nos resultados, foi possível determinar a relação en-
tre fatalidades e acidentes com afastamento (1:87) e entre aci-
dentes sem e com afastamento (1:1,4), mostrando que a gra-
vidade dos acidentes no setor  obedece à seguinte proporção: 
 

 
 
 
 

• A OHSAS18001 ainda não é comum no setor. Apenas 13 dos 78 
sites que forneceram a informação estão certificados.

Serviço: O relatório “Benchmarking de Segurança no Trabalho na Cadeia Produtiva do Papel: Dados de 2009”, que serviu de referência 
para este texto, pode ser obtido junto à ABTCP (11 3874-2709 viviane@abtcp.org.br).

1. BACHMANN & ASSOCIADOS; ABTCP. Benchmarking de 
segurança do trabalho na Cadeia Produtiva do Papel: dados 
de 2009. Curitiba. 2010.

2. BACHMANN & ASSOCIADOS; ABTCP. Indicadores de se-
gurança na Indústria de Celulose e Papel: Levantamento Pre-
liminar. Curitiba. 2008.





44 Revista O Papel - novembro/November 2011

Artigo ABPO

assessor técnico da associação  
Brasileira do PaPelão ondulado (aBPo).  
: aBPo@aBPo.org.Br

BA
N

CO
 D

E 
IM

AG
EN

S 
AB

TC
P POr Juarez Pereira,

Posições da caixa no 
ensaio de comPressão

considerando o modelo de caixa mais usual, 

aquele que recebeu o número de codifica-

ção 0201 na classificação aBnt, o ensaio de 

compressão pode ser realizado em uma das seguin-

tes posições:  vertical, lateral ou longitudinal.

o ensaio sempre é feito considerando-se a posi-

ção em que a embalagem é empilhada. através dos 

desenhos mostrados abaixo, ilustramos essas três 

possíveis posições:

   (1)                            (2)                            (3)

 

a posição (1) Vertical é a que mais ocorre no dia 

a dia. as abas de fechamento da caixa aparecem no 

topo (e no fundo) da caixa.

a posição (2) lateral é característica de uma 

caixa que, embora seja construtivamente do mode-

lo 0201, é armazenada com as abas formando duas 

paredes verticais opostas, sendo conhecida como Wa  

(do inglês, wrap around). 

a caixa é entregue sem união dos painéis extre-

mos, como uma chapa aberta. durante o processo de 

posicionamento do conteúdo na caixa, a máquina vai 

dobrando a chapa, seguindo as linhas dos vincos, e 

envolvendo, assim, o conteúdo.

a posição (3) longitudinal acontece em uma em-

balagem que pode ser, também, uma embalagem Wa.

as indicações que discutimos acima podem ser úteis 

para o preenchimento das folhas de especificações, prin-

cipalmente quando se tratar das posições (2) e (3).  

Revista Nosso Papel...
muito mais atraente para os leitores, 
muito mais atraente para o setor de 
celulose e papel. anuncie!
entre em contato com a aBtcP, pelo 
e-mail relacionamento@abtcp.org.br 
ou pelo telefone (11)3874-2720.



45novembro/November 2011- Revista O Papel

Sectorial intelligence: 
Strategic information

a specialized production chain like that of the 
pulp and paper sector, which involves high 
technology, complex processes and a high level 

of technical knowledge, requires managing information 
in a strategic manner. treating data effectively to 
produce knowledge is indispensable for manufacturers 
and suppliers to achieve results, having also become an 
important task on the part of entities that represent this 
industry, such as aBtcP.

Decisions need to be based on high value information. 
otherwise, the success of results is compromised, with no 
sustainable perspective. it was based on this premise for 
industry competitiveness that aBtcP recently structured 
the Sectorial intelligence area in its strategic plan. 

for such, as of 2010, we joined the activities of the 
technical committees and technical events within the 
Sectorial intelligence area, adding more value to the work 
developed. technical knowledge is now processed in a 
more effective manner in aBtcP’s various forums. the 
technical committee meetings became roundtables for 
discussing specific themes with the participation of experts 
on matters that are strategic to the sector’s growth. 

the main objective? to generate positions to then 
be deployed in different projects of strategic nature, 
such as reducing the specific consumption of water 
and energy, reducing greenhouse gas emissions, 
boosting productivity, increasing competitiveness of 
paper and a wide variety of environmental matters. 
this scenario was the backdrop of activities conducted 
by the environmental, Pulp, Paper, engineering and 
maintenance, Process automation and control, 
occupational Health and Safety, recovery and energy 
and climate change technical committees.

Workgroup debates, composed of technical 
committees and representatives from the sector, 
also included an analysis of product lifecycle, water 
footprint, energy efficiency, review of NR-13 and 
conama resolution on air emissions, among other 
issues. the position papers were the technical 
foundation for defending the industry’s interests before 
various government agents and society. 

to exemplify a few positioning results, we have 

ABTCP Management Article
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the Paper Competitiveness Report, Energy Efficiency 
mechanisms in Pulp and Paper and the publication 
called insertion of the Pulp and Paper Sector in the 
context of implementing global efforts to Stabilize 
climate. With this, the Sectorial intelligence area 
became responsible for publishing technical guides, 
such as the list of manufacturing companies, cleaner 
Production Guide and Paper Machine Indicators - a 
Performance reference guide. 

additionally, it began supporting the publication of 
eucalyptus online Book & newsletter and Pinusletter, 
prepared by our friend celso foelkel, with the objective 
of disseminating knowledge about our main natural 
assets. likewise, aBtcP’s Sectorial intelligence area, in 
partnership with Bachmann & associados, is a reference 
in producing benchmarking reports on pulp and 
paper production performance indicators, gathering 
information from companies in Brazil and abroad that is 
indispensable to the competitiveness of our industry in 
the areas of production, maintenance and occupational 
safety, among others. 

to conclude this presentation about what aBtcP’s 
Sectorial intelligence area does, it is important to 
point out the technical events held this year, such as 
the latin american recovery Boiler congress and 
the occupational Health and Safety Seminar, where 
specialists from the sector met to discuss and exchange 
experiences that will facilitate mill operations. We 
must also not forget to mention aBtcP’s technical 
library, which contains more than 10,000 titles totally 
digitalized and available to members.

in 2012, the Sectorial intelligence area will take on 
the challenge of organizing the 45th Pulp and Paper 
international congress together with ciadicyp and 
address the main challenges in terms of lignocellulosic 
materials, pulp and paper, as well as restate the 
importance of this event in the international scenario. 
there is still a lot to be done in terms of sectorial 
intelligence, perceived as an area that generates strategic 
information, but i believe that the foundation for building 
a highly valuable technical piece of work for the pulp 
and paper sector has already been concluded.   
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Where did all the money go? 

this article is dedicated to analysts and 

managers, as well as all others who question 

and try to understand, even if superficially, 

why countries like italy are in a crisis. a situation that 

leads us to reflect on the dangers that easy money can 

cause to personal and corporate finances. 

in fact, the idea of writing this month’s article came 

from a simple question made by an analyst from a 

brazilian company at an event that had to do with 

foreign trade: where did all the money go?

the reflection on how financial difficulties stem 

from easy money also includes the reasons for crises 

in brazil during the 1980s and 1990s, as well as 

our neighbor argentina in the 1990s and 2000. for 

those who don’t know, argentina continues to this 

day having serious difficulties in obtaining money 

abroad, in addition to having to live with a “parallel” 

monetary system of dollar circulation.

in fact, the mechanisms that led to the european debt 

crisis possess distinct ties with those experimented by 

latin america in previous decades. however, they are 

identical in their essential nature: money borrowed is 

used to pay for their expenses. 

simply put, the sources of funds for governments 

basically come from current revenues (taxes and 

contributions, for example); intra-budget revenues and 

capital revenues (credit operations, generally, the most 

representative). outside these three orbits, there is no 

magic for new sources of funds.

it just so happens that these resources are limited. so 

here is the most important part of the logic: expenses 

are unlimited. that is, when there are limitations on 

what comes in, government expenses can be unlimited. 

With this knowledge in hand, irresponsible and corrupt 

governments can cause serious damage to their 

economies and nations.

When current expenses, that is, expenses with public 

servant salaries, social security benefits, public education, 

public healthcare, armed forces, among others, exceed 

current revenues, governments will naturally have to 

“borrow” money in the market to finance themselves. 

This is what we call deficit: when the balance between 

what went out and what came in is negative; and when 

the balance is positive we call it a surplus. To finance part of 

their expenses, governments issue securities, the objective 

of which is to obtain funding in the financial market. 

the biggest buyers of these securities are banks and, 

to a smaller extent, common people. to obtain funding, 

the government pays an interest rate for which, in the 

case of brazil, the benchmark index is the selic rate. 

according to risk premise, the higher the uncertainty 

in relation to the economic situation of a country, the 

higher the interest rate will be that the government will 

have to pay in the market.

and this is what happened with greece, Portugal 

and italy. in order to sustain their expenses, these 

countries issued a large volume of securities in the 

market, ignoring the limit of their current revenues. and 

what happened is what happened.... they are paying 

a high price for their fiscal irresponsibility and lack 

of commitment to reduce expenses. like every good 

economist, the answer for where all the money went 

is simple: down the drain.            

“in order to 
sustain their 
expenses, these 
countries issued 
a large volume of 
securities in the 
market, ignoring 
the limit of their 
current revenues. 
And what 
happened is 
what happened”

Economic Sector Article
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Growth of the informal economy has 
remained stable over the last few years

By Caroline Martin
Special for O Papel Magazine
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The informal economy, which is defined as the 

production of goods and services not reported 

to the government, produced R$ 663 billion last 

year – amount equivalent to 18.3% of GDP. The index 

reported last June by the Brazilian Institute for Ethics 

in Competition (ETCO) in conjunction with Fundação 

Getúlio Vargas’ Brazilian Institute of Economics (Ibre/

FGV) shows stabilization: in 2009, the index represented 

18.5%, while in 2008 amounted to 18.7%.

Even though the balanced level over the last three 

years points to a gradual reduction in Brazil’s informal 

economy, such drop is still too small to be celebrated. 

According to the executive president of ETCO, Roberto 

Abdenur, the index “calls on society and government 

powers to reflect about the reasons of these results, 

especially taking into consideration the Country’s 

modernization process”.

In addition to maintaining ties with organized 

crime and compromising labor relations, informality, 

according to Abdenur, causes direct damages to 

Roberto Abdenur: “The number of people without access to jobs is still very high, which factor reflects on the informal economy”
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society, creates an environment of transgression 

and encourages opportunistic economic behavior, 

reducing the quality of investments and growth 

potential of Brazil’s economy. 

In an interview to O Papel, ETCO’s president provides 

more details of aspects that endorse the economy also 

called underground and that needs to be urgently 

combated.

O Papel – What factors stimulate Brazil’s informal 

economy? 

Roberto Abdenur – There are a series of them and 

one that clearly stands out is excess taxes. Our tax load 

amounts to more than 35% of GDP, and the level of 

indirect taxes embedded in product prices is socially 

absurd and unfair. The high tax load takes on greater 

relevance when coupled with the excess bureaucracy 

linked not only to the payment of taxes itself, but also 

activities such as opening or closing down a company 

and the simple conduction of business. The fact that, 

over time, the informal economy has not been able to 

generate jobs at par with the growth of the economically 

active population, also directly reflects on informality. 

This situation has improved considerably, but the number 

of people without access to jobs is still very high. Lastly, 

it is important to point out that corruption is also part 

of the problem, with the participation, many times, of 

government employees, the practice of bribing or even 

the participation of bad politicians in these activities. 

O Papel – In what way does Brazil’s current economic 

context act on the informal economy? Is a strong 

economy a favorable factor for growing the informal 

economy or, on the contrary, it could be a strategy for 

halting informal growth?

Abdenur – The increase in income, which occurs for 

example when the middle class grows, allows consumers 

to have more access to products inserted in the formal 

economy. These products may be more expensive than 

their fake equivalent or those sold in the informal 

economy, but there are the advantages of authenticity 

and better quality. It is necessary to recognize that, 

because of high taxes and the other factors mentioned, 

people are still very stimulated to consume goods and 

services from the informal economy. However, we need 

to consider that the increase in credit leads people in the 

informal economy to seek the formal economy, which 

they have no access to. More credit also makes it easier 

for consumers to opt for products and services from the 

formal economy. In summary, what we need – and is 

being done– is a greater process of institutionalizing 

the economy in general. 

O Papel – Has the government positioned itself in 

any way to control the informal economy’s share? 

Abdenur – The modernization of Brazil’s economy 

is gaining momentum thanks to factors such as more 

credit, a growing middle class, an expedited judiciary 

and a few actions aimed at simplifying the tax collection 

system – such as the Simples, which benefits the small 

business niche. There is also the adoption by States 

of modern instruments such as the Electronic Fiscal 

Invoice, but there is still a lot to be done by authorities 

in terms of streamlining the tax system, reducing the 

tax load and bureaucratic requirements.

O Papel – What kind of losses could a growing 

informal economy have on the country?

Abdenur – The losses are several, one being a 

reduction in the generation of formal jobs and the 

continuity of those who work in the informal economy 

in precarious situation, having no job security or social 

security benefits of any sort. These, in turn, form a vast 

contingent excluded from the market and even the 

organized society. Another problem is the loss of tax 

revenues, jeopardizing important programs such as public 

healthcare, education, infrastructure and security. There 

are also losses for consumers, when buying poor quality 

products not in conformity with standards set forth by 

regulatory bodies and consumer protection agencies. 

Lastly, there is a lack of interest to make new investments 

on the part of businessmen that are negatively affected 

by these activities. At the extreme limit, many times, the 

profits from the underground economy go to money 

laundering and illicit or even criminal activities.

O Papel –  Is it possible to say that small and medium 

businesses are the ones that face the most problems in 

being able to pay social security costs when contracting 

people and, therefore, remain in the informal economy? 

Abdenur – All sectors, without exception, suffer 

from an informal economy, from micro-companies 

united States 
and germany 
would be good 
examples 
of countries 
that combat 
informality. 
The incentive 
for small 
and medium 
business 
people and the 
streamlining 
of tax load are 
some of the 
actions that 
could be used as 
reference
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to multinationals, regardless of business field. The 

informal economy includes those who engage in tax 

dodging, pirating and contraband, which are the best 

known facets of this type of contravention, but there 

is also the small trade owner or service provider who 

is not registered, in many cases due to the costs and 

bureaucratic complications of the CLT regime. 

O Papel – What are the expectations for 2011? Do 

you think the informal economy will develop parallel to 

the formal economy or do you expect to see a drop in 

comparison to the level presented in 2010?

Abdenur – To a certain point, it is positive that a 

certain reduction is occurring in the informal market’s 

share in relation the total economy, but the reduction 

has been too slow and gradual and the level is still 

very high, which is not good. The level of Brazil’s 

underground economy, i.e. 18.3% of GDP, is more or 

less double that of developed countries. It is important 

to point out that some measure of informality is 

almost inevitable, even in highly developed countries. 

Informality in Brazil, however, is excessively high for 

the well-being of our economy and its absolute value – 

totaling today R$ 663 billion, which amount practically 

corresponds to Argentina’s GDP.

O Papel – Using other countries as reference, which 

could be cited as good examples in “combating” the 

informal economy? Could such examples be applied 

here in Brazil?

Abdenur – There are several countries that are 

successful in combating the informal economy. 

Examples would be the United States and Germany, 

countries where I lived in and was able to see how 

actions encouraging people to stay in the formal 

economy occurred in practice. One of the main actions 

we can use as example is the incentive for small and 

medium business people, by facilitating access to bank 

credit, streamlining the tax load and eliminating the 

bureaucracy in opening up a company.    
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opportunities for the sector 

on January 1st, 2012, Brazilian José graziano da silva will 

become director-general of the united nations food and 

agriculture organization, (fao). this new administration 

will present opportunities for the sector, as graziano will be 

focusing more on environmental and social issues compared to his 

predecessor Jacques diouf, who focused more on economic issues. 

the new administration will reformulate the advisory committee 

on paper and Wood products (acpWp), which is an fao statutory 

body composed of senior executives from the private sector 

worldwide. it meets yearly with the main objective of providing 

guidance on activities and program of work regarding issues 

relevant to the paper and forest products industry. the entity 

focuses on strategies rather than management, with an eye on 

the future of forests worldwide and the multiple uses of the forest 

base. this agenda shall include biotechnology, biofuels, chemicals, 

energy and future technologies for the use of forests and wood. 

in some countries, the forest base industry already operates 

along the entire productive chain (wood, pulp and paper, energy, 

etc.) and, on several occasions, Brazil has been pointed out as the 

country with the greatest potential to tap the multiple uses of 

forests. a forest has more than five thousand uses and the sector’s 

activities need to be understood within this new context.

fao intends to create a single forestry forum to deal with the 

multiple uses of forests theme, with a focus on strategies for the 

future use of wood. this initiative could offer Brazil, the association 

and companies excellent possibilities for the institutional disclosure 

and consolidation of the country’s planted forests.

another opportunity for the sector refers to rio+20, which 

conference will take place in 2012, in Brazil. as host, the Brazilian 

government may promote the country’s expertise in relation to 

planted forests to representatives from all over the world. 

in addition to participating in many activities in conjunction with 

domestic and international institutions, Bracelpa has a specific 

agenda for the sector with two clear objectives at the conference: 

biotechnology (gM trees) and the commercialization of forest 

carbon credits.

the idea is that gM trees be perceived as a solution for the 

planet’s main problems, such as the dispute over land, food safety, 

water consumption, bioenergy and the multiple uses of wood. even 

though this discussion is a ready going on at the main international 

certification bodies, as well as icfpa, fao, tfd and WBcsd, the 

rio+20 event will be yet another channel for advancing global 

discussions about ogM. With regards to the commercialization 

of forest carbon credits, the expectation is that debates among 

governments will advance.

lastly, opportunities and possibilities are many, but challenges 

in the sector are even greater. the main one resides in showing the 

world that the country’s planted forests, managed in accordance 

with strict sustainability criteria, are a source of renewable 

energy and can significantly contribute to the fight against global 

warming. additionally, the sector promotes and encourages the 

economic and social development of regions that are distant from 

large urban centers, investing primarily in education, healthcare 

and the creation of jobs and income.         
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ABSTRACT
The paper industry has long known the potential advantages of 

running the highest possible coating solids from both a quality and 
economic standpoint. The limiting factor has always been blade 
runnability and coat weight control. The excellent rheology of 
calcium carbonate (GCC) has traditionally been used to increase the 
maximum solids level, but even with high levels of this material the 
coating solids becomes quite demanding when very/ultra fine types 
are used to produce glossy grades.

Work has been done using lab and pilot coater trials to evaluate 
the influence of pigment shape, size and particle size distribution on 
the upper solids limit of a coating formulation. The major impact of 
pigment packing once all other components in the formulation are 
optimized is theoretically characterized.

A numerical model has been developed to describe and 
better visualize the influence of GCC particle size on the 
maximum volume fraction of the dispersed pigments. A simple 
but effective concept of blending a suitable coarse GCC 
fraction into the matrix of the fine host pigment is described 
and practical results presented.

INTRODUCTION
Coated paper producers today face an immense challenge 

searching for business profitability whilst experiencing fierce market 
conditions. The crisis is affecting the graphic paper sector seriously, 
and to survive it will require a lot of creativity and initiative.

In recent years coating formulations have been significantly 
simplified, binder levels have been reduced and often more 
expensive pigments replaced by less costly types.

Alongside these important cost reduction measures, the producer 
of coated papers is continuously looking for new ways to further 
improve his process and above all to optimize cost efficiency.

It is therefore evident that the solids content of coating colors 
is currently regarded as one important option to further reduce 
production cost. In fact, the topic maximum dry solids content is 
continuously being addressed by many producers.

The potential advantages of higher dry solids are numerous in terms 
of economics, quality and environmental aspects (Bluvol et al., 2007).

• A better hold-out of the coating layer will improve the 
optical characteristics of the paper, in particular fiber 
coverage and sheet gloss when a large proportion of GCC 
is used in the pigment system. Fast setting of the coating 
favors good coverage.

• A more uniform binder distribution due to reduced 
migration into the base paper, and gentler drying 
contribute to better printability.

• Lower binder migration tendency due to faster immobilization 
and higher pigment packing (lower interparticle void volume) 
will positively affect binder demand.

• Higher intrinsic water retention/viscosity allows for reduction 
of additives, thickeners, etc. 

• Better smoothness due to less re-swelling of fibers (greater 
surface stability and shrinkage reduction).

• Significant savings in drying energy or higher coater speeds 
possible when drying capacity limited.

• Lower level of biocides associated with reduced water in 
the system.

Figure 1 illustrates the drying demand in kWh/tonne coated 
paper in an off-line coater according to different solids contents 
and coat-weights. The values are calculated based on the 

Figure 1.  Calculated drying demand (kWh/tonne, off-coater) according 
to solids and coat-weight; assumption 2 kWh/kg water
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empirical assumption that 2 kWh/kg H20 are needed for removing 
the excess of water in off-line coating. For on-line coating the 
empirical assumption would be 1.5 kWh/kg H20.

The results show that a D solids of 3% represents a 
major savings in drying energy. In Figure 2 an economical 
quantification of the reduced drying energy is shown according 
to different energy prices (MWh).

The estimation of drying demand clearly shows the potential in 
cost savings when increasing the solids content. The figures show a 
cost reduction of approx. 1.8 USD/tonne coated paper when rising 
dry solids by 3% at 60 USD/MWh and 12 g/m2/side coat-weight.

Many producers of coated paper have continuously optimized 
their formulations to maximize solids. The maximum level being the 
threshold at which serious drawbacks for paper quality and process 
efficiency will trigger:

• excessive blade load for controlling the target coat-weight 
resulting in a higher number of web breaks and increased 
blade wear;

• rheology limitations or poor blade runnability leading to 
unacceptable scratching, bleeding, whiskering, etc.

Blade coater runnability is indeed a very complex subject where a 
myriad of interdependent parameters play a significant role (Gane, 
1997; Gane, 1992). Figure 3 shows a summary of the main elements 
influencing manageable solids content in blade coating.

The list above is certainly not complete. The effect of each 
single parameter is very difficult to assess. We believe, however, 
that the following dominant parameters influence mostly high 
shear viscosity/high strain rate rheology in blade coating:

• pigment system; 
• coat-weight and coater speed; 
• pulse dewatering under rapid rates of change of strain.

Figure 4 shows the calculated shear rate [coater speed (m/s) ÷ 
wet film thickness (µm)] according to solids content, coater speed 
and coat-weight. It is debatable whether these shear rates actually 
exist under the blade, since coating colors are viscoelastic, and the 
rapid rates of change of induced stress probably mean that the color 
is behaving more as an elastic solid and not sheared according to 
a uniform shear field. Effects such as boundary slip then account 
for phenomena such as bleeding, and the formation of elastically 

induced dilatancy likely account for scratching. Nonetheless, capillary 
viscometry is often used to represent the situation if uniform shear 
were assumed, and this can be adopted here to reflect the impact 
of changing various color parameters, albeit that they may well 
manifest themselves differently under the blade.

According to the calculated shear rates, a coater speed increase 
of 250 m/min, whilst keeping the coat-weight constant, is nearly 
equivalent to a decrease of 2 g/m2/side coat-weight application 
at constant speed. Moreover, the calculations show also that an 
increase of 3% in solids has a lower impact on the shear rate for a 
given coat-weight than the speed reflected as a coat-weight change 
in the aforementioned steps. This is, however, clearly not a realistic 
scenario, as the solids content will additionally increase differently 
by the unavoidable change in partial dewatering of the coating color 
before the blade as the pressure pulse changes due to compensatory 
speed increase in blade load. In short, the coater type (application 
roll, jet), dwell time (coater type and speed), backing roll diameter 
and base paper characteristics (pulse dewatering related to sized/
unsized, precoated, porosity, permeability, basis weight, etc.) will 
play a major role on the effective shear rate, or, more accurately 
described, rate of change of induced stress at the blade nip.

The ideal application solids in blade coating
Coating solids up-concentration between application and 

Figure 2. Expected drying cost according to MWh cost and solids (80 g/m² 
base paper, coat-weight: 12 g/m² per side, off-machine coater)

Figure 3.	 High	solids	coating;	main	influencing	parameters

Figure 4. Shear rate interplay of solids, coat-weight and coater speed; 
assuming	a	uniform	shear	field	and	Newtonian	response	of	the	coating	color
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metering, and certainly the much more relevant dewatering at the 
blade nip are responsible for many runnability issues and pose a 
limitation to the solids content of the coating color. 

For every coating color there is a so-called immobilization point, 
which is the given solids point at which the color has lost any plasticity 
or deformation ability, and its viscosity increases abruptly to a very 
high value. This effect is even more pronounced as the elasticity of 
the color increases disproportionately to the viscous component, 
creating solidification as a function of strain rate applied.

Figure 5 shows schematically three possible scenarios of solids 
content in blade coating. Scenario 1 is not optimized and several 
disadvantages result from the low color concentration, such as 
poor hold-out, coating shrinkage and profile instability. Scenario 
2 is the narrow operating window where the solids have been 
optimized and, therefore, the most advantageous for both quality 
and economics. Finally, scenario 3 illustrates too ambitious solids 
content where serious drawbacks should be expected in respect to 
machine runnability.

Note that region 2, which represents the ideal solids, is quite 
sensitive and will have very tight borderlines. Everyone familiar with 
coater trials knows that often a very small dilution solves troublesome 
runnability issues. We see also in Figure 5 that the immobilization 
point of any given coating formulation will determine along with 
all other “given” process variables the manageable optimized, 
respectively maximized, solids content. It is, therefore, in the nature 
of things to try to “extend” the immobilization solids as much as 
possible using all available means.

The present study focuses on how the utilized pigment(s) in the 
coating formulation will influence maximum solids content. As 
expected, the extensive number of trials has shown that the pigment 
system has a paramount effect on manageable dry solids once other 
formulation components are themselves optimized.

The theory of pigment packing – A pragmatic approach
Pigment particle size, particle size distribution and shape play the 

greatest role in determining the rheology of coating formulations at 
high shear rates. Figure 6 shows the impact of pigment type on 
viscosity according to solids content.

Both low and high shear viscosities depend very much on particle 
shape, size distribution and fineness, though low shear is also strongly 

dependent on dispersion and polymer components in the coating 
color. For optimally dispersed blocky pigments (GCC) at the same 
solids concentration, the viscosity is higher the narrower the particle 
size distribution and the greater the fineness. For platy pigments 
(clay) at constant solids, the viscosity increases dramatically with 
higher aspect ratio. Figure 7 shows the usual slurry solids for various 
coating pigments available in 2009 to coating paper mills in Europe.

Solids content up to 78% are common for relatively coarse to very 
fine GCCs. Ultrafine GCCs, on the other hand, are supplied at 75% 
solids. Steep particle size GCCs and PCCs merely reach 72% solids. 
Platy pigments like clay and talc can be made-down in some cases at 
only 60%-65% when the aspect ratio is very high. Fine high glossing 
clay can be delivered at 73% solids. These significant variations in 
slurry solids already give a clear indication about the influence of 
pigment packing depending on particle fineness, size distribution 
and morphology.

It is all about particle packing
Pigments with steep PSD (NPSD) will demand a higher volume 

of water in the dispersion than pigments with broad PSD (BPSD). 
The suspensions with BPSDs can pack tightly (more densely) due to 
fine particles filling the small voids between bigger particles, so that 
higher solids content can be attained.

Monodisperse systems (NPSD) produce much higher viscosities 

Figure 5. Ideal application solids – blade coating

Figure 6. Viscosity rise depending on particle shape distribution and size 
(Roper, 2000)

Figure 7. Particle shape, size and aspect ratio - slurry solids % of coating 
pigments
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at same solids than polydisperse (BPSD) systems. The more “bulky” 
packing of NPSD pigments is however desirable for higher light 
scattering and better coating hold-out (opacity, hiding power, 
coverage). If compared to a coarser type, a finer GCC (BPSD) 
demands a higher volume in the dispersion due to the larger 
interspace required between the much more frequently occurring 
fine particles. A relatively coarse GCC of BPSD will, therefore, 
demand a lower volume in the dispersion for the same mass 
of CaCO3. Figure 8 illustrates the volume demand of various 
GCCs and clays. Platy clays rotate to some extent on their axes 
demanding a significantly larger volume in the suspension. Finer 
clays having low aspect ratio are much closer to the isometric form 
and require, therefore, less free space (water) in the suspension 
to move unhindered. It should be noted, however, that partial 
alignment of platy pigments in the direction of flow means that 
the full spherical swept volume is only occupied by some particles.

Packing density thus depends upon the particle size distribution 
(PSD), the particle shape (and shape distribution) and also the 
fineness. In general, the following tendencies can be observed 
(Laarson, 2004).

The concept of volume fraction
The concentration of slurries and coating colors is normally 

expressed in terms of “solids content” or mass fraction. It gives a 
clear idea about the mass relationship between solids and vehicle 
(water). Solids content can easily be determined using a suitable 
scale combined with drying (IR/microwave heaters). The rheological 
characteristics of a suspension do not depend, however, on the mass 
concentration, but rather on the required “volume” of the dispersed 
solids. Therefore, we need to introduce another variable, “the 
pigment density”, in order to better understand the pigment effect 
on slurry and coating color concentration.

The simple relationships below illustrate the difference between 
mass and volume fraction:

Where aVaVa  is the volume of the specified component, and iViVi∑  
is the volume of all components prior to mixing (including water).

The volume fractions are related by density to the masses 
of the solids being considered. Evidently, rheology will be 
influenced by the volume the solids occupy in the dispersion 
in relation to the fluid volume (volume relationship of solids to 
the continuous phase). The examples in figure 9 illustrate how 
various products will differentiate rheologically more distinctly 
when the solids are expressed in volume fractions:

Note that at the same solids content (78%) the volume fraction 
of GCC (0.57) is 24% higher than the volume fraction of TiO2 
(0.46). At the same volume fraction of GCC at 78% solids, TiO2 
would reach 85% solids content!

 

The rheology of GCC pigments
We have already seen that the particular morphology of GCC, 

a blocky, almost spherical pigment, facilitates very dense pigment 
packing (rheological behavior) making it predisposed for high solids 
coating. The coated paper industry has long ago identified this 
advantage and continuously tries to maximize this benefit to the 
upmost limit. In fact, we have seen a continuous movement towards 
higher solids in the last twenty years.

The particle packing of GCC depends on PSD and fineness. These 
two characteristics not only determine viscosity, but also the water 
retention, immobilization point (time) and immobilization solids. 
Figure 10 shows the water retention characteristics of various GCCs. 
(Gradek instrument; 0.5 bar; 9 sec.; 10 mL).

Among other important factors like mineral type and characteristics, 
dispersant type and level, etc., water retention is also a function of 
particle fineness and distribution (specific surface). The finer the 
pigment, the higher the water retention will be for polydispersed types 
(BPSD). Steep particle distribution (NPSD) decreases water retention 
due to the much lower number of ultrafine particles and therefore 
pronounced permeability typical of monodispersed pigments. High 
permeability results in high dewatering under pressure.

The results in Figure 10 relate to identical coating formulations 
using different GCCs at a solids content of 66%. The use of a 

Figure 8.	 Particle	 shape,	 size	distribution	and	fineness;	 influence	on	
solids content and runnability according to volume swept out by the 
rotation of the particles

Figure 9: Solids content and volume fraction; density ( );GCC = 2.7 g/cm³; 
clay = 2.6 g/cm³; latex = 1.03 g/cm³; TiO2 (rutile) = 4.23 g/cm³
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suitable water retention agent at an appropriate level is needed 
for maintaining stable solids over time if pressure or dwell time 
induce excessive dewatering, therewith ensuring trouble-free blade 
runnability (extends the immobilization time).

Figure 11 shows the immobilization point of various GCCs 
with BPSD; an ultrafine UF BPSD1, a fine F BSPD2 and a relatively 
coarse C BPSD3. In addition, the behavior of a very fine NPSD GCC 
VF NPSD4 is displayed.

The C BPSD3 needs a much longer time to reach the immobilization 
point, this in spite of its lower water retention. VF NPSD4 immobilizes 
much faster than all BPSD pigments.

Figure 12 shows the immobilization solids of the aforementioned 
GCC types. Note that the measurement of final solids is not very 
accurate due to non-homogeneous solids in the filter cake formed 
during the determination of the immobilization point. Variability of 
up to +/-5% in immobilization solids results has been detected. The 
displayed data averages the results of three measurements.

The tendency is clear, the relatively coarse GCC C BPSD3 will 
immobilize at much higher solids than the ultrafine UF BPSD1 type, 
thus explaining the longer time to reach the immobilization point 
shown in Figure 11. In contrast, the VF NPSD4 immobilizes at clearly 
lower solids due to its spatial configuration adverse to flow at high 
concentrations (higher volume demand).

The differences in immobilization time and solids content between 
the different GCC types are also critical for film coating. The initial 
solids of the coating color must be selected accordingly, so that 
runnability issues like dry build-up, misting and dusting remain 
controlled (Gane, 2001; Ganeet al., 1997).
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Figure 12. Immobilization solids (Paar-Physica; method BASF); *not very 
accurate	due	 to	 solids	gradient	 in	 the	filter	 cake;	100	p.	GCC;	11	p.	SB	
latex; 0.5 p. CMC

Figure 10.	Influence	of	GCC	type	on	water	retention;	100	p.	GCC;	
11 p. SB latex; 0.5 p. CMC; 66% solids (SSA = Specific	Surface Area)

Figure 11. Immobilization point (t) (Paar-Physica; method BASF) depend-
ing	on	GCC	fineness	and	size	distribution	(lab	study);	100	p.	GCC;	11	p.	SB	
latex; 0.5 p. CMC; 66% solids
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ABSTRACT
Producers of coated papers are badly looking for any measure that 

might contribute to overall production cost reduction. In most of the 
cases the pigment system has already been optimized for the target 
optical properties.

In the case of glossy grades, the use of 100% ultrafine calcium 
carbonate (GCC) is currently European state-of-the-art technology. 
Although needed for high sheet gloss development, ultrafine 
carbonates restrict the upper limit of solids content affordable 
for trouble-free blade runnability. Furthermore, the resulting very 
fast ink setting of these pigments associated with low binder level 
or inappropriate latex type often affects printability (backtrap 
mottling, print gloss).

The work in hand aims to explain the significant impact of pigment 
fineness on rheology and hence the final solids content of the coating 
color. The effect of blending a suitable coarse GCC fraction into the 
ultrafine pigment is described and practical results presented.

INTRODUCTION
Declining demand, production overcapacities, dropping paper 

prices, increasing raw material and energy costs, etc. are only some 
attributes that currently characterize the different market conditions 
for coated fine paper.

The significant advantages of maximizing the solids content of 
the coating color in blade coating are nowadays recognized by every 
experienced coating technologist.

As already stated in part 1, binder reduction is one of the main 
benefits to be accomplished by the solids content increase. One of the 
main cost drivers in coating operations is the related high cost for the 
synthetic binder, which can account for over 50% of the total coating 
color costs. Consequently, any measure that allows latex reduction 
maintaining optical properties and trouble-free machine and print 
press runnability will directly impact the variable costs positively.

The present study analyzes the paramount importance of the selected 
pigment system and indicates possible routes for its optimization.

The Idea of “effective” volume fraction – A conceptual model
We have introduced previously the concept of volume fraction 

in order to better illustrate the effect of concentration on rheology. 
Besides the relevant “steric component”, which is the difference in 
packing density or the spatial arrangement of particles in the mono- 
or polydisperse systems, we have already described the significant 
influence of particle fineness on viscosity, water retention and 
immobilizing solids content. Table 1 displays common dry solids for 
various GCC slurries and their respective volume fractions.

It is self-evident that the volume fraction for the same pigment/
density is a direct function of the mass fraction (solids content). 
Therefore, we need to introduce another variable in order to visualize 
the significant differences in various characteristics and ability to 
reach higher solids between these BPSD GCCs.

In order to quantify the particle size effect, we introduce a simple 
mathematical model based on the following theoretical assumptions:

• every GCC particle is to be considered a perfect sphere;
• the d50 (weight median particle size diameter); a dimension 

commonly used to represent the relative size differences 
between various pigments (mainly GCCs);

• the thickness of the double layer (dispersant shell) surrounding 
every particle is considered to be 20 nm (0.02 µm) (Laarson 
et al., 2004).

Table 1. Slurry solids and volume fraction of various GCCs
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All these assumptions are certainly rough approximations 
at best, needed to design a model for quantifying the “effective 
volume fraction” or the real volume demanded by the pigment in 
the dispersion.

The number of particles
Considering every particle as a perfect sphere, it becomes easy 

to calculate the volume and number of particles per unit of weight 
using the following equations:

(I) volume of particles
 

(II) number of particles
  

where  = weight of pigment (g)
  = density of pigment (CaCO3 = 2.7 g/cm3)
  = diameter of particles, d50 (µm) equivalent spherical  

 diameter at which 50% by weight of the particles are finer.

1UF ultrafine BPSD GCC Setacarb HG 99% < 2 µm, 90% < 1 µm d50 0.42 µm
2 F fine  BPSD GCC Hydrocarb 90 90% < 2 µm, 63% < 1 µm d50 0.72 µm
3 C coarse  BPSD GCC Hydrocarb 60 60% < 2 µm, 35% < 1 µm d50 1.52 µm
4 VF very fine  NPSD GCC Covercarb 75 95% < 2 µm, 75% < 1 µm d50 0.62 µm

Figure 1 outlines the number of particles per 1 g of various GCCs 
of different fineness.

To calculate the relative difference in the number of particles 
between two GCCs the simplified equation is:

  

Example:  

means: Hydrocarb 95 has 21 times the number of particles at the 
respective weight median size than Hydrocarb 60.

The effective volume fraction
Coating pigments are normally electrostatically stabilized. Anionic 

polyelectrolytes adsorb on the pigment surface and consequently 
transfer their charge to the pigment particle. Through electrostatic 
repulsion between equally charged pigments, the flocculation 
tendency is dramatically reduced. Classic colloidal science explains 
this stabilization in terms of an electrical double layer, which forms 
at any pigment-water interface. A surplus of dispersant in the liquid 
phase apparently compresses the electrical double layer to an 
estimated thickness of about 20 nm, allowing a higher mobility of 
the particles (Laarson et al., 2004).

The double layer immobilizes a certain amount of water; 
therefore the real “occupancy” of each particle is its own 
volume + volume of the surrounding double layer. In other 
words, an estimated distance of twofold the double layer 
represents the minimum gap between the neighboring 
particles solid surfaces. If overlapping of double layers 
takes place, the result will be flocculation/aggregation of 
particles. The effective distance between particles in a well 
dispersed pigment suspension will therefore be at least 
40 nm (0.04 µm). According to this explanation, it is evident 
that ultrafine particles will be more prone to flocculate when 
their double layers overlap with each other (smaller overlapping 
volume due to smaller diameter or curvature of the particles) 
(CTP GmbH 2008).

Figure 2 illustrates the assertions above with the example of a 
relatively coarse GCC C BPSD3 and a very fine GCC VF BPSD6.

We can distinguish that each coarser particle will immobilize a larger 
amount of water due to its larger diameter; however, the relative 

Figure 1. Number of particles various GCCs (assumption based on d50)

Figure 2. Effect of particle size (d50) on particle volume / effective 
volume fraction
(*) hypothetically ultra coarse in relative terms
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increase of “effective” volume (total water amount) for the finer particle 
is significantly greater due to the much higher number of particles.

Effective volume (Ev) = volume of particle + volume double layer

  
Effective volume factor or occupancy factor (Of)

  

Making the respective calculations, we find for the coarse GCC 
C BPSD3 an Of = 1.08 and for the very fine GCC VF BPSD6 an Of = 
1.23. In other words, the coarser type demands 8% relative higher 
volume in the dispersion and the finer type 23%, which means the 
finer GCC occupies: 

     larger volume than the coarser one.

The introduction of the effective volume factor or “occupancy 
factor” (Of) should help to better visualize and theoretically quantify 
the effect of particle fineness on the solids content of blocky 
pigments, both in coating colors and pigment slurries. 

Table 2. Slurry solids and theoretical maximal solids

Table 2 displays the effective volume fractions of various GCC 
slurries according to their different fineness (d50). Effective volume 
fraction (Evf) = volume fraction (Vf)  occupancy factor (Of).

Note that VF BPSD6 and UF BPSD1 have almost the same effective 
volume fraction despite the large difference in solids content (3%). 
Considering the Evf of 0.7 “hypothetically” as the closest possible 
packing (max. concentration), doing the necessary calculations we 
obtain a theoretical maximum solids of 80% for F BPSD2 and 83% for 
C BPSD3. We should not forget, however, that the steric component 
also plays a key role. The finer the pigment, the greater will be the 
number of ultrafine particles that will contribute to a higher Evf, but 
also leading to a denser pigment packing filling the voids produced by 
larger particles and therefore more convenient spatial arrangement. 

Technical literature indicates theoretical packing volume fractions 
of 0.74 for uniform spheres being the closest possible packing (Lee, 
1970; Laarson et al., 2004).

The above mentioned extremely high slurry solids are certainly not 
realistic at present. We believe, however, that there is still room for 
significant improvement and the outcome remains to be seen.

Extending the immobilization point – Reducing the number of 
particles and effective volume fraction (Evf)

We have seen that pigment fineness has a huge influence on 
the Evf. Everyone familiar with coating technology knows that 
coarser GCCs are rheologically much more “forgiving” than finer 
counterparts. Thus, the maximum runnable solids content for various 
GCCs will deviate accordingly.

Still, glossy paper grades normally demand very fine pigments, 
which are able to produce an uninterrupted surface with high 
specular gloss. Its utilization is a must in many grades. Figure 3 
displays the theoretical number of particles (N) in 1 g of a blend 
90:10 w/w % very fine VF BPSD6: ultra coarse UC BPSD5.

The numbers are self-explanatory. Such a blend would notably 
reduce the number of particles and therewith the effective volume 
fraction in the dispersion. The result to be expected is a much more 
suitable rheology enabling the increase in solids content.

On the other hand, what will be the effect of such coarse 
particles introduced into the matrix of the very fine pigment 
mainly regarding sheet gloss/smoothness? The absolute number 
of coarse particles is huge, albeit its relative number is extremely 
low (~ 0.1% of coarser particles in the blend).

Experimental
The following results based on pilot coater trials illustrate 

the impact on rheology (solids content) by adding various 
fractions of ultra coarse (UC BPSD5) into the matrix of regular 
commercial GCC pigments.

In addition, the influence of clay (morphology) on dry solids is 
also addressed. The main target of the trials was to use the pilot 

Figure 3. Number of particles (N) in 1 g GCC blend of w/w % 90 VF 
BPSD6 / 10 UC BPSD5 
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coater as a real life Rheometer. Topcoats were applied on blade 
precoated wood-free paper at 1300 m/min, Stiffblade 35° tip 
angle, 0.5 mm blade thickness, jet applicator, 10 g/m2/side coat-
weight. The thickener level varied for targeted 1000-1200 mPas 
Brookfield viscosity at 100 rpm. The data for maximum solids for 
every trial (Figure 4) refers to the final adequate solids reached 
after dilution(s) suitable for controlling coat weight at constant 
blade load (not higher than 8 mm blade deflection).

The final coated paper grammage is 100 g/m2. The selected 
latex level (9 parts) reflects common European standards. 
Surface strength of all 100% GCC coated papers was very high 
and a clear differentiation was not possible. The introduction 
of clay in the pigment system resulted in lower pick resistance, 
mainly wet pick. For every trial point, a new steel blade was 
used and the same paper quantity was produced (10,000 
meters both sides coated).

Maximum solids of various GCCs, steric component, addition 
of ultra coarse GCC

The effect of  decreasing  fineness (or greater mass of particles 
>d50)  is clearly  manifested by the notable rise in solids (from 69.2% 
in UF BPSD1 to 72.4% in C BPSD3). 

5UC ultra coarse BPSD GCC NN (*) 40% < 2 µm d50 2.52 µm
6 VF very fine  BPSD GCC Hydrocarb 95 95% < 2 µm, 80% < 1 µm d50 0.55 µm

In addition, the introduction of 20 parts UC BPSD5 into C BPSD3 
further increased solids by 1% (73.4%).

Steep particle size distribution VF NPSD4 could be run at only 
67.8% (also limited by the low slurry solids) clearly indicating the 
significant role of the steric component in pigment packing. Last but 
not least, the very broad combination of 70 parts C BPSD3/15 parts 
UC BPSD5 and 15 parts UF BPSD1 resulted in the highest possible 
solids content of 74%. Figure 4 shows the maximum solids content 
reached with several pigment systems.

Maximum solids content and high shear viscosity
A coating color sample was taken at the end of each of the 

numerous performed trials for assessing high shear viscosity (ACAV, 
ACA Systems OY, Finland). Figure 5 shows the obtained results 
for selected colors at a shear rate of 106 s-1. All values are within a 
quite narrow range indicating a good correlation between maximum 
possible solids on the pilot coater and high shear viscosity values. For 
the specific conditions of this study, it might be concluded that a high 
shear viscosity of 80 mPas is the utmost tolerable level.

Blending UF BPSD1 with UC BPSD5

Figure 6 shows the obtained results by introducing 8 resp. 16 
parts of ultra coarse GCC into the matrix of ultrafine GCC.

A solids increase of 1.2% and 2% was possible with 8 and 16 parts of 
ultra coarse GCC, respectively. The sheet gloss results are very similar for 
all three papers. A slight drop in sheet gloss is only observed in the most 
sensitive gloss measurement (45° angle). Print gloss assessed in the lab 
with Prüfbau is slightly higher for the system with 16 parts of ultra coarse 
GCC, this being due to the higher solids (smoothness) and lower ink 
setting rate (Prüfbau, Dr.-Ing. H. Dümer GmbH, DE-82380 Peissenberg).

Figure 4. Maximum solids as a function of particle fineness and size dis-
tribution; 100 p. GCC; 9 p. SB latex; 0.4 p. PVA; x p. synthetic thickener; 
Jet-coater, stiffblade, 8 mm load; 10 g/m²/side; 1300 m/min

Figure 5. Effective solids and high shear viscosity of various pigment sys-
tems (ACAV)

Figure 6. Effect of blending ultra-coarse GCC into ultrafine GCC on 
maximum solids and main paper characteristics; 9 p. SB latex; 0.4 p. PVA; x p. 
synthetic thickener, Jet-coater; stiffblade, 0.5 mm; 10 g/m²/side; 1300 m/min
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Blending VF BPSD6 with UC BPSD5

Figure 7 compares 100 parts very fine BPSD GCC versus a blend 
of 16 parts ultra coarse BPSD GCC. 

Solids content could be increased by 1.7% and sheet gloss was 
slightly reduced (2%).

Introducing UC BPSD5 into a blend of VF NPSD4 and high 
glossing clay (h.g. clay)

Figure 8 compares a blend of 85:15 parts VF NPSD4/h.g. clay 
versus 65:20:15 parts VF NPSD4/UC BPSD5/h.g. clay.

The solids content could be raised by a significant amount of 3.4% 
solids. A slight decrease of sheet gloss and opacity resulted, however, 
both wet and dry pick resistance clearly improved indicating the 
possibility of reducing latex, thus, higher opacity and sheet gloss can 
be expected.

GCC and high glossing clay
Figure 9 shows the impact of introducing various levels of high 

glossing clay into a fine GCC F BPSD2.

The results show a clear negative impact on possible solids when 
adding high glossing clay. The addition of 30 parts resulted in 3% 
lower solids and at 50 parts clay the solids dropped by almost 
5% when compared to 100 parts GCC F BPSD2. Moreover, surface 
strength deteriorated by the clay introduction and respective solids 
reduction. Nonetheless, sheet gloss increases substantially.

According to these values, it might be concluded that 10 parts 
of high glossing clay at these specific conditions results in approx. 
1% lower possible solids. These results correlate quite well with our 
numerous experiences in the field.

SUmmARy AND CONClUSIONS
The study has focused on the impact of pigment particle size, 

size distribution and shape on maximum manageable solids 
content in blade coating.

Although many other parameters in the coating formulation 
play a significant role, we firmly believe that the major 
influence on maximum sustainable solids is finally given by the 
selected pigment system, provided formulation components 
are otherwise optimized. This statement is supported by the 
obtained results of numerous trials.

The maximum volume fraction depends on rather complex 
interactions between the particles, mainly their spatial 
arrangement, shape and fineness. A broader PSD and overall 
control of fineness reduces the number of particles which is 
favorable for higher packing density.

Particles in a dispersion are mobile (Brownian movement, 
especially relevant for the finest particles, and induced flow) and 
inevitably collide with each other. A maintained minimum distance 
between the particles is needed in order to avoid the overlapping of 
the “double layers” surrounding each particle, which would result in 
flocculation/aggregation of particles.

A simple conceptual model was constructed to help visualize the 
effect of particle fineness on solids content, both in coating colors 
and pigment slurries. It makes evident that a smaller d50 (finer GCC) 

Figure 7. Effect of blending ultra-coarse GCC into very fine GCC on maximum 
effective solids and main paper characteristics; 9 p. latex; 0.4 p. PVA; 0.05 p. 
synthetic thickener; Jet-coater; stiffblade, 0.5 mm; 10 g/m²/side; 1300 m/min

Figure 8. Effect of blending ultra-coarse GCC with very fine NPSD GCC/
h.g. clay on maximum effective solids and main paper characteristics; 9 p. 
SB latex; 0.4 p. PVA; x p. synthetic thickener; Jet-coater; stiffblade, 0.5 mm; 
10 g/m²/side; 1300 m/min

Figure 9. Maximum solids as a function of pigment type (morphology); F 
BPSD GCC / h.g. clay; 9 p. SB latex; 0.4 p. PVA; x p. synthetic thickener; Jet-
coater; stiffblade; 0.5 mm, 8 mm load; 10 g/m²/side; 1300 m/min
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leads to a much higher number of particles and, therefore, higher 
occupancy (effective volume demand) in the dispersion.

The trial results have shown that particle distribution has a strong 
effect on maximum dry solids. Narrower size distribution leads to 
a significantly lower concentration. On the other hand, broadening 
of the PSD produces a denser particle packing, hence, tolerable 
higher solids result. Introducing platy pigment into the system 
reduces maximum solids significantly. The empirical data indicates 
approx. 1% lower solids for each 10 pph of high glossing clay in the 
formulation.

The blending of a relative ultra coarse fraction of GCC into the 
matrix of fine/ultrafine GCCs results in a clear benefit towards 
higher solids. The number of particles is considerably reduced. 
Both the effective volume fraction and steric component become 
more advantageous allowing higher solids content at acceptable 
final sheet gloss/opacity. In another aspect, ink-setting becomes 
slower through the addition of the coarse fraction, thus offering an 
additional advantage for higher print gloss development in glossy 
papers.

The larger the difference between the d50 of the host pigment 
matrix and the d50 of the coarser pigment, the more significant the 
beneficial impact will be on rheology (solids content).

Empirical results indicate a clear benefit when a fraction of ultra 
coarse GCC is added. Even at substantially higher solids, initial blade 
pressure was lower if compared to the system without this fraction. 
However, the higher blade wear using standard steel blades at 
higher solids with the modified pigment system led to unavoidable 
dilution(s) of the color in order to maintain acceptable blade load 
over time. We are, however, certain that the use of more suitable 
blades (ceramic, carbide-tungsten, etc.) would have allowed a 
higher final dry solids. The considerable successes realized lately in 

the development of new blade materials that are more resistant to 
wear and highly effective rheology modifiers strongly support the 
feasibility of further solids increase.

Commercial GCC slurries are currently being delivered in the 72%-
78% solids range. Any additional solids increase will translate into 
appealing savings in transportation costs and other advantages like 
higher storage capacity and reduced usage of biocides. Achieving 
this goal at acceptable/neutral production costs would eventually be 
assisted by the addition of an ultra coarse GCC fraction.

High shear viscosity measurements have indicated an amazingly 
good correlation between highest possible solids for each system 
and viscosity range.

The advantages of higher solids content are manifold, however, 
the concentration of color solids is often a sensitive balance act 
between potential benefits and more demanding runnability.

The present study should contribute to a better understanding of 
the influence of pigment type on solids/blade runnability. It points 
out an effective approach to bypass existing limitations mainly 
when a very demanding pigment system is used. Increasing the 
polymodality of particle distribution and reducing the number of 
particles are useful means for attaining maximum solids content, 
both in coating colors and pigment slurries. Although the positive 
rheological impact of coarse fraction addition will be larger when 
the matrix consists of ultrafine/very fine GCCs, the concept would 
certainly also be beneficial when fine GCCs are used. The tolerated 
level of addition can be higher in cases where sheet gloss is not a 
critical issue (matte, silk papers).
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