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SESSÃO TEMÁTICA SOBRE MERCADO

Um mercado crescente – e muito competitivo – é o 
contexto de atuação das empresas do setor de ce-
lulose e papel. Quando se fala em competitivida-

de, portanto, a inovação é o diferencial para agregar valor 
aos produtos e aumentar as margens de lucro muito além 
da simples escala de produção. As oportunidades existem, 
como ficou claro durante as apresentações da Sessão Te-
mática sobre Mercado – Celulose e Papel, promovida du-
rante o ABTCP 2014 no último dia 7 de outubro.

Os desafios, contudo, não podem ser deixados de 
lado, para que o setor possa manter essa competitivida-
de mundialmente, driblando cargas tributárias e custos 
da mão de obra, entre outros. Para ministrar palestra 
nessa Sessão Temática estiveram, entre outros convi-
dados, Elizabeth de Carvalhaes, presidente executiva 
da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá); Carlos Alberto 
Farinha, vice-presidente da Pöyry, e André da Hora, do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). A moderação ficou a cargo do executivo Nes-
tor de Castro Neto, associado ABTCP.

“No Brasil, há apetite para novos investimentos, po-
rém é preciso desonerar a alta carga tributária. Nenhuma 
economia moderna tributa investimentos, enquanto no 
Brasil uma nova fábrica de celulose, por exemplo, chega 
a pagar 18% do valor investido no projeto”, conta Eliza-
beth. Na opinião da executiva da Ibá, o governo brasilei-
ro precisa avançar mais em políticas industriais para eli-
minar gargalos que ainda inibem a competitividade do 
País. Além de debater sobre a competitividade setorial, 
Elizabeth apresentou a Ibá e comentou o fortalecimento 
da entidade com diversos stakeholders, ao ampliar seu 
escopo de atuação para além da celulose e do papel, 
reunindo os demais produtos de base florestal planta-
da: painéis de madeira, pisos laminados e biomassa.  
(Veja box em destaque sobre a Ibá)

Essa amplitude do enfoque de assuntos tratados pela 
nova associação setorial vem ao encontro do que está 
ocorrendo no próprio setor de celulose e papel, cujas 
empresas vêm expandindo o foco dos negócios para 
maximizar o uso de suas bases florestais. “A mudança 
no foco de negócios do setor de celulose e papel é fun-
damental para manter a competitividade dessa indús-
tria”, frisa Da Hora, executivo do BNDES. 

MERCADO FUTURO APONTA PARA 
MAXIMIZAÇÃO DO USO DA BASE FLORESTAL

Por Irving Malaguti 
Especial para O Papel

Um dos diferenciais do setor de base florestal confirma 
a opinião de Da Hora sobre a competitividade. “O setor 
de árvores plantadas é o mais preparado para estar no 
topo dos fornecedores de biomateriais, pois o Brasil figura 
hoje como o primeiro e, por enquanto, único país a expor-
tar ferro-gusa a carvão vegetal”, diz Elizabeth.

Em relação ao atual e futuro mercado de celulose e 
do papel, Farinha apontou o caráter conservador dessa 
indústria, incluindo a brasileira. “Dificilmente teremos 
um salto quântico, mas espera-se melhor desempenho 
em geral até 2025, quando haverá aumento da deman-
da de cerca de 100 milhões de toneladas de papel no 
mundo, atingindo aproximadamente 500 milhões de to-
neladas.” Nesse contexto, os grandes impulsionadores 
do crescimento serão os segmentos tissue e de papéis 
para embalagens, que apresentarão crescimento sau-
dável de consumo, enquanto se confirmará a queda do 
consumo dos papéis de imprimir e escrever.

Para Farinha, o setor de celulose e papel é competi-
tivo, com produções estáveis e expansões industriais e 
florestais em andamento nacionalmente. Essa competi-
tividade, porém, tem enfrentado desafios decorrentes da 
entrada no mercado de novos concorrentes e do aumen-
to de custos internos no Brasil. “Um possível salto quân-
tico adviria de inovações em biomateriais e, no caso do 
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Mesa executiva: André Da 
Hora (primeiro à esq.) ao 
lado de Carlos Farinha, 
Nestor de Castro Neto e 
Elizabeth de Carvalhaes
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papel, do lançamento de embalagens mais 
inteligentes, por exemplo.” 

Castro Neto concorda com Farinha sobre 
o crescimento futuro do setor de celulose e 
papel, observando que o aumento de escala 
também elevou muito o capital empregado 
pelas empresas nos últimos anos. “Mesmo 
sem produção significativa de biomateriais 
atualmente, o segmento tissue apresenta 
um enorme potencial para a demanda de 
celulose de mercado de fibra curta de alta 
qualidade, porque os próprios consumidores 
estão mais exigentes. Isso vem abrindo es-
paço para novos lançamentos e inovação no 
setor”, frisa Castro Neto.

Conforme o moderador da Sessão Te-
mática sobre Mercado, qualquer otimismo 
não deve gerar desespero por investimen-
tos. “As expansões devem ser paulatinas, 
para evitar sobreofertas e queda de preços 
dos produtos no mercado”, observa Castro 
Neto. Para ele, a ABTCP elaborou um bom 
programa para o 47.º Congresso Interna-
cional de Celulose e Papel, pois, além das 
sessões técnicas, incluiu temas sobre mer-
cado e legislação, entre outros assuntos 
relevantes aos profissionais.     n

A Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) surgiu em abril de 2014 a partir da união de quatro enti-
dades: Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira (Abipa), Associação Brasileira da 
Indústria de Piso Laminado de Alta Resistência (Abiplar), Associação Brasileira dos Produtores de 
Florestas Plantadas (Abraf) e Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa).

O objetivo foi criar uma única interlocução com os diversos públicos de relacionamento, 
entre os quais o governo federal, organizações socioambientais, entidades de outros seto-
res da economia e imprensa. A iniciativa, porém, não se resumiu a apenas reunir entidades. 
Trata-se de um novo entendimento de mercado, capaz de agregar grande valor ao business 
de árvores plantadas. Dessa forma, o produto agroindustrial passou a ser visto de outra 
forma, de acordo com Elizabeth de Carvalhaes, presidente executiva da Ibá.

A entidade representa 62 empresas e oito entidades estaduais de produtos originários do 
cultivo de árvores plantadas, com destaque para painéis de madeira, pisos laminados, celu-
lose, papel, florestas energéticas e biomassa, além de produtos independentes de árvores 
plantadas e investidores institucionais. 

A Ibá tem por missão incrementar a competitividade do setor e alinhar as empresas asso-
ciadas no mais elevado patamar de ciência, tecnologia e responsabilidade socioambiental 
ao longo de toda a cadeia produtiva das árvores, na busca por soluções inovadoras para o 
mercado brasileiro e global. Essa missão está alicerçada na certeza de que a árvore planta-
da é o futuro das matérias-primas renováveis, recicláveis e amigáveis ao meio ambiente, à 
biodiversidade e à vida humana. 

Além disso, é no potencial das árvores plantadas que se baseiam os atuais projetos 
de investimento das empresas associadas à Ibá, com o objetivo de aumentar os plantios,  
ampliar, fábricar e instalar novas unidades. Tais investimentos, estimados em R$ 53 bilhões, 
deverão ser efetivados até 2020.

Sessão Temática sobre Mercado destacou a inovação como diferencial para agregar valor aos produtos e aumentar as margens de lucro

A FORÇA DA IBÁ


