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APESAR DO MOMENTO DESAFIADOR AO SEGMENTO 
DE EMBALAGENS, SMURFIT KAPPA CONCENTRA-SE NA 
CONSOLIDAÇÃO DAS SUAS OPERAÇÕES NO BRASIL E 
APOSTA NO POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO PAÍS

Por Caroline Martin 
Especial para O Papel

A
ntes de ingressar no Brasil, em janeiro último, ao adquirir a Inpa Embalagens, de Minas Gerais, e a Paema Embalagens, do Rio 
Grande do Sul, a fabricante irlandesa de embalagens de papel Smurfit Kappa já atuava em 33 países, distribuídos pela Europa e 
Américas. O tamanho e a localização das plantas brasileiras agora oferecem ao grupo posição de liderança no fornecimento de em-
balagens de papelão ondulado na América Latina. Com um investimento total de 186 milhões de euros, as operações combinadas 
somam três recicladoras de papéis com capacidade produtiva total de 210 mil toneladas e quatro instalações de papelão ondulado.

Atualmente, a Smurfit Kappa passa pelas etapas naturais de integração ao processo de aquisição. “Obviamente, o que mudou é que agora nosso 
pessoal no Brasil faz parte de uma empresa global. Assim sendo, estamos orientando os colaboradores a se verem como parte de uma família muito 
maior, em que o apoio está disponível em uma variedade muito grande de aspectos: técnico, de design, recursos humanos, inovação, sustentabili-
dade, finanças e comunicações”, conta Jorge Alberto Angel, CEO da Smurfit Kappa (South Cluster).

Nesta entrevista, ele fala sobre o potencial do Brasil no segmento e aborda os desafios acarretados pelo momento econômico e pela alta de 
preços das aparas, além de traçar estratégias para a atuação dos próximos anos.

O Papel – Como surgiu o interesse de investir no segmento de embalagem brasileiro e como o projeto se concretizou?
Jorge Alberto Angel, CEO da Smurfit Kappa (South Cluster) – Não é segredo que o Brasil é a maior economia das Américas, e todos do 

setor sabemos perfeitamente que este país representa, sozinho, 40% do mercado de corrugados na região. Além de tudo, é um mercado que está 
crescendo com rapidez. Para a Smurfit Kappa, estar presente no Brasil era imprescindível, não só por causa do desejo de estar onde nossos clientes 
pan-americanos precisavam que estivéssemos, mas também devido às oportunidades para nós como um negócio de soluções para embalagens. 
Temos certeza de que, com o conhecimento de nossa nova força de trabalho brasileira somado à nossa experiência e especialização no setor, con-
tribuiremos para o crescimento de nossos clientes e alcançaremos o nosso. 
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Angel: “Nosso 
projeto é 
consolidar o que 
temos no Brasil 
agora. Atingimos 
participação 
de mercado de 
5% por meio 
de aquisições e 
evidentemente 
queremos 
crescer com as 
oportunidades 
que um mercado 
como tal nos 
oferece”

O Papel – O fato de as aquisições terem se concreti-
zado em um momento de desafios econômicos no Brasil 
trouxe algum impacto à Smurfit Kappa? Quais foram os 
efeitos das particularidades vistas no momento atual?

Angel – Todos os países passam por tempos difíceis. 
Sabemos que, em geral, esses momentos são cíclicos: 
terminam e são seguidos por dias muito melhores. In-
vestimos no Brasil porque acreditamos no País e no seu 
potencial. Além disso, uma das características da Smur-
fit Kappa é pensar no longo prazo. Investimos no Brasil 
para ficarmos. Atualmente, estamos nos concentrando 
na consolidação das nossas operações, preparando nos-
so pessoal para a empreitada de “criar o futuro” e con-
tribuir para o crescimento de nossos clientes com o que 
sabemos fazer de melhor: soluções para embalagens. 

O Papel – A partir da concretização do investimen-
to, como ficaram as rotinas operacionais dos parques 
fabris adquiridos? 

Angel – Em termos de rotinas, continuamos produ-
zindo o que precisamos para atender às necessidades 
de nossos clientes. Obviamente, o que mudou nesse pro-
cesso de integração é que agora nosso pessoal no Brasil 
faz parte de uma empresa global. Assim sendo, estamos 
orientando os colaboradores a se verem como parte de 
uma família muito maior, em que o apoio está disponível 
em uma variedade muito grande de aspectos: técnico, 
de design, recursos humanos, inovação, sustentabilida-
de, finanças e comunicações. Este tem sido um ano para 
nos conhecermos, nos entendermos e aprendermos uns 
com os outros. Em termos dos valores da Smurfit Kappa, 
nosso grupo executivo está comprometido a ensinar, 
dando o exemplo. Eu diria que uma de nossas maiores 
satisfações ao chegar ao Brasil foi encontrar um grupo 
de pessoas muito talentosas, com as quais montamos 
uma excelente equipe e temos tido excelentes experi-
ências trabalhando juntos na integração. Encontramos 
nesse grupo de pessoas não só talento, mas um senso 
de comprometimento com o crescimento dos clientes e 
de nossa empresa, de engajamento com o que a Smur-
fit Kappa representa e se empenha. São pessoas com 
vontade permanente de aprender, compartilhar conhe-
cimentos e ajudar. É evidente que valorizamos isso e 
somos gratos a todos os funcionários.

O Papel – Como tem sido o desempenho da empresa 
no segmento de embalagem, relativo tanto à atuação 
global quanto às fábricas brasileiras?

Angel – Em geral, consideramos que estamos 

crescendo de maneira satisfatória. É fato que as  
matérias-primas estão sob forte pressão, e atualmente 
passamos por um pico de custos – situação comparável 
somente à crise de suprimentos enfrentada alguns anos 
atrás. Evidentemente esses desafios se tornam oportu-
nidades para pensar de forma inovadora. Assim, tendo 
analisado nossos resultados para o primeiro semestre, 
estamos revisando nossa estrutura de custos e nossas 
opções e portfólio para suprimentos. Como produtor 
que tem como principal insumo a fibra reciclada, nossa 
expectativa é de volta a um ritmo normal e de retor-
no do mercado, de forma efetiva, aos níveis anteriores. 
Trata-se de um momento duro para nós e também para 
todos os players no setor. Desde os grandes players até 
os pequenos produtores, temos de ajustar e viver o mo-
mento com cautela. Não obstante, como disse acima, 
acreditamos no Brasil e nas oportunidades daqui, por-
que sabemos que cresceremos e contribuiremos para a 
expansão de nossos clientes em seus mercados. 

O Papel – Além da alta de preços das aparas ocasio-
nada pela escassez do insumo, por quais dificuldades 
passa o mercado brasileiro e de que forma estratégica a 
Smurfit Kappa enfrenta os desafios?

Angel – Além do preço da fibra reciclada, há outros 
desafios ligados à situação política e econômica do 
País. Para nos proteger, estamos trabalhando em várias 
áreas, fortalecendo nossas alianças com os clientes, a 
fim de melhor entender o que necessitam, e maximi-
zando a produtividade e a eficiência na produção. Em-
bora seja um ano de dificuldades e o Brasil esteja sob 
pressão, temos observado como o setor brasileiro está 
reagindo e como os mercados também começaram a 
crescer. Somos otimistas sobre o futuro: o nosso, o do 
setor e o do País. 

O Papel – Quais projetos pautam a empresa no futu-
ro? Há planos de expandir a atuação no Brasil?

Angel – Nosso projeto é consolidar o que temos no 
Brasil agora. Atingimos participação de mercado de 5% 
por meio de aquisições e evidentemente queremos cres-
cer com as oportunidades que um mercado como tal nos 
oferece: com os atuais clientes e sua gama de produtos e 
também em novos mercados e segmentos. Nosso pessoal 
vem se preparando para isso e para o que consideramos 
uma jornada. Temos conhecimento, experiência e espe-
cialização, além de trabalharmos para entender e aten-
der aos clientes. Nosso projeto, portanto, é consolidar a  
Smurfit Kappa Brasil e nossa liderança na região.   n


