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Em tradicional café da manhã promovido pela Pöyry anualmente no mês do ABTCP 2016, 
consultores apontaram alguns desafios para a atividade florestal, enfatizaram tendências 
para aproveitar o mercado com o lançamento de produtos e indicaram oportunidades 
para o segmento de tissue

Produtividade florestal e 
diversificação de produtos 
devem ser prioridades do setor

De um lado, os desafios da produtividade florestal; de 
outro, as oportunidades para um mercado de bioprodu-
tos, bioquímicos e biomateriais e um cenário favorável 

para a evolução do mercado brasileiro de papéis tissue. Todos 
esses temas estratégicos – e de grande interesse do setor –, 
que ditarão os próximos passos dessa indústria, foram desta-
que do tradicional Café da Manhã da Pöyry em 26 de outubro 
último, no segundo dia do ABTCP 2016.

A evolução do mercado e a competitividade das florestas es-
tão intimamente ligadas. A madeira continua figurando como a 
grande vantagem competitiva brasileira, representando quase 
50% do custo de produção da celulose, com o menor ciclo de 
crescimento no mundo, além de alta produtividade. Ao mesmo 
tempo, alguns fatores recentes têm contribuído negativamente 
para essa indústria. De acordo com Jefferson Mendes, diretor 
da área de Consultoria em Negócios Florestais, entre esses es-
tão os maiores custos de produção, a redução da produtividade 
e um descompasso entre oferta e demanda.

Para comentar esse cenário, a Pöyry criou para a área flo-
restal o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (IPCA), analisando o período entre 2009 e 2015. 
Enquanto o IPCA aumentou aproximadamente 49% (6,8% 
a.a), o Índice Nacional de Custos da Atividade Florestal (IN-
CAF – Pöyry) aumentou 62% (8,2% a.a.), criando um gap de 
custo adicional real da ordem de 12%. 

Além disso, os registros apontam para queda de produti-
vidade. Nesses últimos cinco anos, o rendimento médio caiu 
aproximadamente 12%, saindo da marca de 41 m3/ha/ano 
para 36. Entre os motivos, o executivo citou distúrbios climáti-
cos em determinadas regiões, redução de investimentos silvi-
culturais, precoce seleção de clones e novas fronteiras. “Com 
custos maiores e produtividade menor, essa foi uma combina-
ção perversa para a indústria”, disse Mendes.
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Quanto ao descompasso temporal e espacial entre 
oferta e demanda florestal, Mendes explicou que isso 
se dá por regiões florestais sem demanda (com indús-
tria, mas pouca oferta) e locais sem indústrias nem flo-
restas. “Possuímos 7,8 milhões de hectares plantados, 
mas, desse total, 400 mil não estão sendo utilizados e 
outros 600 mil são de plantios florestais a gerar baixo 
valor”, destacou Mendes. Ainda assim, outras regiões 
– como a Ásia – enfrentam problemas piores com re-
lação ao rendimento a partir de outras espécies e até 
mesmo com o próprio eucalipto.

Com essas informações, o executivo da Pöyry deixa 
a mensagem de que o setor não pode eximir-se de agir. 
“Ao olharmos para a indústria, já observamos reade-
quação dos processos com vista à redução de custos 
(operações, mecanização e investimento em Pesquisa & 
Desenvolvimento) e novas ações estratégicas repensa-
das pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) em busca 
de uma política setorial.” 

Evento abordou 
a vantagem 
competitiva 
brasileira no 
setor de papel 
e celulose
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Na área de excelência operacional, Mendes apresen-
tou alguns cases que viabilizaram reduções sustentáveis 
de custos de 6% a 18%, o que pode ser potencializado 
com a plataforma de inteligência artificial de otimiza-
ção, uma parceria com a empresa STA. 

Henna Poikolainen, consultora sênior da Pöyry, apon-
ta como saída a futura diversificação do portfólio de 
produtos das indústrias nesse mercado. Entre os prin-
cipais subprodutos estão a lignina para a produção de 
bioenergia e químicos, os nanomateriais com foco em 
embalagens e biocombustíveis. O processo da lignina já 
está disponível com investimento reduzido na produção 
de resinas e biocombustíveis.

Como exemplo de investimentos mais recentes nesses 
dois bioprodutos, Poikolainen apontou as unidades da Sto-
ra Enso, West Fraser, Suzano, SCA e Renfuel. Além desse 
mercado, outro potencial refere-se à produção dos quími-
cos benzeno, tolueno e xileno (BTX), a fim de atender ao 
mercado para substituir embalagens plásticas e têxteis. 

Com relação aos nanomateriais, as possíveis aplica-
ções, de acordo com os estudos e pedidos de patentes, 
têm como tendência os mercados de papelcartão, per-
mitindo a redução de gramatura e maior resistência; o 
mercado alimentício e a produção de nanocompósitos, 
barreiras, revestimentos, hidrogel e materiais de cons-
trução, entre outros. Conforme os pedidos de patentes 
do último ano, o segmento com maior número é o de 
plásticos e compósitos. Entre os principais países que 
estão investindo nesse novo mercado estão Canadá, Es-
tados Unidos, Noruega, Inglaterra, França, Brasil, Suécia, 
Alemanha, Finlândia, Suíça, África do Sul, Israel e Japão.

O terceiro mercado, dos biocombustíveis, também 
tem demonstrado maior engajamento. Até outubro de 
2016, iniciaram suas operações oito plantas localizadas 
nos Estados Unidos (DuPont, POET-DSM, Abengoa e 
INEOS Bio), no Brasil (GranBio e Raízen), na Itália (Beta 
Renewables) e China (Shandong Longlive). A consultora 
sênior explica que isso se dá pelo fato de a madeira es-
tar ganhando espaço como matéria-prima para combus-
tíveis líquidos e bioquímicos, por conta da oscilação de 
preços de outras fontes. 

Para o Brasil, trata-se de uma grande oportunidade, 
destacou a executiva, por três motivos: acesso à bio-
massa a custos competitivos, indústria de celulose como 
plataforma para diversificação e possibilidade de firmar 
parcerias nesses desenvolvimentos.

Um mercado à parte: papéis tissue
Com previsão de crescimento para os segmentos 

de guardanapos, lenços faciais, toalhas multiuso, 
away from home e até tissue hospitalar, Manoel Ne-

ves, gerente de Estudos Econômicos da Pöyry, falou sobre 
o momento desse setor no Brasil. “O cenário atual será 
impulsionado pela oportunidade de consolidação dada a 
fragmentação atual desse mercado. Enquanto nos países 
desenvolvidos as indústrias de grande porte detêm pra-
ticamente o total da produção, a soma das cinco maiores 
chega a apenas 43% do mercado no Brasil. Nos EUA, esse 
número alcança cerca de 78% do mercado e, no México, 
93%”, disse.

Vale destacar que o Brasil é o quinto maior em capacida-
de instalada de produção de papéis tissue. Hoje temos cerca 
de 80 plantas com 116 máquinas e idade técnica média em 
torno de 20 anos. A produção de papéis tissue no Brasil está 
concentrada nas regiões Sul e Sudeste. 

Apenas cinco sites industriais possuem capacidade acima 
de 100 mil toneladas. Outra grande parte, 42 máquinas, tem 
produção de até 15 mil toneladas. “Diante desse cenário 
não só prevemos consolidação, mas fechamentos e desloca-
mentos de indústrias em busca de maior competitividade”, 
indica Neves. Esse cenário ganha ainda mais força quando 
se observa o aumento do consumo aparente que cresceu de 
2000 a 2015 o percentual de 4,26% ao ano. 

Neves visualiza maior utilização de fibra virgem na produ-
ção de papéis tissue. Entre outros fatores, o declínio da de-
manda por papéis gráficos está tirando aparas de qualidade 
do mercado global.  

“Embora o crescimento da demanda de papéis tenha sido 
de 2,1% nos dois últimos anos para os mercados emergen-
tes, ainda é um crescimento relevante, com potencial para 
crescimento do mercado de papel higiênico folha dupla, 
toalhas, lenços, exportação, convertedores regionais e suas 
marcas próprias em regiões mais afastadas. Em paralelo, 
temos de lidar com os desafios logísticos e, para isso, po-
demos nos espelhar em experiências, principalmente dos 
países europeus e asiáticos”, concluiu o gerente de Estudos 
Econômicos da Pöyry.              n

Marcelo Cordaro, 
presidente da Pöyry, 
anfitrião do Café 
da Manhã oferecido 
pela empresa aos 
executivos do setor
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