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Per� l Empresarial
O Papel – Como foi o desempenho do segmento de papéis 

especiais em 2016? Quais desafios e oportunidades foram vistos 

ao longo do ano?

Tadeu Souza, diretor comercial da MD Papéis – Em li-

nhas gerais, 2016 foi um ano difícil para quase todos os seg-

mentos nos quais a MD Papéis atua, pois a crise econômica que 

se abateu sobre o País afetou sobremaneira setores da indústria 

que estão ligados diretamente ao PIB, entre os quais os setores 

automotivos, construção civil e alimentos. Apesar desse fraco de-

sempenho da indústria, a MD Papéis deve fechar 2016 atingin-

do as metas propostas no orçamento vigente no ano, muito em 

virtude de forte ação de ganho em novos negócios, não apenas 

no mercado doméstico, como também na exportação. O principal 

desafio foi o de manter os custos fixos sobre estrito controle. 

Em contrapartida, as oportunidades foram no ganho de market 

share.

O Papel – Em paralelo aos desafios específicos do segmento, 

o atual cenário econômico no qual o País está inserido provocou 

particularidades na atuação da empresa?

Souza – Sem dúvida o atual cenário econômico afetou nossa 

empresa, pois os índices de confiança dos consumidores e do 

empresariado fizeram com que muitos investimentos de nossos 

clientes fossem postergados. Além disso, algumas operações in-

dustriais de nossos clientes ocorreram abaixo de suas capacida-

des, afetando os negócios de forma geral.

O Papel – De que forma a MD Papéis se posicionou para atuar 

de forma competitiva diante deste cenário econômico e das par-

ticularidades do segmento?

Souza – Fizemos ajustes em nossa empresa, principalmente 

no que tange a controle de custos fixos, otimização de processos 

e melhorias de nossa eficiência de produção, para que, apesar 

dos menores volumes demandados, pudéssemos entregar os re-

sultados planejados no início do corrente ano. 

O Papel – Algum dos segmentos de atuação da empresa se 

destacou em relação aos demais? Por quais motivos?

Souza – Não houve nenhum setor com maior destaque, mui-

to embora segmentos ligados ao setor de embalagens tivessem 

apresentado maior destaque no cômputo geral dos negócios. 

O Papel – O que a empresa vislumbra para o próximo ano e 

quais estratégias pretende colocar em prática para atender às 

demandas futuras?

Souza – Considerando que somos fornecedores de matérias-primas 

Empresa: MD Papéis

Ano de fundação: 1890

Sede: Caieiras e Limeira (SP)

Países onde atua: Todos da América do Sul, além de 
Estados Unidos, Austrália e Turquia, entre outros

de muitos setores da indústria, não podemos deixar de investir em 

ganhos de produtividade, eficiência fabril e ações para diminuição 

de custos, de modo a tornar nossos clientes ainda mais competi-

tivos para os desafios que se avizinham. Nesse sentido, já temos 

aprovados para 2017 importantes investimentos de desgargala-

mento de produção, novos equipamentos para melhorar ainda 

mais a qualidade de nossos produtos, melhoria em laboratórios 

de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), bem como a manutenção 

de nossa estratégia de ganhos de mercado nos diversos segmen-

tos em que atuamos.                 n


