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KLABIN
CATEGORIA FABRICANTE DE PAPEL PARA EMBALAGEM
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Cristiano Teixeira, diretor executivo da Klabin

O Papel – Algum segmento de atuação da Klabin no setor de 
embalagem destacou-se em relação aos demais e recebeu dedica-
ção especial por esse potencial?

Cristiano Teixeira, diretor executivo da Klabin – A Kla-
bin é a maior fabricante e exportadora de papéis para embalagens 
do Brasil, líder em papéis e cartões para embalagens, embalagens 
de papelão ondulado e sacos industriais, além de produzir e co-
mercializar celulose de fibra longa, de fibra curta e fluff. No seg-

mento de embalagens, a Klabin produz papéis para caixas, vende 
parte da produção ao mercado e converte outra parte em embala-
gens de papelão ondulado para vendê-las como produto final. Ou-
tra área de conversão da Klabin é a de sacos industriais, em que a 
companhia produz o papel, converte em sacos e direciona aos mer-
cados interno e externo, também como produto final. As unidades 
de conversão fazem parte do core business da Klabin, e em 2016 
a área de sacos industriais despontou com novidades. Em relação 
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manutenção de nossa participação de mercado, acompanhando even-
tuais incrementos em determinados segmentos do mercado doméstico 
e exportando os volumes não absorvidos internamente.    n

ao segmento de sacos industriais, com a queda da construção civil, 
estrategicamente a companhia direcionou sua área comercial e de 
desenvolvimento técnico para a identificação de novos  produtos e 
mercados. Um exemplo foi a criação do projeto de sacos industriais 
para o mercado de café, com uma série de diferenciais competitivos 
para a qualidade dos grãos, que chegam ao destino final com as 
propriedades originais preservadas. Neste ano, começamos a divul-
gar essa embalagem em eventos e feiras de fabricantes de café. 
Vários exportadores brasileiros aprovaram e perceberam o resul-
tado da embalagem para a qualidade do produto. Outro projeto 
promissor é o de sacos para pet food. Investimos em pesquisa e de-
senvolvimento para atender a esse mercado, chegando a uma ótima 
solução para embalar ração animal. O mercado norte-americano, 
bastante amplo, está entre os principais destinos dessa embalagem. 
Com foco em novos mercados e produtos, mesmo com a queda no 
setor de construção civil no Brasil, conseguimos manter os volumes 
do ano anterior, com melhor distribuição do mix de produtos.

O Papel – Além dos sacos industriais, algum outro segmento 
apresentou dificuldades devido ao atual cenário econômico, mas 
acabou conseguindo apresentar resultados positivos pelas estraté-
gias adotadas?

Teixeira – Outro setor a enfrentar desafi os é o de embalagens de 
papelão ondulado. De acordo com a Associação Brasileira do Papelão 
Ondulado (ABPO), o ano deve encerrar com retração média de 3%. 
Mesmo com a baixa da expedição de caixas de papelão ondulado no 
Brasil, atrelada à diminuição da renda no País, a Klabin espera fechar 
2016 com crescimento nesse segmento. Isso se dá  pelo fato de a 
Klabin estar vinculada a grandes contas e ter fábricas de conversão 
de Norte a Sul do País. Pela distribuição geográfi ca e por atender 
a clientes com atuação global, a companhia consegue, mesmo em 
momentos de crise econômica, ter desempenho positivo. As linhas 
estratégicas para chegar a esses resultados foram novos produtos em 
sacos e preservação de contas com alto nível de serviço em embala-
gens de papelão ondulado.

O Papel – Quais são as perspectivas da empresa para o segmen-
to de embalagens em 2017?

Teixeira – Nossas expectativas giram em torno das previsões de 
crescimento do mercado. Podemos ter pela frente um momento de 
equilíbrio e acreditamos em um ambiente favorável para a Klabin 
no próximo ano, inclusive para os segmentos de sacos industriais e 
embalagens de papelão ondulado.

O Papel – De que forma essas perspectivas pautam o planejamento 
estratégico da Klabin para o próximo ano?

Teixeira – A Klabin tem fl exibilidade para exportar seus papéis e 
adota essa estratégia com o volume que não é absorvido pelo mercado 
interno. Essa fl exibilidade já está consolidada: há décadas a companhia 
exporta papéis para embalagem com sucesso. Iremos trabalhar com a 

Empresa: Klabin

Ano de fundação: 1899

Sede: São Paulo (SP)

Países onde atua: Brasil e Argentina, com escritório co-
mercial nos Estados Unidos e distribuidor na Europa.

Maiores conquistas na história da empresa: A Uni-
dade Puma, nova fábrica de celulose da Klabin, é a con-
quista mais recente da companhia. O empreendimento 
representa o maior investimento da história da empresa, 
com aporte de R$ 8,5 bilhões, incluindo infraestrutura e im-
postos recuperáveis. Localizada em Ortigueira (PR), possui 
capacidade de produção anual de 1,5 milhão de toneladas 
de celulose, sendo 1,1 milhão de fi bra curta e 400 mil de 
fi bra longa, parte convertida em celulose fl uff.

Próximas metas: A Klabin é a maior produtora e expor-
tadora de papéis do Brasil, líder na produção de papéis e 
cartões para embalagens, embalagens de papelão ondu-
lado e sacos industriais. A companhia é reconhecida pelo 
mercado por sua solidez, fl exibilidade e mix de produtos. A 
meta é dar continuidade ao ciclo de expansão da empresa, 
consolidando a nova operação de celulose e retomando 
aportes em pequenos projetos de alto retorno.


