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De acordo com a pesquisa da RISI Price Watch, os preços de 
kraftliner aumentaram 8,4% e 6,3% em 2015 e 2016, res-
pectivamente. No primeiro trimestre de 2017, vários produ-

tores de embalagens de papel no Brasil anunciaram aumentos para 
repassar os custos de produção mais altos e recuperar margens. 
Adicionalmente, muitas pessoas acreditam que existe uma sólida 
correlação entre os preços de kraftliner e celulose de mercado. Após 
mais de seis meses de aumentos consecutivos nos preços da celulo-
se de mercado, isto é, da fibra curta (BHK) e da fibra longa (NBSK), 
parece razoável nos perguntarmos se esse aumento para a celulose 
vai levar a maiores preços de kraftliner no Brasil.

Para analisar o impacto da subida dos preços da celulose nos preços 
de kraftliner no Brasil, vamos usar os preços de BHK e NBSK em dólares 
norte-americanos publicados pela PIX/Foex na Europa na última terça-
-feira de cada mês. Embora o Brasil seja líder mundial na produção de 
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BHK/BEK (fibra curta de eucalipto), os clientes domésticos negociam 
preços usando o índice europeu PIX/Foex com base no preço do mês 
anterior multiplicado pela taxa de câmbio média do período, e é por 
isso que adotamos o índice Foex neste exercício.

Quão significativo é o custo da fibra na produção de kraftliner? 
De acordo com a base de dados do Mill Asset (MAD) da RISI, o custo 
caixa para a produção de kraftliner no Brasil era, em média, US$ 281 
por tonelada no quarto trimestre de 2016 (Figura 1). Observe que o 
custo caixa exclui o de capital e os administrativos, a depreciação, 
os impostos etc. O custo total da fibra representa a maior parcela 
do custo de produção de kraftliner, totalizando cerca de 47% dos 
custos totais nos últimos três anos. 

No processo de produção do kraftliner no Brasil, as principais fibras 
utilizadas são o cavaco e o papel reciclado. Usa-se pouquíssima celu-
lose de mercado para produzir o kraftliner não branqueado, embora 

Gráfico 1. Custo Caixa - Kraftliner - Brasil 
Dólar por Tonelada, Trimestral
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várias usinas adquiram celulose de mercado para a produção do *white 
top liner. Essenciais para determinar o custo caixa também são despe-
sas, como energia (combustível e eletricidade), produtos químicos, mão 
de obra, manutenção etc.

Apesar da crença comum, historicamente não tem havido uma corre-
lação positiva muito forte entre os preços do kraftliner e os da celulose 
de mercado, especialmente desde 2013, como mostrado na Figura 2. 
Utilizando um modelo econométrico simples que relaciona os preços de 
kraftliner e os do NBSK, obtemos que apenas cerca de 30% da variação 
no preço do kraftliner é explicada pela variação nos valores da NBSK. Se 
substituirmos NBSK por BHK na mesma equação, o poder explicativo é 
ainda menor, de 22%. 

É importante notar que muito provavelmente ambos os preços – 
celulose de mercado e kraftliner – estão sendo afetados pelos mes-
mos choques de demanda e oferta (isto é, a atividade econômica no 
mercado interno e no exterior, taxa de câmbio, custos de fibra virgem 
e reciclada, energia, transporte, custos químicos etc.). A pequena cor-
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Gráfico 2. Preço de Celulose e Kraftliner no Brasil 
Dólar por Tonelada, Trimestral
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relação existente entre os dois preços provavelmente está mais ligada 
à natureza da matéria-prima principal utilizada e ao fato de serem 
ambas commodities.

Consequentemente, não acreditamos que os recentes aumentos nos 
preços da celulose serão o principal motor para elevação dos preços 
de kraftliner no Brasil, uma vez que a maioria (96%) da produção de 
kraftliner no País é integrada. O aumento dos preços da celulose de mer-
cado, no entanto, provavelmente afetará produtores menores de white 
top liner que dependem da celulose de mercado em seu processo de 
produção. Além disso, as incertezas atuais no ambiente político no País 
e os possíveis efeitos na taxa de câmbio podem ser outra fonte de preo-
cupação para produtores pequenos e não integrados.      n

*White top liner – Papel branco fabricado com grande participação de 
fibras virgens, atendendo às especificações de resistência requeridas 
para constituir parte das caixas de papelão ondulado.


