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A 
consolidação de uma multiplataforma de negócios, 

que irá agregar as cadeias produtivas da indústria de 

celulose e papel a de outros segmentos industriais, 

parece consenso entre aqueles que traçam panora-

mas sobre o futuro do setor. A transformação do portfólio atual é 

mais uma das certezas quando se considera o longo prazo. O pa-

pel que conhecemos hoje talvez se destaque como o produto que 

mais tende a passar por mudanças. Em um cenário de evoluções 

em ritmo acelerado, com a digitalização cada vez mais presen-

te nas diferentes atividades de nosso dia a dia e o crescimento 

da expectativa de vida da população mundial, o papel tem pela 

frente o desafio de se reinventar para acompanhar as tendências 

que irão se fortalecer nos próximos anos. O alerta foi feito pelo 
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Multifuncionalidade dos produtos advindos da floresta deve ser 
mais bem explorada para a manutenção da competitividade futura

keynote da Sessão Técnica de Papel, Pedro Fardim, professor de 

Engenharia Química da KU Leuven, na Bélgica, e da Abo Akademi 

University, na Finlândia.

Em sua apresentação, realizada no segundo dia do ABTCP 2017 – 

50.º Congresso Internacional de Celulose e Papel, Fardim enfatizou o 

potencial do papel na área de saúde e cuidados pessoais. “Podemos 

fazer produtos de papel muito mais inteligentes do que os de hoje, 

começando por apostar mais na multifuncionalidade da floresta.” 

Segundo ele, os papéis podem ser importantes contribuintes da me-

lhoria de qualidade de vida e prevenção de doenças. “O consumidor 

está cada vez mais sensível em relação aos aspectos de saúde dos 

produtos que consome. Embalagens e papéis tissue têm um potencial 

enorme a ser explorado, com vantagens relevantes em comparação 

ao plástico”, exemplificou.

Para que o futuro se concretize, o professor da Abo Akademi 

University e da KU Leuven acredita que o papel deve buscar inspi-

ração na floresta e na madeira que advém dela. “A madeira é um 

material inteligente e multifuncional, com potencial ainda pouco 

explorado atualmente. A funcionalização das fibras está pratica-

mente em sua infância. Podemos criar produtos e processos inteli-

gentes usando menos aditivos e direcionando a funcionalidade ao 

objetivo desejado”, afirmou.

Fardim sublinhou que a indústria de celulose e papel conhece a 

madeira melhor do que qualquer outro setor, mas precisa colocar esse 

conhecimento em prática para desenvolver novos materiais à base de 

fibras. “A tendência de digitalização pode ser combinada com funcio-

nalidade, a partir da criação de produtos de alto valor agregado e com 

impactos positivos à saúde”, disse, lembrando que sustentabilidade e 

qualidade de vida só fazem sentido se a saúde for incluída. Ele apon-

tou que a multifuncionalidade de produtos estará relacionada à sus-

tentabilidade e à saúde de uma população que envelhece mais, mas, 

ao mesmo tempo, será acompanhada do crescimento de um mercado 

com necessidades novas, característica que pode atuar como desafio 

nesse processo de amadurecimento da nova indústria.

Fardim: “Podemos fazer produtos de papel muito mais inteligentes do que os 
de hoje, começando por apostar mais na multifuncionalidade da floresta”
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Também convidados para discutir as tendências que marcarão 

o setor de papel nas próximas décadas, Milton Navarro, gerente 

de Tecnologia da área de Papel e Embalagem da Valmet Celulo-

se, Papel e Energia, e Joaquim Maldonado, gerente de Vendas da  

Voith Paper Máquinas e Equipamentos, falaram sobre a necessida-

de imediata de inovação. 

Maldonado enfatizou que o setor de papel precisa investir em mo-

dernização para continuar competitivo e substituir embalagens que 

causam impacto negativo ao meio ambiente. “Atualmente, as em-

balagens de papel representam 31% do total de todos os tipos de  

embalagens (plástico, vidro, metal, alumínio e outros). Até 2020, es-

pera-se crescimento médio de 3,2% ao ano para as embalagens de 

papel, de 3,9% ao ano para as embalagens flexíveis, principalmente 

utilizando plásticos, e de 4,4% para as embalagens de plásticos rí-

gidos, mesmo com o apelo ambiental de substituição por materiais 

biodegradáveis, como o papel”, apontou ele, ao falar sobre os gaps 

ainda existentes nos caminhos estratégicos para o fortalecimento da 

competitividade do papel nos próximos anos. 

Na visão do gerente de Vendas da Voith, o investimento em tec-

nologia possibilitará ao setor subir o degrau da utilização do papel e 

de suas respectivas fibras de forma mais econômica e biodegradável. 

“Caso contrário, os gráficos vão continuar indicando o crescimento 

do plástico, que ainda tem empregabilidade própria e é economica-

mente mais favorável”, fez o alerta. Ele reconheceu que boa parte 

da indústria já tem essa visão de modernizar o parque industrial e 

buscar novas aplicações para a fibra da madeira – prova disso são os 

produtos que estão surgindo mundo afora, como os papéis moldáveis, 

o PP Alloy (mistura de papel e polipropileno) e ainda os papéis inteli-

gentes (capazes de armazenar dados em microchips e transmiti-los a 

smartphones). “O papel do futuro, porém, deverá ser mais econômico, 

usando as fibras de celulose ainda mais efetivamente”, disse, ao 

ilustrar como a plataforma Papermaking 4.0 para controles de pro-

cesso, os recursos disponíveis em P&D e os novos conceitos para a 

redução de peso base são eficientes para produzir papel com meno-

res custos e recursos. 

Navarro concordou que a demanda mundial para a melhoria do 

meio ambiente trilha os desafios para substituição de produtos 

não recicláveis por recicláveis, que utilizem menor quantidade de  

matéria-prima da natureza e reduzam o consumo de energia. “No 

caso das embalagens, a tendência é uma maior utilização de papel 

no lugar do plástico.”

Ainda de acordo com o gerente de Tecnologia da área de Papel 

e Embalagem da Valmet, se por um lado a internet aparece como 

grande vilã para a redução do consumo de papéis gráficos, por outro 

aumenta o volume dos produtos transportados por correio, o que vem 

demandando o desenvolvimento de embalagens de papel. “Teremos 

embalagens cada vez mais leves, com o desafio de manter a qualida-

de e propriedades de resistência”, prospectou, sublinhando que os 

fabricantes terão de melhorar a sustentabilidade dentro de toda a sua 

cadeia produtiva. 

Ele apresentou a tecnologia da Máquina OptiConcept M como 

alternativa inovadora para reduzir o consumo de fibras, energia e 

água na fabricação de papelão e papel para embalagem. Entre os 

incrementos, Navarro citou a correta seleção de fibras combinada 

com uma moderna tecnologia de refinação, que leva à otimização de 

fibras. Já a caixa de entrada Aqua Layering proporciona aumento da 

resistência interna na camada miolo, enquanto a prensa de sapata 

como prensa alisadora melhora a rugosidade, resultando em menor 

carga na calandra e menos aplicação de tinta.

No Painel de Discussão moderado por Julio Costa, gerente técnico da 

Na visão do gerente de Vendas da Voith, o investimento em tecnologia 
possibilitará ao setor subir o degrau da utilização do papel e de suas 
respectivas fibras de forma mais econômica e biodegradável

“Teremos embalagens cada vez mais leves, com o desafio de manter a 
qualidade e as propriedades de resistência”, prospectou Navarro
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Specialty Minerals, os dois palestrantes comentaram os desafios ainda 

existentes no fortalecimento do papel em face dos materiais concor-

rentes e traçaram estratégias para driblá-los. “Algumas tendências são 

bastantes claras. Embora o Brasil siga um ritmo mais lento no que diz 

respeito a tais perspectivas, devido às dificuldades de investimentos, 

existem regiões nos Estados Unidos e na Europa onde o plástico já é 

proibido nos supermercados. Em substituição, são usados papéis refor-

çados com novos componentes para conferir mais resistência – ou seja, 

tomando as sacolas plásticas como exemplo, podemos ver que, apesar 

de o plástico ainda ser muito mais resistente para suportar cargas do 

que o papel, alternativas já vêm sendo trabalhadas. Essa tendência de 

substituição do plástico nos supermercados está bem próxima”, infor-

mou Maldonado. Alguns outros produtos, como caixas para fins especí-

ficos, também vêm sendo usadas, de acordo com ele.

O uso de talheres, copos e pratos de papel é mais um exemplo de 

substitutos das versões em plástico. O custo do papel, contudo, ainda 

não é muito convidativo se comparado ao do plástico. “Apesar de 

alguns projetos nesse sentido terem sido postergados no Brasil, em 

razão dos impactos da retração econômica nos investimentos, essa 

tendência é forte e deve se consolidar nos próximos anos. Trata-se 

de um mercado em desenvolvimento”, constatou Maldonado. “No 

Brasil, ainda não há máquinas específicas para fazer copos de papel. 

A partir do momento em que um projeto assim se instalar aqui, será 

possível competir de forma mais igualitária com os produtos dispo-

níveis hoje. Esse custo tende a baixar bastante, com a mudança de 

mercado que teremos pela frente”, concordou Navarro.

Sobre o paradoxo enfrentado pelos fabricantes brasileiros – espe-

cialmente pequenos e médios – para manter margens sustentáveis 

em um cenário de crise político-econômica e, ao mesmo tempo, não 

deixar de investir em inovação, Maldonado reconhece: o que falta ao 

País é, antes de tudo, competitividade estrutural. Especificamente em 

relação ao segmento de embalagens no Brasil, ele informou que há 

dez principais produtores de embalagem dominando o market sha-

re. “O primeiro produtor de embalagem tem dez máquinas (sendo 

que algumas delas precisam passar por incrementos tecnológicos e 

modernização) e produz aproximadamente 1,1 milhão de toneladas 

por ano, volume que representa 20% do mercado nacional de emba-

lagem. O segundo grande produtor detém 10% do mercado brasileiro 

de embalagem e atende a essa fatia com duas máquinas mais mo-

dernas. Em seguida, posicionam-se produtores de médio porte, que 

acabam divididos em 5% cada um e, somados aos dois primeiros, 

totalizam 56% do market share do segmento. Os 44% restantes estão 

pulverizados entre pequenos produtores, que não chegam a ter 1% 

do mercado nacional”, contextualizou. Na visão dele, investimentos 

em modernização despontam como uma forma efetiva de superar o 

gargalo da falta de competitividade estrutural. “Ao fazer mudanças 

tecnológicas e modernizar o parque, certamente o produto ficará mais 

barato. Com a consequente redução de custos, teremos mais oportu-

nidades de abranger outros mercados e nos tornarmos mais compe-

titivos”, justificou, adicionando que investimentos em novas fibras 

já estão em andamento e representam mais uma frente estratégica 

positiva, considerando-se a competitividade florestal do Brasil.

Navarro defendeu a criação de regras e leis voltadas aos pequenos 

produtores, para que tenham força de seguir atuando competitiva-

mente nos próximos anos. “Precisamos, sim, nos preocupar com tec-

nologias adequadas para o pequeno produtor. No Brasil, há máquinas 

que não passam por melhorias há 20 anos. Temos de buscar incenti-

vos para que esses produtores continuem exercendo sua função neste 

mercado e também possam aproveitar o crescimento esperado para os 

próximos anos”, frisou.                 n

No Painel de Discussão moderado por Costa, Maldonado e Navarro discorreram sobre os desafios ainda existentes no fortalecimento do papel em face dos materiais 
concorrentes e traçaram estratégias para driblá-los
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