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A informação, entre outros fatores, é um bem de valor intangí-

vel ao sucesso dos negócios, e também responsável por definir a 

tomada de decisões na hora mais certa. Nesse sentido, o Fórum 

da Revista O Papel – Mercado & Gestão, realizado durante o 50.º 

Congresso Internacional de Celulose e Papel, nos dias 24 e 25 de 

outubro último, cumpriu seu objetivo de antecipar aos participantes 

o melhor conteúdo estratégico sobre dados e estatísticas essenciais 

ao planejamento das empresas em 2018.

O evento marcou a comemora-

ção aos 78 anos da principal revista 

técnica do setor de celulose e papel 

do Brasil e teve entre seus partici-

pantes convidados especiais, entre 

os quais Júlio Cunha, diretor de En-

genharia e Projetos da Fibria (Leia 

o artigo assinado do executivo nes-

ta edição, intitulado “Inovações 
transformam a nova unidade 

da Fibria em Três Lagoas na fábrica de celulose do fu-
turo”), que abordou os desafios da construção da segunda linha 

de produção da unidade da Fibria em Três Lagoas-MS, denominado 

Projeto Horizonte 2, e Carlos Farinha e Silva, vice-presidente da 

Pöyry, que apresentou um breve panorama do mercado de celulose 

e papel – digitalização da floresta como fator competitivo.

Também ministraram palestras os colunistas, que se apresen-

taram nesta ordem: Marcello Collares (Perspectiva), Jackeline 

Leal (Carreiras & Oportunidades), Carlos Bacha (Indicadores de 

Preços), Pedro Vilas Boas (Indicadores de Papéis Tissue), Fabricio 

Soler (Legislação de Resíduos Sólidos), José Luís Ribeiro Brazuna 

(Tributação na Teoria e no Papel) e Pedro de Toledo Piza (Setor 

Florestal em Questão).

FÓRUM DA REVISTA O PAPEL TRAÇOU CENÁRIO DO 
SETOR AO ABRANGER OS DIVERSOS ASPECTOS DA 

INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE
Nos dias 24 e 25 de outubro, o evento promovido pela revista O Papel em comemoração 
aos seus 78 anos discutiu temas relevantes à gestão das empresas, como inteligência de 

negócios, evolução de preços, carreiras, mercado, legislação de resíduos sólidos, 
tributos e impostos, legislação ambiental e outros indicadores do setor

No universo da gestão empre-

sarial, Marcello Collares, vice-

-presidente na América Latina da 

Fisher International, abordou a 

inteligência de negócios aplicada 

no segmento de papel e celulose 

como uma oportunidade ainda 

não muito explorada na região. 

Collares explicou que existiram 

ondas de investimento em tecnologia de software de gestão inte-

grada que culminaram com a geração dos softwares de inteligência 

de mercado e de gestão de relacionamento com o cliente (Customer 

Relationship Management – CRM). 

“O desafio está no fato de que, no início, o foco só recaía nos 

indicadores internos, mas deveria ser muito mais amplo, permitin-

do integrar a empresa e, com isso, avaliar o comportamento do 

consumidor, as tendências de mercado e assim por diante. Muitas 

companhias pararam seu processo nesses indicadores. O passo 

atual consiste nessa integração, para sair do incremento marginal 

e verificar a possibilidade de abranger o mercado de forma dife-

rente ou antecipar tendências mercadológicas”, destacou Colla-

res. Para ele, ainda existe certa resistência na indústria em investir 

nesse tipo de software na América Latina, ao mesmo tempo que 

se investem milhões em equipamentos. “Tentamos mostrar que o 

retorno do investimento em inteligência e estratégia é exponen-

cialmente maior”, acrescentou.

Se a inteligência de negócios tem valor estratégico aos resultados, 

a valorização do capital humano não fica atrás como principal ativo 

das organizações. A atenção das empresas quanto a isso ficou clara 

nas diversas palestras, além do Fórum O Papel, nas sessões temáticas 

do ABTCP 2017.

Por Thais Santi
Especial para O Papel
Fotos: ABTCP/Fausto Takao
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Com enfoque no perfil profissional 

do futuro, Jackeline Leal, psicóloga, 

coach em carreiras e especialista no 

desenvolvimento de pessoas e or-

ganizações, destacou a importância 

de nos tornarmos responsáveis pela 

construção de nossas carreiras. “Nes-

se cenário de incertezas, para a em-

presa você é meio, ou seja, uma fer-

ramenta muito útil, mas, ainda assim, parte do todo necessário para 

que atinja resultados – e isso quer dizer que a iniciativa por geren-

ciar sua carreira, alinhando seus objetivos a ações práticas, depende 

essencialmente de você”, incentivou a executiva. 

Sobre essas incertezas, Jackeline citou também as rápidas trans-

formações tecnológicas e o comportamento das novas gerações. “O 

mundo tem mudado muito rápido, e é cada vez mais difícil ver um 

profissional que entra em uma empresa aos 18 anos e sai de lá apo-

sentado. Os jovens, questionadores por natureza, não buscam apenas 

altos salários, mas sim a possibilidade de estarem conectados a uma 

causa, a uma organização com propósito de existência e valores só-

lidos. Assim, para que a indústria possa estar cada vez mais alinhada 

às novas tendências de mercado, é preciso repensar as estratégias até 

então utilizadas na captação e na retenção de talentos.

Ao sair do contexto do capital 

intelectual para o de mercado e 

evolução de preços, foi Carlos José 

Caetano Bacha, economista da  

Esalq/USP, quem assumiu o palco no 

Fórum O Papel, seguido por Pedro Vi-

las Boas, diretor da Anguti Estatística 

que especificamente abordou estatís-

ticas de papéis tissue e aparas.

Bacha destacou a evolução dos 

preços da celulose e de certos tipos de papel, indicando como são in-

fluenciados pelas mudanças dos mercados, lançando as perspectivas 

de fechamento para 2017 e 2018. 

Por sua vez, o diretor da Anguti pas-

sou pela produção brasileira de papéis 

em geral, para especificamente tratar 

dos papéis tissue e seu posicionamen-

to na economia, detalhando os tipos 

de papéis e as vendas. Vilas Boas tam-

bém informou a localização de fábri-

cas de papéis tissue, suas produções 

locais e distribuição, com destaque 

para as novas máquinas. Em relação 

às matérias-primas, foram abordados 

a celulose e o consumo de aparas. Es-

pecificamente sobre as aparas, Vilas 

Boas tratou das origens e da evolução 

de preços por tipo e exportações.

O destaque do primeiro dia do 

Fórum O Papel foi o convidado espe-

cial Júlio Cunha, diretor de Engenharia 

e Projetos da Fibria, falando sobre os desafios na construção da segun-

da linha de produção de celulose da Fibria em Três Lagoas, no Projeto 

Horizonte 2. Conforme Cunha, dois dos principais desafios foram traba-

lhar com equipamentos com dimensões nunca antes fabricadas e atuar 

na logística de transporte desses equipamentos especiais. Ele mencio-

nou ainda o trabalho desenvolvido para mitigar greves e paralisações, 

qualificar a mão de obra local, realizar a logística de escoamento da fá-

brica para o porto, não gerar impactos na operação da fábrica existente 

– primeira linha de produção –, além dos 80 mil hectares de florestas 

plantadas em dois anos, passando por como manter e incrementar um 

relacionamento sustentável com a comunidade e, ainda, construir equi-

pes com a cultura de segurança, sustentabilidade e compliance, permi-

tindo a efetividade no gerenciamento de riscos.

O Direito em diversos âmbitos e o panorama do setor 
A agenda de palestras do dia 25 de outubro contou com quatro 

apresentações por colunistas e o convidado especial Carlos Farinha & 

Silva, vice-presidente da Pöyry. A pauta do dia do Fórum O Papel foi 

aberta pela apresentação de Fabricio Soler, advogado sócio da Fels-

berg Associados, que falou sobre um novo avanço na logística reversa.  

Trata-se da publicação, no dia anterior ao evento, do Decreto Federal 

n.º 9.177/2017, o qual estabelece normas para assegurar a isonomia 

na fiscalização e no cumprimento das obrigações imputadas a fabri-

cantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos e suas 

embalagens sujeitos à logística reversa nos termos da Lei Federal n.º 

12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

“Conforme esse novo regulamento, fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de 

produtos e suas embalagens, obje-

to de sistemas de logística reversa 

não signatários de acordo setorial 

ou termo de compromisso firmado 

com a União, serão obrigados a es-

truturar e implementar sistemas de 

logística reversa, consideradas as 

mesmas obrigações imputáveis aos 
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signatários e aos aderentes de acordo setorial fi rmado com a União”, 

disse o advogado. Soler também passou por outros assuntos, como 

planos de gerenciamento e obrigações legais do setor empresarial na 

gestão de resíduos sólidos.

Já com foco nas últimas mudanças 

na legislação tributária no Brasil, José 

Luís Ribeiro Brazuna, advogado tribu-

tarista sócio do Bratax, deu sequên-

cia aos demais pontos que merecem 

a atenção do setor de papel e celu-

lose quanto à legislação empresarial. 

Atualmente, disse Brazuna, o tribu-

to mais oneroso para a indústria é o 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), cobrado na produção 

local e vinculado à exportação, seguido pela Contribuição para o Fi-

nanciamento da Seguridade Social (Cofi ns). 

A partir do enfoque da indústria de base fl orestal, Brazuna indicou 

que o IR/Folha de Salários impacta mais o setor. “Só no último ano, 

com o início de novas plantas em operação do setor de papel e celu-

lose, a arrecadação cresceu cerca de 120%”, enfatizou o advogado 

especialista em Direito Tributário, dizendo que o País é um dos que 

mais arrecadam tributos no mundo. Brazuna, contudo, não vê uma 

reforma tributária ocorrer tão cedo no Brasil, embora seja realmente 

necessária para sua competitividade, conforme apontado pelo Wor-

ld Economic Forum. “Há seis anos ocupávamos o 47.º lugar e hoje 

estamos em 80.º de um ranking de 137 países”, completou.

A competitividade do mercado foi o pano de fundo da apresenta-

ção de Carlos Farinha e Silva, vice-presidente da Pöyry, que destacou 

a digitalização da fl oresta como tendência no contexto dos avanços 

setoriais. Um dos empecilhos, segundo Farinha, é o plateau da produ-

tividade do eucalipto, que permanece estagnado nos últimos anos. 

Para inovar na fl oresta, existem dois meios disponíveis: a revolução 

digital, com a abundância de dados coletados, e a revolução biotecno-

lógica. “Mais e melhores dados produzem novos conhecimentos que 

tornam pessoas e processos mais efi cientes, mas ainda não sabemos 

como trabalhar esses dados; estamos estagnados em velhos conhe-

cimentos, com pessoas e processos confusos”, disse ele ao analisar a 

realidade atual do setor fl orestal com relação ao uso dessas tecnolo-

gias e informações. 

O comentário de Silva corroborou com a observação feita por 

Collares, da Fisher, ao falar da inteligência de negócios no primeiro 

dia do Fórum. A importância de trabalhar estrategicamente os dados 

coletados dos processos requer esse novo modelo de pensamento 

estratégico facilitado pela tecnologia. Nesse sentido, Silva, da Pöyry, 

apontou três importantes frentes 

de ação para as empresas: investir 

em monitoramento/controle digital 

(big data), mecanização e automatiza-

ção fl orestal, o que auxilia na tomada 

de decisão, bem como em integração 

digital em toda a cadeia.

Fechando o ciclo de palestras, Pe-

dro de Toledo Piza, advogado espe-

cialista em Direito Ambiental da Pöyry, entrou no universo do licen-

ciamento ambiental e do patrimônio verde no mercado fi nanceiro, 

passando também pela legislação ambiental e outros fatores essen-

ciais para a gestão dos recursos do meio ambiente na produção e no 

retorno dos investimentos. Ele destacou a importância de utilizar as 

novas tecnologias e integrar os processos à Indústria 4.0, pensando 

no horizonte de longo prazo, bem como de o setor poder agregar 

valor e diferenciar-se das commodities. 

Alguns entraves merecem atenção, conforme Piza, como os grupos 

de pressão, entre outros assuntos desse universo, mas que podem 

trazer benefícios para a cadeia. O planejamento do uso do solo (Zo-

namento Econômico-Ecológico) e o acompanhamento dos processos 

de alteração normativa são primordiais, segundo o advogado, que 

destacou ainda a interação com órgãos de governo e entidades pú-

blicas e privadas e uma atuação mais proativa do setor nesse sentido. 

Por fi m, ressaltou que a ABTCP tem fundamental importância na re-

presentação tecnológica e propulsora de avanços científi cos no setor, 

em especial no tema Indústria 4.0. 

Confi ra o conteúdo completo das palestras do Fórum 

da Revista O Papel – Mercado & Gestão acessando o site 

www.revistaopapeldigital.org.br (arquivos disponíveis para 

download na aba lateral esquerda da home: Publicações).    n
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