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Revista O Papel e ANAP fi rmam acordo de parceria 

Em um mundo cada vez mais competitivo, unir forças para ampliar as oportunidades entre parceiros é uma das estratégias para superar 
desafi os. A partir do valor desta ação corporativa relevante, a Revista O Papel e a ANAP – Associação Nacional dos Aparistas – estabelece-
ram uma parceria para distribuir a publicação entre os associados da ANAP e lançar neste mês esta nova coluna assinada pelo presidente 
executivo da entidade, Pedro Vilas Boas, também dire tor da Anguti Estatística.

Para quem acompanha a Revista O Papel, Vilas Boas traz mensalmente informações sobre os indicadores de preços de papéis tissue e agora 
assumirá o espaço para levar aos associados da ABTCP, ANAP e assinantes da publicação sua mensagem sobre o setor de aparas e seus mais 
signifi cativos avanços, incluindo indicadores de preços deste segmento.

A união é considerada positiva pela ABTCP e pela ANAP e irá acrescentar um conteúdo importante à Revista O Papel sobre a reciclagem de 
papéis no País e a evolução do mercado. A seguir, Vilas Boas traz seu primeiro artigo, inaugurando a nossa nova coluna assinada nesta edição.
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INDICADORES DE RECICLAGEM 
E DO SETOR DE APARAS

A reciclagem de papel no Brasil precede a produção de celulose já 
que, no final do século VXIII surge, em nosso País, uma indústria reci-
clando papéis e embalagens importadas e, também nessa época, apa-
recem os primeiros aparistas. Estes, percebendo a oportunidade, come-
çam a coletar e selecionar material para entregar às fábricas de papel.

Considerando empresas que possuem alguma estrutura empresarial 
e técnica, existem aproximadamente 1.000 aparistas atuando no Brasil, 
constituindo um setor em que trabalham 40 mil pessoas. Em 2017, o 
segmento entregou perto de 5,0 milhões de toneladas de matéria-prima 
às fábricas de papel, o que representou 66,9% de todo papel que en-
trou no mercado durante o ano e que é passível de ser reciclado.

Esse percentual assume maior grandeza se considerarmos que todo 
volume recuperado é reciclado dentro do território nacional, já que nos-
sa participação no mercado mundial é ínfima e tanto nossas exporta-
ções quanto importações ainda são incipientes.

Na verdade, a excessiva dependência do mercado interno é um dos 
grandes problemas do setor, pois é um dos fatores determinantes das já 
conhecidas e impactantes variações de preços do material, uma vez que 
ficamos a mercê de uma economia que não apresenta um crescimento 
sustentável há muito tempo.

A principal consequência desta grande variação de preços, que ocor-
re em momentos nem sempre adequados, é a animosidade entre fá-
bricas e aparistas que estão sempre em conflito, responsabilizando-se 
uns pelos aumentos de preços e outros pelas fortes quedas no valor 
das aparas que periodicamente ocorrem. Esta animosidade é ainda 
mais perniciosa quando consideramos que são os únicos parceiros que 
podem conversar, uma vez que os demais “players”, ou são podero-
sos demais e praticam preços independentes do momento vivido pelo 
seu cliente, ou praticam preços amparados por lei, como é o caso, por 
exemplo, da energia elétrica.

Um dos nossos grandes desafios como ANAP é pacificar essa relação, 
o que, fatalmente, passará por um equilíbrio duradouro entre oferta e 
demanda, ou seja, tarefa difícil que não depende só dos agentes do 
mercado e, sim, do desempenho da economia brasileira que há muito 
tempo opera em “voo de galinha”. Isso significa que não temos um 
padrão de crescimento constante. 

Além disso, alguns fatores atuam inversamente proporcionais à ne-
cessidade de matéria-prima por parte das fábricas de papel, provocan-
do altas em momentos em que elas não deveriam ocorrer, sempre em 
função da irrevogável lei da oferta e demanda.

As aparas de papel chegam aos depósitos, oriundas de, basicamente, 
três fontes: gráficas/cartonagens; comércio/indústria; e, ferros-velhos/
cooperativas. Os ferros-velhos, que têm seu nome emprestado da ca-
deia de reciclagem do ferro, atuam fortemente com papel, principal-
mente as caixas de papelão que representam o maior volume de aparas 
de papel consumidas em nosso País e, juntamente com as cooperativas, 
recebem material dos catadores, fazendo uma primeira triagem e clas-
sificação antes de encaminhá-lo aos depósitos dos aparistas. Nestes 
locais o material é reclassificado e enfardado em prensas de alta com-
pactação, transformando-se em matéria-prima pronta para ser entre-
gue em qualquer parte do País.

Os dois primeiros grupos, gráficas/cartonagens e comércio e indús-
tria, retornam material na razão direta do seu nível de atividade, ou na 
razão direta do desempenho da economia, e sempre entregam tudo 
que recebem na forma de aparas de papel branco ou aparas de emba-
lagens. Mas os ferros-velhos e cooperativas que representam perto de  
50% de todo material recebido pelos aparistas recebem as aparas  
de catadores, que atuam em uma razão inversa à atividade econômica.

Quando a economia está apresentando bom desempenho e deman-
dando papel e embalagens, o nível de empregos de baixa qualificação 
também está alto, e o catador, conseguindo emprego com carteira as-
sinada, tende a abandonar a atividade, diminuindo o material no mo-
mento em que ele é mais demandado. Esta relação é um dos fatores 
das fortes altas de preços das aparas de papel que, apesar da alta ge-
ração, somem do mercado.

Como se vê, o catador talvez seja o elo mais importante da cadeia da 
reciclagem de papel e deve ser mais valorizado, o que, em parte, está 
sendo feito pela criação de cooperativas, nas quais eles ganham melho-
res condições de inclusão social. Portanto, contamos com a sua parti-
cipação em nossas reuniões e encontros, a fim de fortalecer os elos da 
cadeia produtiva como um todo.             n
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