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ABTCP/Guilherme Balconi

Fórum da Revista O Papel 79 anos – Mercado
& Gestão discutiu as principais tendências da
indústria e perfil profissional nos próximos anos
Visitantes do ABTCP 2018 puderam se atualizar sobre as principais transformações nos negócios
globais de celulose e papel, os impactos das legislações e o perfil do novo profissional, além de
conhecer os dados sobre mercado, produção e preços dos produtos do setor

A

s transformações na era da informação acontecem cada

mercado, produção e preços, atualizações de aspectos jurídicos em-

vez mais rápido. Especialmente aquelas que pertencem

presariais e de gestão de empresas e pessoas. O Fórum aconteceu na

ao mundo digital. Com a mesma velocidade, as empresas

Arena ABTCP, na qual foi montado um espaço exclusivo para even-

precisam se adaptar a um mercado altamente conectado,

tos gratuitos, durante a Exposição Internacional de Celulose e Papel,

com profissionais altamente capacitados, trabalhando dentro de um

entre os dias 23 a 25 de outubro, em São Paulo-SP, no Transamerica

sistema que colabore para o desenvolvimento competitivo das em-

Expo Center.

presas. O fato é que, ao contrário do que muitos pensam, a Era da

“O Fórum trouxe temas extremamente relevantes e atuais às

Indústria 4.0 terá como pilar de crescimento dos negócios mais as

empresas, além de debater sobre a reforma trabalhista, legislação

atitudes colaborativas do que competitivas entre os concorrentes,

ambiental, tributária e as tendências sobre gestão de empresas e

quebrando paradigmas de mercado.

pessoas na quarta revolução industrial. Nosso balanço do evento é

Esse foi o pano de fundo, da 3.ª edição do Fórum Revista O Pa-

muito positivo e recebemos mais de 100 participantes durante os três

pel 79 anos – Mercado & Gestão, em que os principais colunistas e

dias de apresentações”, destacou Patrícia Capo, editora responsável

convidados especiais da publicação debateram o assunto, dentro de

pela Revista O Papel e coordenadora do Fórum da O Papel 2018. Para

suas especialidades, trazendo aos presentes os principais dados de

o próximo ano, a editora da O Papel adiantou que já iniciou os prepa-
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rativos para a comemoração dos 80 anos da publicação. “Teremos

lhecimento da população como principais motivos. “Como grande

diversas ações especiais de resgate histórico do setor com apoio

destaque temos a possibilidade do mercado de produtos químicos,

das empresas fabricantes e fornecedoras. Será uma grande honra

combustíveis e materiais. Trata-se de um mercado que cresce 5,5%

para nós atravessar tantos anos de circulação mensal, registrando

ao ano e que ganha espaço pela pressão da redução dos gases

fatos importantes do setor de celulose e papel para quase 4 mi-

do efeito estufa, da maior consciência ambiental do consumidor,

lhões de leitores no Brasil e no mundo”, enfatiza Patrícia.

novos regulamentos e legislação”, pontuou o executivo afirman-

A seguir, confira os principais temas e conclusões do Fórum Revista O Papel 79 Anos – Mercado & Gestão:

do que o potencial para os grandes players desse setor está na
diversificação dos seus produtos, ainda que o mercado tradicional,
com foco na produção da celulose de mercado, continue a crescer.

Megatendências
Entre as megatendências globais e a demanda por produtos florestais novos e existentes, Carlos Farinha e Silva, vice-presidente

Até 2030, o esperado é um crescimento de 1,7% ao ano. Já para
a produção integrada de celulose, o cenário não é o mesmo com
-0,2% ao ano.

da Pöyry Tecnologia, convidado especial deste ano, destacou que

Enquanto isso, o mercado precisa lidar com o cenário atual.

as oportunidades para a indústria de base florestal envolvem um

Marcio Funchal, diretor da Consufor, e colunista da O Papel em

mercado de 200 bilhões de euros, dos quais 90 bilhões representam

Estratégia & Gestão, apresentou indicadores da indústria brasileira,

o mercado de produtos de madeira impulsionados pela urbaniza-

trazendo um comparativo com a evolução do desempenho da in-

ção, pelo crescimento demográfico, industrialização e automação

dústria de transformação, madeira, celulose e papel, papelão e em-

na construção, crescimento da indústria moveleira, entre outros.

balagem. “Devemos vislumbrar crescimento dentro dos próximos 3

Outros 55 bilhões de euros estão no mercado de papelcartão,

a 5 anos no setor de celulose. Falou-se sobre apagões florestais no

que cresce com o e-commerce, com os requisitos na rotulagem de

passado, o que não veio a acontecer e não há risco. O mercado tem

produtos, na substituição de embalagens plásticas e na cultura

capacidade plena. Inclusive, temos excesso de oferta neste momen-

take-away. Os produtos para higiene entram nessa lista com um

to. Entre oportunidades e desafios está a necessidade de ganho de

crescimento mais robusto de 3,4% ao ano, movido pelo crescimen-

escala”, disse. O executivo citou ainda a obsolescência das plantas

to da população e do poder aquisitivo da classe média e enve-

de papel no País como um obstáculo ao crescimento e a concentra-
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ção das operações, por conta dos grandes grupos industriais, além do

verificar após as eleições. “México e Brasil são os maiores consumi-

acirramento de disputas comerciais.

dores de papelcartão e containerboard. O Brasil é o único exportador

“A elevada carga de impostos e múltiplas regras para diferentes

de containerboard e o Brasil e o Chile são os maiores exportadores

cadeias produtivas cria um emaranhado de leis e benefícios a alguns

de papelcartão da região. O cenário para o consumo de papelcar-

setores privilegiados. A tendência é que o acirramento das disputas

tão é positivo, porém mais moderado que o de containerboard e

comerciais internacionais obrigue o Brasil a reduzir suas tarifas de

novos investimentos são previstos para o futuro, porém no setor de

importação, caso queria continuar com seus mercados internacionais

papelcartão a oferta e a demanda estão mais equilibradas e a re-

“abertos” para a exportação de bens de serviços. Se estas reformas

tomada dos projetos que haviam sido postergados deve acontecer

internas não forem realizadas, o País ficará sob forte pressão dos par-

apenas no médio prazo”, pontuou.

ceiros comerciais. No início de outubro, o governo dos EUA já alertou

Segundo a economista da RISI, o cenário global segue apertado

que o Brasil está na lista dos países prioritários que precisarão rever

para containerboard, ainda mais com a pressão que vem da China,

suas barreiras à entrada dos produtos e serviços norte-americanos.

inclusive, pelas novas políticas em relação às aparas. “A demanda

Com certeza, a reboque, virão China e países da Europeus”, disse.

nas economias maduras mostra forte crescimento, em ritmo mais

Como fator positivo, a decisão chinesa sobre a substituição de

lento que o verificado em 2017. Assim, levará alguns anos para que

componentes plásticos por fibras naturais renováveis, também foi

o lado da oferta alcance a demanda. Dessa forma, o poder de preci-

enfatizado por Carlos Farinha em sua apresentação. Nesse contexto,

ficação deve permanecer firme para quem fabrica até 2019”, disse.

Carlos José Caetano Bacha, professor da Esalq/USP e autor da coluna

Já com previsões para o mercado de papéis tissue e aparas no Bra-

Indicadores de Preços da O Papel, enfatizou que a capacidade de

sil, Pedro Vilas Boas, presidente da Associação Nacional dos Aparistas

produção mundial de celulose move-se numa figura tipo escada, en-

(ANAP) e diretor da Anguti Estatística, também colunista da Indicado-

quanto a demanda cresce continuamente ao longo do tempo. Assim,

res de Papéis Tissue e coluna ANAP, da Revista O Papel, destacou que

há momento de falta de celulose (de 2002 a 2010, e o preço sobe)

a constante disputa por market share faz o setor trabalhar sempre com

e outros em que sobram celulose (de 2011 a 2016) quando o preço

capacidade ociosa alta. A entrada da Suzano no mercado agravou essa

cai. “Estamos em nova fase de alta de preços a partir de 2017. É

situação”, destacou. Com relação ao segmento de aparas, Vilas Boas

necessário distinguir os conceitos de preço lista e preço para cliente

disse que as fortes variações nos preços das aparas não são benéficas

médio. O primeiro é preço sem desconto e o segundo se deduz os

nem para fabricantes de papel nem para aparistas. “Existe uma ten-

descontos”, destacou, chamando a atenção para a dinâmica dos pre-

dência de diminuição da oferta de aparas por aparas brancas, devido

ços dos produtos florestais.

ao consumo do papel de imprimir e escrever e das aparas marrons, uma

O mesmo vale para o mercado de papéis e off-set. Bacha explicou

vez que estamos próximos ao limite máximo do que é possível coletar”,

que os preços em reais nas vendas da indústria a grandes compra-

pontuou. Hoje, a taxa de recuperação está em 66,6%, sendo 81% apa-

dores são afetados pela taxa de câmbio, cotação internacional do

ras marrons, 16% aparas brancas e 3% de cartão.

produto e pelo crescimento econômico do País. “A forte valorização

Vilas Boas disse ainda que a reciclagem de papel está em um mo-

cambial de 2005 a 2011 fez os preços em reais dos papéis off-set caí-

mento de mudanças. “A Política Nacional de Resíduos Sólidos está

rem. Mas as desvalorizações cambiais de 2013 a 2018 têm permitido

sendo judicializada, o que sempre traz prejuízos aos participantes

esse preço subir. Além disso, apesar dos preços dos papéis de emba-

tradicionais da cadeia da reciclagem. Além disso, a presença de mul-

lagem da linha marrom terem a mesma tendência, as flutuações são

tinacionais com tradição de reciclagem em outros países em que

distintas segundo o tipo de papel”, definiu. No mercado de aparas,

atuam poderá, em algum momento, impactar o mercado nacional”,

a recessão de 2015 e 2016 causou a diminuição da oferta de aparas,

concluiu.

fazendo seus preços subirem. “As flutuações dos preços, nesse caso,
dependem da demanda das fábricas de papéis e das oscilações na
oferta da mesma”, explicou.

Aspectos jurídicos empresariais: trabalho, meio
ambiente e tributação

Em relação ao consumo, a especialista do mercado de embala-

“A reforma trabalhista é uma oportunidade histórica para aper-

gens, Amanda Fantinatti, autora da coluna Panorama RISI na Revista

feiçoar as relações de trabalho”, disse Ricardo Ammirati, sócio da

O Papel, disse que a recessão no Brasil afetou tanto o containerbo-

Ammirati & Wasth Rodrigues, convidado especial do Fórum O Papel

ard como o papelcartão, mas ainda se espera um crescimento na

2018, evidenciando o tema da sua palestra no segundo dia de Fórum,

demanda de 3% se a expectativa de crescimento para o Brasil se

que teve os aspectos jurídicos empresariais como assunto principal.
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Ammrirati enfatizou que a reforma atua especialmente na autono-

Um dos mecanismos que poderia impulsionar a indústria, dentre

mia coletiva privada para que o Direito do Trabalho possa evoluir de

outros setores produtivos, segundo o advogado José Luís Ribeiro

forma satisfatória para ambas as partes e possa sair do jugo estatal,

Brazuna, sócio fundador do Bratax, seria a reforma tributária lan-

abrindo mão do poder normativo.

çada na Proposta de Emenda Constitucional (PEC), n.º 293-A/2004,

O advogado abordou ainda sobre como as empresas devem encarar a terceirização, alertando sobre como algo que pode benefi-

que pretende unificar diversos tributos que incidem sobre a receita
das pessoas jurídicas, como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS.

ciar a todos, muitas vezes é facilmente distorcido por organizações

O advogado, especialista em Direito Tributário e colunista da O

duvidosas. “Desde que se saiba respeitar que o terceiro não é seu

Papel (coluna Tributação na Teoria e no Papel), correlacionou o im-

empregado, a reforma vem para apoiar essa modalidade. O que não

pacto da atual tributação no País à queda no ranking de competiti-

é aceitável é tirar vantagem dessa oportunidade de maneira desleal.

vidade do Fórum Econômico Mundial, uma vez que é um impeditivo

A competitividade está no seu produto ou serviço oferecido”, desta-

à entrada de agentes econômicos. “Em 2017 ocupávamos a 80.ª

cou, entre outros aspectos da nova legislação trabalhista.

posição, que já significa uma má reputação. Este ano caímos mais

Em seguida, Pedro de Toledo Piza, advogado especialista em Direi-

seis posições”, destacou. Ele explicou que, dentre as perguntas fei-

to Ambiental, e colunista da O Papel em Setor Florestal em Questão,

tas para formação do índice a carga tributária, sempre foi apontada

atualizou os presentes sobre a publicação do Código Florestal em

como um dos principais problemas.

2012, com a revogação da lei de 1965. “O novo Código implicou em

Para Brazuna, a aprovação da PEC, que poderá ser promulgada

uma série de ações civis públicas e criminais ambientais promovidas

no próximo ano, coincidindo com o início do mandato do novo pre-

pelo Ministério Público Federal e de alguns estados que procura-

sidente eleito, será muito positiva e ajudará a reduzir esse gap de

vam travar investimentos, ao contestar a legitimidade e legalidade

competitividade, a fim de tornar a cobrança de impostos mais ra-

de uma lei já aprovada. Após seis anos de espera, o julgamento das

cional e de fácil interpretação em todo o País. “Além disso, evitará

ações no STF em 2018 nos deu resultado vitorioso: dos 35 disposi-

o incentivo por meio de tributos, pois não poderá ser negociado.

tivos contestados, 28 foram considerados constitucionais, sobretudo

Os governos e munícipios deverão incentivar os negócios por meio

com relação à área de preservação permanente consolidada e possi-

de subsídios e outros direitos, ou seja, tornando o processo mais

bilidade de continuar exercendo o uso do solo rural de maneira or-

eficiente e menos burocrático. Favorecerá, ainda, o fisco que se tor-

denada, que já são práticas do setor. Com o cadastro ambiental rural

nará mais transparente”, resumiu. “A perspectiva é que a proposta

(CAR) e regulamentação futura do plano de recuperação ambiental

seja aprovada a partir de 2019, pois o projeto já foi projeto de ob-

(PRA), o Brasil se tornará atraente para investidores internacionais

jeto de muito estudo e preparação prévia. A implantação, em caso

interessados na aquisição de terras e fornecimento de fibras ao setor

positivo, será gradual e ao longo de dez anos.”, pontuou Brazuna.

industrial. Também deve-se avaliar a valorização de imóveis rurais
Em sua palestra, Piza disse ainda que acredita que o Brasil pos-

Tendências em RH e como integrar tecnologias à gestão
de empresas

sui as ferramentas para caminhar para um País ordenado. “Agora, o

“Estamos preparados para a evolução?”, perguntou André Jeha,

setor de florestas plantadas tem o trabalho de colaborar no planeja-

sócio da Falconi consultores de resultados, ao chamar a atenção

mento de um Brasil para 2050, com foco nas megatendências, como

do público presente no terceiro dia de palestras sobre a ansiedade

as alterações climáticas, a digitalização, o urbanismo e mobilidade

que a Indústria 4.0 traz para as empresas, ao passo que o ecos-

inteligente, e na floresta 4.0 – em que são fundamentais as tecno-

sistema avança com novas tecnologias que prometem aumentar a

logias na área florestal. Não apenas devemos utilizar os recursos

produtividade e gerar resultados exponenciais. André é colunista,

florestais para geração de energia, considerada sua relevância, mas

juntamente com outros consultores, da coluna Liderança, na

também atender o mercado que busca fibras para celulose e papel, e

O Papel, mensalmente.

para produção de grãos e proteína animal”, explicou.

ir além: difusão de tecnologia em todo o parque florestal brasileiro.

Como implementar (realmente) a transformação digital? Jeha

O parque florestal brasileiro assim despontará como um atrativo nas

questionou dois principais aspectos durante sua apresentação no

perspectivas futuras para fornecedores de fibras (madeira para celu-

Fórum O Papel 2018, entre eles, como integrar todas essas tecnolo-

lose). Para tal, o setor deve retomar os investimentos em pesquisa e

gias e como transformar as tecnologias complexas em resultados.

desenvolvimento e digitalização da atividade florestal para acompa-

“Não basta trabalhar só a estratégia dentro da tecnologia, quando

nhar a Indústria 4.0, que já é uma realidade”, enfatizou.

não se trabalham os processos. A empresa deve estar ciente que
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deverá alterar seus processos e, ao fazer isso, também precisará ajus-

las empresas, segundo o profissional; o entendimento e adaptação

tar sua estrutura organizacional, seus rituais de governança e comu-

da cultura às novas gerações; a qualidade de vida; as informações

nicação, além de adequar as competências das pessoas, com muito

compartilhadas, ou seja, grupos de trabalho atuando para resultados

treinamento e análise de perfil. Se tudo isso não estiver integrado de

conjuntos e não por departamento; ambientes virtuais; diversidade e

forma sinérgica, e dentro de um processo de gestão da mudança, os

multicultura, por meio de iniciativas de inclusão; hierarquização ho-

resultados não acontecerão”, disse o executivo, ao mencionar que

rizontal, em que se divide a tomada de decisões e a automação dos

não há como fugir da tecnologia, mas é preciso saber utilizá-la para

processos, que não substitui o profissional, mas abre novas oportuni-

que os resultados apareçam.

dades para profissionais capacitados a trabalhar no desenvolvimento

“Para tal, destaco a questão do desenvolvimento das competên-

dessas tecnologias.

cias entre as equipes. Formar uma cultura em gestão é o que perma-

Do lado do profissional desejado para o futuro, Dias elencou as

nece e esse é o papel do líder”, destacou. Com relação à complexi-

seguintes competências: profissionais com capacidade em atuar na

dade das informações, de maneira objetiva, Jeha lembrou o modelo

resolução de problemas complexos, com pensamento críticos, cria-

de gestão PCDA, que pode facilmente incorporar várias ferramentas

tividade evolutiva, gestão e coordenação de pessoas, no sentido de

de tecnologia dentro da estratégia e dos processos, simplificando o

transferir e compartilhar as atividades e resultados, inteligência emo-

processo e garantindo o atingimento das metas.

cional, entre outros, defendendo ainda a importância do mapeamento

Leandro Dias, também sócio da Falconi consultores de resultados,

para as organizações, a fim de obter os resultados desejados. “Para

reafirmou essa consciência pelas organizações ao trazer para o even-

isso, a cultura da empresa deve ser clara, tendo os valores e compe-

to as principais tendências em RH. “Os negócios estão mudando e,

tências bem delineados e definidos pela liderança”, concluiu.

n

em consequência disso, as relações de trabalho”, introduziu. Entre
elas, a busca por equipes mais profissionalizadas, que passaram a

Nota: as apresentações dos colunistas e convidados especiais do

atuar, inclusive, por jobs; o trabalho remoto, pela sua possibilida-

Fórum Revista O Papel 79 Anos – Mercado & Gestão – estão dispo-

de de redução de custos com espaços físicos e, ao mesmo tempo,

níveis em www.revistaopapel.org.br/eventoseexposicoes. Buscar por

por trazer aumento de produtividade ao aumentar a qualidade de

ABTCP 2018 para download das apresentações que tiveram publica-

vida para o funcionário, mesmo que ainda não tão incorporada pe-

ção autorizada no site.

VAGA PARA PROFISSIONAIS
Empresa: CONTECH PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS S.A.
Vaga oferecida: Técnico de Aplicação

OFERTA DE PROFISSIONAIS
Carlos Guilherme Camargo de Freitas

Maira de Oliveira Vasconcelos

Formação Acadêmica: Bacharelado em Engenharia Elétrica e
Habilitação Profissional Plena / Técnico em Instrumentação
Áreas de interesse: Automação, Celulose, Engenharia,
Manutenção e Papel

Formação acadêmica: Engenharia Química,
Informática Industrial
Áreas de interesse: Celulose, Engenharia,
Papel e Recuperação

Para entrar em contato com os profissionais ou verificar as vagas publicadas nesta página, acesse: www.abtcp.org.br/associados/
associados/curriculos-e-vagas
IMPORTANTE: Associados ABTCP – empresas e profissionais – podem divulgar currículos e vagas nesta coluna!
Para conhecer as condições de publicação do seu perfil ou vaga da sua empresa, envie e-mail para relacionamento@abtcp.org.br
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