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KLABIN DAY 2019 APRESENTA RESULTADOS 
MAIS RECENTES E DETALHA PRÓXIMAS 

ESTRATÉGIAS DA COMPANHIA

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis 
para embalagens do Brasil, líder nos mercados 
de embalagens de papelão ondulado e sacos in-
dustriais e única companhia do País a oferecer 

ao mercado uma solução em celuloses de fibra curta, fibra 
longa e fluff, promoveu o Klabin Day 2019, no final de no-
vembro último. O evento reuniu analistas e investidores 
do mercado financeiro para detalhar os últimos resultados 
registrados e apresentar as próximas estratégias comerciais 
traçadas pela empresa.

Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin, abriu o even-
to esclarecendo que a reunião promovida anualmente re-
presenta um canal de comunicação importante entre os exe-
cutivos e os investidores da companhia. “É um momento de 
escuta para nós, especialmente neste ano, em que partimos 
de 10 mil para 80 mil investidores pessoas físicas”, ressaltou 
sobre o crescimento registrado ao longo de 2019.

Apresentando os resultados mais recentes da Klabin, Tei-
xeira creditou o bom desempenho dos últimos meses à reto-
mada do consumo interno. “A economia nacional está mui-
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to forte para nós. A nossa unidade de 
papelão ondulado e sacos industriais – 
com destaque para papelão ondulado 
– bateu recorde de vendas nos meses de 
outubro e novembro”, informou. “Ape-
sar de estarmos contendo a ansiedade 
sobre essa recuperação econômica, é 
possível notar um sinal de crescimento 
importante”, completou, frisando que a 
questão da sazonalidade, que favorece 
o consumo nesta época do ano, asso-
ciada à geração de emprego vista nos 
últimos meses e consequente geração 
de renda, refletem em um momento 
de preparação da Klabin em vista do 
aumento de demanda previsto para os 
próximos meses.

Marcos Ivo, diretor financeiro e de 
Relações com Investidores da Klabin, 
detalhou os resultados financeiros con-
quistados nos primeiros nove meses do 
ano. “Os números mostram que, mais 
uma vez, o modelo de negócios integra-
do, diversificado e flexível permite uma 
operação com resultados consistentes 
nos diversos ciclos macroeconômicos e 
ciclos que envolvem nossos principais 
produtos”, salientou o executivo.

 Os números apresentados até se-
tembro último sinalizam que o volume 
de vendas da Klabin cresceu 3%, em 
relação ao mesmo período do ano an-
terior, atingindo 2,4 milhões de tonela-
das. A receita líquida cresceu 5%, atin-
gindo R$ 7,6 bilhões, com uma maior 
participação nas vendas do mercado 
nacional, registrando um incremento 
de 4%, também em comparação ao 
mesmo período de 2018. Já o Ebitda 
atingiu R$ 3,4 bilhões nos primeiros 
nove meses do ano, o que significa um 
crescimento de 16%, quando compa-
rado a igual período do ano anterior. 

No segmento de cartões, os resulta-
dos de 2019 também vêm se mostran-
do positivos, conforme informou Ivo. 
O volume de vendas acumulado até 
setembro cresceu 17%, atingindo uma 
expedição de 524 mil toneladas de 
papéis – resultado advindo do maior 
volume de exportação. “Esse aumento 

OS NÚMEROS 
APRESENTADOS ATÉ 
SETEMBRO ÚLTIMO 
SINALIZAM QUE O 

VOLUME DE VENDAS 
DA KLABIN CRESCEU 
3%, EM RELAÇÃO AO 

MESMO PERÍODO 
DO ANO ANTERIOR, 

ATINGINDO 2,4 MILHÕES 
DE TONELADAS

de volume foi feito sem detrimento de 
preço. A receita líquida do negócio de 
cartões cresceu acima do volume, re-
gistrando um incremento de 23%. A 
Klabin foi beneficiada pelo fato de a 
moeda brasileira estar mais fraca em 
relação ao dólar, mas também pelos 
bons preços denominados em moeda 
de exportação”, explicou o diretor fi-
nanceiro e de Relações com Investido-
res da Klabin.

Ivo sublinhou que o segmento de 
papelão ondulado e sacos industriais 
está muito correlacionado com o 
comportamento do mercado brasi-
leiro. “Começamos a ver sinais muito 
positivos da economia brasileira, nos 
últimos três meses. Mas, como todos 
nós acompanhamos, a recuperação 
econômica que esperávamos desde o 
ano passado não se deu no primeiro 
semestre deste ano. Por isso a Klabin 
privilegiou o foco em rentabilidade, 
melhorando ainda mais o seu perfil 
de vendas ao longo do ano”, comen-

tou sobre a estratégia que resultou em 
uma redução de 1% no volume total de 
vendas nos primeiros nove meses do 
ano, em relação a igual período do ano 
anterior, mas com aumento de renta-
bilidade, apresentando um crescimen-
to de 7% da receita líquida. “Isso faz 
com que a companhia, líder brasileira 
nestes dois setores (papelão ondulado 
e sacos industriais), esteja preparada 
para se beneficiar com a tão esperada 
retomada econômica do Brasil.”

Detalhando o cenário que envolve o 
negócio de embalagem, Douglas Dal-
masi, diretor de Embalagem da Klabin, 
mostrou que o mercado consumidor 
brasileiro de papelão ondulado vem 
apresentando estabilidade atualmente 
e tem boas perspectivas de crescimento 
à frente. “O Brasil ainda tem um baixo 
consumo per capita de papelão ondu-
lado: 18 kg por habitante, ficando atrás 
do consumo apresentado por outras 
grandes economias da América Latina, 
como Chile e Argentina. Isso reflete 
um grande potencial de crescimento, a 
partir da retomada econômica.” 

O diretor de Embalagem da Kla-
bin ressaltou que a distribuição das 
fábricas de papelão ondulado da com-
panhia, que se espalham por 90% do 
mercado consumidor nacional, soma 
mais um fator competitivo à empresa 
no segmento.

Os sacos industriais, apesar de so-
frerem os impactos da queda do setor 
de construção civil no Brasil, também 
encontram boas oportunidades no 
curto prazo. “O consumo per capita 
de cimento é mais um que apresenta 
boas perspectivas de incremento com 
a esperada retomada econômica. Nos 
últimos quatro meses já notamos uma 
melhora na demanda de cimento no 
País, chegando próximo a 58 milhões 
de toneladas”, justificou Dalmasi. 

As três plantas de sacos industriais 
– duas no Brasil e outra na Argentina – 
também têm capacidade para atender a 
todo o mercado. “Com a queda do se-
tor de construção civil, desenvolvemos 
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novos horizontes no mercado de sacos. 
Hoje, temos 150 clientes em 30 países. 
Mesmo com o reaquecimento do mer-
cado interno, vamos dar continuidade 
a essa atuação internacional”, revelou 
ele sobre a estratégia para 2020. 

Ao dar enfoque às tendências e 
perspectivas acerca do segmento de 
papel de embalagem, Teixeira desta-
cou o potencial do Eukaliner, produto 
recém-lançado pela companhia que 
substitui fibras longas por fibras curtas 
na fabricação de papel kraft. “A Klabin 
tem orgulho de ser pioneira na produ-
ção de kraftliner a partir de eucalipto. 
Esse papel já viajou para 14 países para 
a realização de testes com todos os 
grandes convertedores de kraft e tem 
apresentado excelentes resultados”, 
disse o diretor-geral da Klabin, ao se 
mostrar confiante de que o Eukaliner 
despontará no mercado de kraftliner 
nos próximos anos.

Conforme contextualizou Flávio De-
ganutti, diretor do Negócio de Papéis da 
Klabin, a produção de kraftliner com 
fibra curta começou com uma taxa pró-
xima a zero e hoje atinge um teor médio 
de 80% desse tipo de fibra. “A substitui-
ção trouxe uma série de vantagens ao 
produto final, incluindo maior capaci-
dade de compressão e melhor qualidade 
de impressão”, afirmou ele. Outro be-
nefício competitivo do produto advém 
da base florestal, já que o eucalipto de-
manda menos áreas plantadas, levando 
assim à redução dos custos de produção.

“As projeções mais conservadoras 
da Klabin e das nossas consultorias 
parceiras apontam para 1 milhão de 
toneladas adicionais no mercado glo-
bal de papéis nos próximos dez anos, 
incremento decorrente da migração de 
embalagens de plástico de uso único 
para alternativas mais sustentáveis. 
Além disso, pesquisas apontam que, 
nos países desenvolvidos, pelo menos 
50% dos consumidores tomam a de-
cisão de compra considerando a em-
balagem. Deste total, de 10% a 15% 
pagariam mais por embalagens mais 

sustentáveis”, informou Deganutti ao 
embasar as rotas de Pesquisa & Desen-
volvimento da Klabin. 

Com base nestes dados e em outras 
tendências que sinalizam um futuro 
renovável, a companhia tem trabalha-
do no desenvolvimento de uma base 
florestal ainda mais apta aos próximos 
desdobramentos e na produção de ce-
luloses especiais, além de apostar na 
associação de papéis com barreiras 
biodegradáveis e novas tecnologias 
que possibilitem a exploração de ou-
tros usos da floresta. 

A construção do Parque de Plan-
tas Piloto, na Unidade Monte Alegre, 
em Telêmaco Borba, Paraná, destaca-
-se entre os exemplos práticos desta 
conduta anunciada pela Klabin. O 
local simulará uma unidade fabril 
para realização de estudos e testes 
industriais em frentes de pesquisa 
relacionadas à lignina e a celulose 
microfibrilada (MFC), possibilitan-
do a produção destes materiais que 
poderão nortear futuras oportunida-
des de negócio para a companhia. “A 
MFC oferece uma série de vantagens, 
a exemplo da capacidade de reforço 
nas propriedades físicas do papel. As-
sociar esse tipo de fibra ao Eukaliner 
é um dos nossos objetivos quando ti-
vermos escala – com a planta piloto 
vamos conseguir avançar nesta ques-
tão muito mais rapidamente. A ligni-
na, por sua vez, atua como alternativa 
renovável para produção de materiais 
como resinas, fibras de carbono, ter-
moplásticos, cosméticos, borrachas, 
entre outros”, resumiu Deganutti. 

A perspectiva de crescimento nos 
segmentos de embalagem inclui as 
plantas de celulose da Klabin. O Projeto 
Puma II engloba a implantação de duas 
máquinas de papel para embalagem, no 
mesmo site onde está localizada a Uni-
dade Puma, no município de Ortiguei-
ra, no Paraná. “A primeira máquina será 
um equipamento de kraftliner 100% 
eucalipto (marrom e branco) com capa-
cidade produtiva de 450 mil toneladas/

ano, com startup previsto para 2021, 
enquanto a segunda, também de kraf-
tliner, produzirá papéis com gramaturas 
um pouco maiores, oriundas de um mix 
de fibras, e tem startup previsto para 
2023”, revelou Francisco Razzolini, dire-
tor de Tecnologia Industrial, Inovação, 
Sustentabilidade, Projetos e Negócios de 
Celulose da Klabin. 

Além da produção de Eukaliner, 
o Puma II vai possibilitar à Klabin a 
fabricação do papel White Topliner, 
“kraftliner com cobertura branca e ex-
celente qualidade de impressão, que se 
posiciona como uma das tendências 
do mercado atual”, pontuou Razzoli-
ni. De acordo com ele, a companhia 
também prevê uma sinergia impor-
tante nos custos fixos, considerando 
que a Unidade Puma já nasceu como 
um parque da geração da Indústria 
4.0, extremamente automatizado. “Se 
comparada às nossas unidades que 
produzem kraftliner atualmente, ve-
remos que a Unidade Puma apresenta 
a metade do custo fixo de produção. 
Também teremos sinergias industriais 
e logísticas naquilo que é visto hoje 
como a grande bacia florestal da Kla-
bin”, disse a respeito da produtividade 
das florestas da região. 

Com investimento de R$ 9,1 bilhões, 
a primeira fase do projeto representa 
cerca de 75% de todo o desembolso, 
pois envolve a contratação e instalação 
dos grandes equipamentos. “A obra 
está transcorrendo muito bem. Esta-
mos com uma taxa de 9,5% da primei-
ra fase concluída, considerando que 
passaram seis meses das construções. 
As obras civis apresentam uma taxa de 
22% de realização, ligeiramente acima 
do cronograma previsto. Praticamente 
90% de todas as compras do projeto já 
foram realizadas”, atualizou Razzolini. 

Na seção de perguntas e respostas 
a seguir, você confere os principais 
tópicos que despertaram o interesse 
dos analistas e investidores partici-
pantes do evento e o posicionamento 
da diretoria da Klabin. 
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Qual é o planejamento florestal da 
companhia para o suprimento de 
madeira do Projeto Puma II?

Razzolini – Temos, ao longo dos 
últimos anos, trabalhado em diversas 
estratégias – uma delas é a proximi-
dade da unidade industrial de Orti-
gueira com as florestas de pínus que 
a Klabin detinha na região. À medida 
que fomos migrando para a incorpo-
ração de mais fibra curta nos nossos 
produtos, fomos trocando essa base 
florestal e aumentando, com isso, 
a produtividade dessas florestas já 
existentes. Esse índice vem crescendo 
ano a ano, inclusive com o auxílio de 
novos materiais e espécies florestais 
desenvolvidos pela empresa. Em pa-
ralelo, para o fornecimento adicional 
para o projeto, adotamos duas estra-
tégias: incremento de áreas de plantio 
e compras de áreas já existentes. 

José Totti, diretor florestal da Kla-
bin – Nossa estratégia divide-se em 
dois momentos. No primeiro, para su-
prir as novas máquinas, iremos com-
prar a quantidade de pínus faltante na 
região do Paraná. Já o eucalipto deve 
vir do Sul de São Paulo. Ambos os for-
necimentos estão praticamente asse-
gurados, considerando os ciclos dessas 
florestas. Para o segundo momento, 
temos comprado, arrendado e feito 
parcerias em regiões próximas à nossa 
fábrica, garantindo a manutenção de 
um raio médio muito bom – hoje, nos-
so raio médio é de 66 km. Esperamos 
concluir esse processo de aquisição de 
áreas com um raio médio de 90 km. 
Portanto, estamos tranquilos quanto 
ao abastecimento de madeira para o 
Projeto Puma II.

Quais são as perspectivas a respei-
to do comportamento do mercado 
de celulose nos próximos meses?

Carlos Soares, diretor comercial 
de Celulose da Klabin – Conversando 
com clientes, analistas de mercado e 
consultorias especializadas em celu-
lose, chegamos à conclusão de que o 

mercado apresentará uma estabilida-
de de preços neste quarto trimestre do 
ano, avançando até o ano novo chinês, 
que se dará em 25 de janeiro. O mer-
cado, portanto, está trabalhando com 
preços estáveis por enquanto. Para o 
segundo trimestre de 2020, a expec-
tativa é de uma pequena possibilidade 
de reação dos preços – de forma mo-
desta ainda, já que os estoques seguem 
um pouco acima da média.

Diante da recuperação econômica 
vista nos últimos meses, quais im-
pactos e reflexos a Klabin espera 
para 2020?

Teixeira – A retomada da geração 
de empregos vista nos últimos meses 
deste ano está relacionada a um cres-
cimento de consumo. Em paralelo, 
vemos o bom desempenho da expor-
tação de proteína brasileira somada 
à expectativa de reaquecimento do 
setor de construção civil. Todo esse 
contexto faz com que a gente pros-

pecte um 2020 com destaque ao mer-
cado doméstico frente ao mercado 
internacional. 

Qual é a visão da empresa para os 
próximos três anos, considerando 
os startups previstos com o Puma 
II e quais são as estratégias co-
merciais a partir deles?

Teixeira – A Klabin é uma com-
panhia que se projeta para décadas. 
Vemos tanta possibilidade de cres-
cimento orgânico, com margens tão 
boas ou melhores que as atuais, que 
não poderia ser diferente. A ten-
dência de aumento de rentabilidade 
vem não só do portfólio atual como 
do potencial dos biomateriais. Ne-
nhum de nós sabe ainda qual será 
a precificação por tonelada desses 
novos produtos que substituirão os 
materiais de origem fóssil, mas já 
sabemos que esse valor aumentará 
significativamente a rentabilidade 
da companhia. 

“A economia nacional está muito forte para nós. A nossa unidade de papelão ondulado e 
sacos industriais – com destaque para a de papelão ondulado – bateu recorde de vendas nos 
meses de outubro e novembro”, informou Teixeira
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Qual é a presença da Klabin no 
mercado chinês hoje e como a em-
presa vê esse importante cliente 
no futuro?

Soares – A nossa estratégia atual é 
direcionar um terço da nossa produção 
de celulose para a Ásia, com destaque 
à China. O país, portanto, é e seguirá 
sendo um mercado importante para 
a Klabin com os startups do Puma II, 
considerando que também é um desti-
no importante para papéis kraft. 

Deganutti – A China apresenta uma 
tendência de crescimento, nos próximos 
dez anos, de mais de 1,5 milhão de to-
neladas de kraftliner de fibras virgens, 
especialmente pela questão da mudança 
da política de importação de aparas. A 
Klabin, desde 2001, tem um histórico 
importante de exportação de papel para 
alimentos líquidos. Já entregamos, por-
tanto, volumes expressivos do produ-
to no mercado chinês e vislumbramos 
crescimento nos próximos anos.

Quando pensamos em substitui-
ção do plástico, o segmento de 

food service aparece como um ni-
cho importante. Como está o de-
senvolvimento de produtos à base 
de papel em substituição ao plás-
tico nesse segmento?

Razzolini – O desenvolvimento de 
barreiras é o nosso carro-chefe atu-
almente e representa grande parte 
do esforço das equipes de Pesquisa 
& Desenvolvimento e Engenharia de 
Processos. É um trabalho que envol-
ve também os nossos fornecedores de 
tecnologia. São, de fato, oportunida-
des expressivas que exigem mudanças 
na forma de revestir papel. Isso tem 
sido feito de duas maneiras: uma das 
vertentes já substitui o polietileno no 
revestimento de copos, sacos e car-
tões, enquanto a segunda virá da pro-
dução de MFC, da nossa planta piloto, 
e da produção de celulose nanocris-
talina, da nossa parceria com a Melo-
dea – dois novos tipos de celulose que 
serão a base para revestimentos que 
dispensam o uso de combustíveis de 
origem fóssil. Estamos neste processo 
de investigação e desenvolvimento da 

tecnologia de aplicação. Em meados 
do ano que vem, a Klabin já deve apre-
sentar alguma novidade neste sentido. 

Deganutti – É importante esclarecer 
que há rotas bem simples, de substitui-
ções rápidas e práticas, já existentes, 
como os biomateriais com capacidade 
de selagem que atuam bem em copos. 
Mas há, por outro lado, aplicações mais 
complexas, a exemplo de embalagens 
de leite, suco, iogurte, que hoje contam 
com um mix de plástico e alumínio 
para formar a barreira ideal. Nestes 
últimos casos, existem algumas alterna-
tivas mais próximas da realidade atual, 
como a eliminação do alumínio, que já 
facilitaria a reciclagem da camada plás-
tica inserida no papel e aumentaria o 
uso de papel por embalagem. A substi-
tuição completa por materiais 100% re-
nováveis e biodegradáveis, contudo, já 
seria uma rota de caminho mais longo. 
Queremos nos aproximar das proprie-
dades do plástico, mas temos de ter em 
mente que é um trabalho a ser realiza-
do em diferentes frentes.

Como está o processo de entrada 
em novos mercados, considerando 
o início da produção de lignina e de 
MFC do parque de plantas pilotos?

Razzolini – A planta piloto de MFC 
é interna, ou seja, faz parte da Unidade 
Monte Alegre, e o objetivo é incorpo-
rar esse material aos papéis já produ-
zidos. Estamos em fase de testes para 
encontrar a melhor forma de aplica-
ção e os volumes necessários para que, 
num segundo momento, possamos 
instalar plantas dedicadas a essa pro-
dução em outros parques. Esperamos 
com isso reduzir ainda mais a grama-
tura nos papéis que comercializamos. 
Já a planta piloto de lignina é voltada a 
aplicações externas. Estamos ganhan-
do volume de produção agora e reali-
zando alguns testes em parceria com 
os nossos clientes. No próximo ano, 
devemos definir estratégias de merca-
do junto a esses parceiros.     n

A perspectiva de crescimento nos segmentos de embalagem inclui as plantas de celulose da 
Klabin, informa Razzolini
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