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Fonseca Júnior (esq.), Piva (centro) e Hartung (dir.) receberam a imprensa no novo escritório da IBÁ em Brasília-DF

SETOR FLORESTAL ANUNCIA NOVOS 
INVESTIMENTOS E TRABALHA NO 

FORTALECIMENTO DA IMAGEM DIANTE 
DA CRISE AMBIENTAL VIVIDA PELO PAÍS

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) atualizou 
a projeção de investimentos do setor de flores-
tas plantadas e calculou um aporte de R$ 32,6 
bilhões entre 2020 e 2023. A soma engloba os 

segmentos de celulose, papel e painéis de madeira, distri-
buídos por seis estados, e representará um aumento de 3,2 
milhões de toneladas na produção de celulose, 1,9 milhão 
de toneladas de celulose solúvel, 1,2 milhão de toneladas de 
papel, 570 mil m3 de MDF e 450 mil m3 de serrados. 

Dando enfoque à indústria de celulose e papel, os dados 
levantados pela IBÁ preveem a construção de sete fábricas, 
incluindo expansões de capacidade e novas unidades fabris. 
WestRock, International Paper, Anin, Klabin, Bracell, Dura-
tex e Euca Energy estão entre os players com investimentos 
previstos nos segmentos de celulose, celulose solúvel, papel 
de embalagem, papel de imprimir e escrever e papel tissue. 

Os investimentos registrados até o ano passado tam-
bém representam um valor de destaque em meio a um 
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cenário desafiador. “Mesmo diante 
de uma economia que caminhou de 
lado, com um crescimento de 1,1% 
do Produto Interno Bruto (PIB), em 
2018, a indústria de base florestal re-
gistrou um avanço de 13,1%. Além 
disso, num período recessivo, como 
o de 2014 a 2018, em que a maioria 
dos setores industriais encolheu e viu 
a retração de suas atividades, o setor 
de florestas plantadas aportou inves-
timentos superiores a R$ 20 bilhões”, 
informou Paulo Hartung, presidente 
executivo da IBÁ. 

Acompanhado por Horacio Lafer 
Piva, presidente do Conselho da In-
dústria de Base Florestal, e pelo Em-
baixador José Carlos Fonseca Júnior, 
diretor executivo da IBÁ, no novo 
escritório da entidade em Brasília-DF, 
Hartung recebeu a imprensa e falou 
sobre a representatividade do setor 
não só à indústria nacional, como a 
diferentes segmentos da indústria glo-
bal interessados no fortalecimento da 
bioeconomia. “Uma das grandes van-
tagens do setor de florestas plantadas 
é ter uma pauta muito transparente, 
baseada em sustentabilidade. O Brasil 
é a potência ambiental mundial e ain-
da não se apropriou muito disso”, cor-
roborou Piva ao falar sobre o trabalho 
que a IBÁ pretende encabeçar. “Além 
do portfólio tradicional, a Indústria de 
Base Florestal investe fortemente em 
inovação, a fim de desenvolver novos 
produtos que irão compor a economia 
de baixo carbono. Uma árvore é fonte 
infindável para as biorrefinarias”, re-
forçou Fonseca Júnior. Confira mais 
detalhes na entrevista a seguir. 

Essa crise internacional acarretada 
pelas queimadas na Amazônia ge-
rou algum impacto às exportações 
do setor? 

Horacio Lafer Piva, presidente do 
Conselho da IBÁ – Não impactou, 
mas trouxe certo incômodo. Os nossos 
clientes e os clientes dos nossos clien-
tes, ou seja, os stakeholders das empre-

sas internacionais, estão manifestando 
incômodo. A gente sente uma pressão 
da sociedade internacional em torno 
de mais explicações sobre este assunto. 
O setor, portanto, não perdeu cliente 
por causa disso, mas obviamente sente 
a temperatura aumentando. Além dos 
clientes, o setor financeiro internacio-
nal vem cobrando um posicionamento 
das empresas para elas, de certa forma, 
pressionarem o governo e ajudarem 
a enfrentar esse desafio. O que temos 

trutiva. Pretendemos seguir em frente 
no diálogo para superar esse momento 
que, indiscutivelmente, não tem sido 
bom para o País. 

Na avaliação da IBÁ, para minimizar 
esses reflexos negativos, seria ne-
cessária uma mudança de discurso 
por parte do governo brasileiro?

Hartung – Fazendo uma contextu-
alização de trás para a frente, se ava-
liarmos o período da Rio 92 para cá, 
vemos que o Brasil evoluiu na per-
cepção internacional no que se refere 
às práticas ambientais. Demos passos 
importantes do ponto de vista da ar-
quitetura institucional do País: ór-
gãos foram criados, legislações foram 
aperfeiçoadas. O Estado brasileiro se 
equipou melhor para tratar as ques-
tões ambientais. Consequentemente 
tivemos um ganho de imagem nes-
se período. Se hoje estamos vivendo 
uma crise de imagem, é porque pre-
cisamos mudar nossa ação. Mas não 
vamos fazer isso com corda esticada, 
muito menos apontando culpados. Já 
vemos radicalismo demais no nosso 
País. A forma que a IBÁ está encon-
trando para driblar esse período é 
por meio do diálogo, buscando uma 
maneira que induza, no bom senti-
do, ações que reconstruam a nossa 
imagem internacional. Esperamos 
ser bem-sucedidos. É importante fri-
sar que esse diálogo permanente não 
acontece somente com o governo, 
mas também com ONGs, academias, 
coalização do clima e outros atores 
indispensáveis para esse processo de 
construção de imagem.

Piva – É preciso destacar a nossa 
intolerância com os malfeitos e práti-
cas ilegais na área ambiental. O Brasil 
foi, durante algum tempo, muito per-
missivo quanto ao enfrentamento de 
questões relacionadas a madeireiras 
ilegais, queimadas e abertura de postos 
não autorizados. O setor de base flo-
restal é absolutamente comprometido 
com o desenvolvimento sustentável e 
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buscado deixar claro é que não é um 
problema relacionado apenas ao go-
verno, mas também ao próprio perío-
do de seca. 

Paulo Hartung, presidente execu-
tivo da IBÁ – Temos um diálogo per-
manente com o governo, inclusive a 
área técnica da IBÁ, que trabalha com 
a questão do clima, foi disponibilizada 
para contribuir com o Ministério do 
Meio Ambiente. É uma relação cons-
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com a recuperação daquilo que já foi 
feito. Muitas vezes, alguns interpre-
tam essa postura como uma posição 
de confronto ao governo. Entendemos, 
contudo, que não adianta se colocar de 
forma contrária. Nosso papel é o de ser 
contribuinte na soma de esforços em 
prol de melhorias.

Algumas pautas em discussão atu-
almente, como flexibilização de li-
cenciamento ambiental, com a qual 
a atividade de silvicultura seria uma 
das beneficiadas, podem prejudi-
car esse trabalho de reconstrução 
da imagem do Brasil em relação às 
práticas ambientais?

Hartung – No caso do nosso setor, 
o licenciamento é feito para plantio, o 
que reflete uma contribuição ao meio 
ambiente. Portanto, as discussões per-
tinentes ao nosso setor giram em torno 
de facilitar o processo de licenciamen-
to, por meio de desburocratização, para 
plantar florestas, respeitando sempre o 
Código Florestal – que, inclusive, aju-
damos a construir. Queremos, ainda, 
que esse debate seja eminentemente 
técnico, pautado em ciência para mos-
trar todos os benefícios e impactos do 
plantio de árvores.  

Dando enfoque à imagem que o con-
sumidor final faz do setor, a IBÁ pla-
neja algum tipo de campanha para 
desmistificar a antiga questão de o 
consumo de papel estar relacionado 
ao desmatamento?

Piva – Temos trabalhado há algum 
tempo junto a escolas e ao sistema de 
educação do governo no sentido de 
levar as nossas mensagens. O nosso 
planejamento atual visa somar as es-
tratégias de comunicação da IBÁ às 
das empresas do setor, considerando 
que as companhias são muito compe-
tentes no diálogo com seu público in-
terno e com as populações de entorno 
dos locais onde operam. Esse trabalho 
conjunto busca aliar o potencial da 
IBÁ e das empresas para chegar mais 

fortemente ao consumidor final. Esse 
conceito de consumidor consciente só 
nos traz vantagens.

Os dados do Relatório IBÁ 2019 mos-
tram um cenário muito favorável para 
exportação de celulose, apesar da 
atual turbulência de preços. Em pa-
ralelo, é possível notar uma mobili-
zação dos produtores brasileiros em 
direção à ampliação das exportações 
de papel. A Ibá tem uma agenda de 
comércio exterior para facilitar esse 
processo de expansão?

José Carlos Fonseca Júnior, diretor 
executivo da IBÁ – Sim. Em primeiro 
lugar a IBÁ tem um trabalho bem es-
truturado e consistente de acompanha-
mento do comércio internacional, a fim 
de avaliar seus desafios e oportunidades. 
Também fazemos um acompanhamen-
to pela perspectiva do que está aconte-
cendo na política externa comercial do 
Brasil, a exemplo do que vem sendo dis-
cutido sobre o acordo com o Mercosul e 
a União Europeia. Para aperfeiçoar esse 

trabalho tão importante ao setor, nes-
ta fase recente da nova gestão da IBÁ, 
contratamos uma empresa especializa-
da em questões técnicas do comércio 
exterior, chamada BMJ. Estamos muito 
sintonizados com a agenda do comércio 
exterior e cada vez mais preparados tec-
nicamente para uma atuação competiti-
va. Como a IBÁ representa uma gama 
ampla de segmentos, apesar de todos 
terem a origem florestal em comum, re-
alizamos trabalhos específicos em cada 
um deles.

Falando dos investimentos fo-
cados em inovação, como vocês 
avaliam a postura dos players 
brasileiros em relação aos novos 
mercados? É uma postura proati-
va, em busca de tomar a diantei-
ra nas pesquisas que levarão ao 
desenvolvimento de subprodutos 
advindos da madeira, ou de acom-
panhar as tendências e aguardar 
as respectivas consolidações?

Piva — Acho que o Brasil tem avan-
çado muito na questão de inovação. 
É válido lembrar que fomos pionei-
ros na fabricação de celulose de fibra 
curta. Com o passar do tempo, fomos 
nos acomodando nessa posição. Hoje, 
contudo, tenho visto muita dedica-
ção e ação voltada à competitividade 
de longo prazo. A Suzano e a Klabin 
são dois exemplos de empresas que 
vêm investindo em parcerias e reali-
zado trabalhos de desenvolvimento 
de novas tecnologias e frentes para 
se antecipar às tendências de merca-
do. Não é uma coisa que o Brasil faz 
com tanta facilidade, mas há, sim, 
esforços significativos neste sentido. 
Hartung – A inovação é uma área 
muito forte dentro do setor atualmen-
te. Estou rodando o País, visitando as 
nossas empresas associadas e associa-
ções estaduais, e estou encantado com 
o que tenho visto na área de Pesquisa e 
Desenvolvimento. Certamente logo te-
remos resultados muito interessantes 
em termos de novos produtos.    n
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