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Ribeiro: “Para 2021, dentro do tema central 
do congresso, elaboramos uma proposta 
mais estratégica, alinhando os conceitos 
tecnológicos aos de ESG. Isso reflete 
uma mudança de paradigma dos temas 
normalmente abordados no evento, em vista 
da prática da sustentabilidade almejada para 
o curto, médio e longo prazos” 
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S uperados os impactos ini-
ciais da pandemia do co-
ronavírus, a indústria de 
celulose e papel enfrenta 
outra etapa desafiadora 

atualmente: lidar com os reflexos ainda 
sentidos no dia a dia operacional e no 
mercado e, ao mesmo tempo, preparar 
a competitividade estrutural dos pró-
ximos anos. “Desde que essa situação 
instalou-se no Brasil, o setor agiu proa-
tivamente e se mobilizou em diferentes 
frentes. Hoje, apesar de estarmos em 
um estágio melhor do que aqueles que 
vivemos em 2020, ainda não é o mo-
mento de abaixar a guarda”, avalia Júlio 
César Tôrres Ribeiro, diretor industrial 
e técnico da Cenibra.

Nomeado presidente do próximo 
Congresso ABTCP, Ribeiro revela, na 
entrevista a seguir, como a associação 
tem trabalho para estar em linha com as 
necessidades atuais da indústria de base 
fl orestal, detalha quais desdobramentos 
devem se desenrolar nos próximos me-
ses e ressalta como uma atuação conjun-
ta pode ser benéfi ca a todos os elos da 
cadeia produtiva de celulose e papel. 

O Papel – Qual balanço você faz sobre 
o ano passado e os respectivos impac-
tos à indústria de celulose e papel?

Júlio César Tôrres Ribeiro, diretor 
industrial e técnico da Cenibra – O 

hospitais e outras entidades de apoio. 
Todas essas iniciativas reverteram em 
uma sensação boa de contribuir com 
a minimização do cenário caótico. In-
ternamente, contudo, o impacto inicial 
da pandemia foi muito grande. Todas 
as empresas do setor trabalharam for-
temente no desenvolvimento de proto-
colos de saúde, cujo principal objetivo 
era garantir a saúde e a segurança dos 
empregados. Dentro dos protocolos 
criados, uma das ações estratégias foi a 
redução do número de pessoas atuan-
do nas fábricas a fim de promover o 
distanciamento necessário para re-
duzir as chances de contaminação. A 
implantação do formato home-office 
também veio daí. Todas essas condutas 
agregadas às ações e comprometimen-
to dos funcionários permitiram que 
as empresas mantivessem operações 
ininterruptas durante 2020. O cenário 
desafiador também se estendeu ao as-
pecto mercadológico: vimos uma baixa 
demanda de celulose até o meio do ano 
passado, com preços igualmente baixos 
e custos de produção muito elevados 
em função de todas as particularidades 
do momento. Mesmo inserida neste 
contexto conturbado, vejo a indústria 
de celulose e papel como vencedora e 
perfeitamente integrada à sociedade. O 
setor saiu mais forte e preparado para 
os próximos desafios.

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

PRESIDENTE DO CONGRESSO ABTCP 
2021, JÚLIO CÉSAR TÔRRES RIBEIRO FALA 

SOBRE OS TRABALHOS EM ANDAMENTO 
PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR E 

SUPERAR OS REFLEXOS DA PANDEMIA

início de 2020 foi muito desafiador: o 
mundo deparou-se com uma doença 
desconhecida e acompanhou o despre-
paro do sistema de saúde de países ricos 
da Europa. As notícias que víamos na 
TV e jornais mostravam algo inimagi-
nável, uma situação caótica. Acho que 
esse grande assombro inicial aconteceu 
porque o mundo estava acostumado 
a ver esse tipo de problema em países 
pobres, pouco estruturados. Quando 
a doença chegou ao Brasil, vimos um 
despreparo similar, o mesmo caos ins-
talado. Neste momento de muita preo-
cupação, a única alternativa foi apostar 
no isolamento como a principal manei-
ra de prevenção. Fazendo um balanço 
deste cenário vivido recentemente, vejo 
que o setor de celulose e papel teve um 
destaque muito grande no combate à 
pandemia. Todas as empresas do se-
tor se mobilizaram, seja apoiando ou 
direcionando ações diretas de criação 
e desenvolvimento de projetos  como 
novos respiradores  bem como ações 
de conscientização e apoio aos fun-
cionários e comunidades onde atuam, 
fabricação e doação de mascaras, ma-
terial de desinfecção e apoio a várias 
entidades com recursos e informação 
de qualidade. É válido lembrar que o 
setor contribuiu até mesmo com a fa-
bricação de álcool gel, feito a partir de 
nanocelulose, além de oferecer apoio a 
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O Papel – O fato de a indústria de 
celulose e papel já se dedicar conti-
nuamente ao fortalecimento da sua 
competitividade estrutural exerceu 
uma força positiva na hora de superar 
tantos gargalos inesperados?

Ribeiro – Acredito que sim. Todo o 
setor de celulose e papel é muito bem es-
truturado no Brasil. Muitas de nossas fá-
bricas são consideradas como “estado da 
arte”, mas de nada adiantaria se a gestão 
destes ativos também não o fosse. E no 
meio do caos as ações da alta gestão das 
empresas foi, e sempre será, essencial. 
A demanda mais imediata nestas situa-
ções desconhecidas de estresse é parar, 
entender o que está acontecendo e tra-
çar um plano de ações adequado, com 
condutas que realmente podem contri-
buir com a mitigação do problema. Vejo 
o nosso setor muito bem preparado sob 
todos esses aspectos.

O Papel – Você acha que a almejada 
consolidação de um cluster voltado 
ao fortalecimento da competitividade 
do setor como um todo ganhou ainda 
mais peso neste cenário?

Ribeiro – Sim. Apesar dessa inte-
ração entre os diferentes players que 
compõem a indústria nacional já acon-
tecer, ela intensificou-se em 2020. Vejo 
a nossa indústria como um setor muito 
aberto a trocas de informações e, no 
momento da pandemia, certamente 
essa característica fortaleceu-se. Eu 
mesmo busquei experiências com cole-
gas de outras empresas, com protocolos 
de sucesso que adotaram, assim como 
forneci protocolos que foram bem-su-
cedidos na Cenibra. Sem dúvida foi 
uma troca de informações muito posi-
tiva e benéfica para a tomada de ações 
voltadas ao combate da pandemia. 

O Papel – Em paralelo aos desafios 
acarretados pela pandemia no ano 
passado, quais principais aprendiza-
dos podem ser estendidos para 2021?

Ribeiro – De forma geral, estamos 
numa situação muito melhor do que 

a que vivenciamos em 2020: a doença 
pode ser melhor compreendida, vacinas 
foram desenvolvidas, o processo de va-
cinação está em curso e vislumbramos 
um futuro “livre” desta pandemia. A si-
tuação mais controlada do momento, no 
entanto, me gera preocupação, pois pode 
levar ao sentimento de que já está tudo 
resolvido, quando na verdade não está. 
A vacina está disponível e em alguns 
meses estaremos todos vacinados, mas, 
diante das restrições impostas à socieda-
de no último ano, temos acompanhado 
uma série de desdobramentos negativos 
do isolamento social, não somente na 
saúde física como na mental. Neste con-
texto, aquele sentimento de libertação 
e o desejo de voltar à vida normal vem 
à tona com muita força. Tenho falado 
bastante sobre isso com a minha equipe 
na Cenibra e com as empresas com as 
quais tenho oportunidade: estamos em 
uma situação melhor, mas não podemos 
abaixar a guarda. Entre os aprendizados 
de 2020 que podem ser replicados em 
2021, portanto, eu citaria o protocolo de 
segurança rígido, apesar da melhoria de 
cenário. A troca de informações e expe-
riências que já acontecia antes da pande-
mia, mas certamente foi amplificada por 
ela, também deve se estender neste e no 
próximo ano, resultando na criação de 
um protocolo cada vez melhor.

O Papel – Dando enfoque aos aspec-
tos mercadológicos, os últimos des-
dobramentos apontam para um ano 
igualmente desafiador 2020 ou, elimi-
nando o fator surpresa da pandemia, 
as oportunidades poderão ser melhor 
exploradas?

Ribeiro – Temos percebido uma re-
cuperação do preço da celulose no mer-
cado internacional, o que pode ser visto 
como um fator muito positivo deste iní-
cio de ano, pois irá permitir a manuten-
ção da capacidade de investimento para 
os próximos anos. Precisamos avaliar 
individualmente o mercado de atuação 
de cada empresa, mas, de maneira geral, 
2021, sob o aspecto de vendas, se dese-

nha como positivo. A falta de insumos 
básicos para a produção, porém, é um 
aspecto preocupante. Temos percebido a 
escassez de insumos químicos, gerando 
dificuldades em diversas cadeias produ-
tivas. A inflação destes insumos é outro 
ponto de atenção. De 2020 para 2021, 
alguns deles subiram mais de 100%, 
denotando uma situação insustentável, 
que precisa ser equalizada o mais rápido 
possível. Outro ponto a ser mencionado 
é que muitos profissionais estrangeiros, 
dentre eles fabricantes de equipamen-
tos para o setor, estão impossibilitados 
de viajar, devido às sucessivas ondas da 
pandemia. A restrição de trânsito de 
pessoas no mundo pode impactar para-
das programadas do setor e gerar atrasos 
na aquisição de itens importados.

O Papel – Como é a sua relação com 
a ABTCP? O que este trabalho setorial 
agrega à sua atuação profissional?

Ribeiro – Minha relação com a ABTCP 
vem de longa data. O primeiro congresso 
que participei foi em 1994, sendo que no 
ano seguinte apresentei o meu primeiro 
trabalho técnico. Durante todo esse pe-
ríodo, mantenho-me próximo à ABTCP, 
participando não só do evento anual 
como atuando nas comissões técnicas. Já 
fui membro das comissões de Recupera-
ção e Energia e de Manutenção, sempre 
buscando desempenhar um papel ativo, 
contribuindo e buscando informações 
para o setor. Acredito que todo conhe-
cimento compartilhado ao longo dos 
anos ajudou a me moldar como pessoa 
e profissional. Essa interface e troca de 
experiências dentro da ABTCP também 
foi muito importante para as empresas 
do setor no País. Mais recentemente, em 
junho de 2019, ingressei no Conselho 
Executivo da ABTCP e pude contribuir 
com o planejamento estratégico para os 
próximos anos. Foi um período muito 
positivo para entender a fundo os basti-
dores e toda a estrutura que está por trás 
do funcionamento prático da associação. 
No final de 2020, concluí o meu mandato 
no Conselho Executivo e fui convidado a 

////////////////////
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ser vice-presidente do Conselho Diretor, 
frente na qual tenho contribuído atual-
mente. Participar desses conselhos é uma 
experiência única, pois estamos lideran-
do uma entidade que é a fomentadora de 
tecnologia e inovação ao setor de celulose 
e papel do Brasil, lembrando que o País 
desponta com um dos principais players 
globais dessa indústria. É uma satisfação 
muito grande poder participar de todo 
esse processo e ajudar nas tomadas de 
decisão da ABTCP. Estamos escrevendo 
a história do nosso setor.

O Papel – O Congresso ABTCP 2020 
reforçou a importância deste evento 
técnico que há anos se tornou refe-
rência ao setor (pelo formato digital e 
por ter sido realizado em um ano tão 
atípico). O que os profissionais podem 
esperar do evento deste ano?

Ribeiro – A realização do último 
congresso foi desafiadora mas o forma-
to digital adotado foi um sucesso. Toda 
a organização e as apresentações reali-
zadas durante os cinco dias de evento 
foram excelentes e atenderam aos inte-
resses do público participante. O nosso 
planejamento inicial para 2021 é reali-
zar o evento presencial, com a realiza-
ção em paralelo da Feira Técnica. Uma 
das feiras mais importantes em nível 

mundial que fornece grande oportu-
nidade de  networking bem como for-
talecer a integração do setor e divulgar 
nossa imagem ao mundo. Temos alguns 
check points, momentos de verificação, 
para confirmarmos a decisão de voltar 
ao modelo presencial, mas inicialmen-
te o evento anual mais importante do 
calendário da ABTCP está programado 
para 10 a 12 de agosto, garantindo to-
dos os protocolos de segurança e saúde 
que o momento ainda demanda.

O Papel – Você acredita que a pan-
demia também trouxe reflexos à 
atuação da ABTCP? De que forma a 
associação pode atuar para driblar 
tais contratempos e se fortalecer 
como entidade técnica do setor, que 
também atenta às demais necessi-
dades atuais?

Ribeiro – Todas as questões rela-
cionadas a ESG (sigla em inglês que 
reflete Meio Ambiente, Sociedade e 
Governança) estão mais latentes e ten-
dem a se intensificar. O nosso setor é 
reconhecido pela atuação responsável 
sob o ponto de vista Ambiental, social 
e de governança e, para 2021, dentro 
da proposta do tema central do con-
gresso, elaboramos uma proposta mais 
estratégica, alinhando os conceitos tec-

nológicos aos de ESG. Neste contexto, 
chegamos ao tema Celulose e Papel: 
Meio ambiente, Sociedade, Governan-
ça e Inovação. O intuito é aliar todo 
o lado técnico presente na inovação à 
movimentação do setor rumo ao futu-
ro, além da oportunidade às empresas 
de demonstrar ao mundo a sua pegada 
ESG, ou seja, as empresas terão a opor-
tunidade de não apenas mostrar que 
estão em linha com os últimos incre-
mentos tecnológicos mas também de 
se apresentarem como protagonistas 
que são das melhores práticas ambien-
tais, sociais e de gestão. Vejo isso como 
uma mudança de paradigma dos temas 
normalmente abordados no congresso 
e que está muito alinhado com a práti-
ca da sustentabilidade almejada para o 
curto, médio e longo prazos. Falando 
do trabalho da associação para além do 
congresso anual, também vejo um movi-
mento muito forte de aproximação com 
a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ). 
Até alguns anos atrás, as duas entidades 
que representam a indústria de celulose 
e papel não tinham uma interação mui-
to próxima, cada uma exercendo o seu 
papel. Hoje, essa  interação é mais forte 
e tende a se intensificar ainda mais, o 
que representa mais um elo fortalecido 
da nossa cadeia produtiva.     

////////////////////

////////////////////////////

Nome completo: Júlio César Tôrres Ribeiro

Formação acadêmica: Engenheiro Mecânico pela UFMG, especialização em Gestão Empresarial (FGV e USP) 
e mestrado em Tecnologia de Celulose e Papel pela UFV

Cargo atual: Diretor Industrial e Florestal da Celulose Nipo-Brasileira (Cenibra), respondendo por todos os 
processos, desde o planejamento florestal até a entrega do produto acabado. Também atua como membro e/
ou vice-presidente de várias Instituições ligadas à indústria, destacando-se Ibá, ABTCP e FIEMG

Principais aprendizados corporativos: Considero-me uma pessoa e um profissional privilegiado, pois durante 
a minha vida tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas da empresa: manutenção, produção, engenharia, 
florestal e diretoria. Toda esta diversidade me mostrou como é importante nunca para de buscar novos conhe-
cimentos e desafios – isso move as pessoas e o mundo!

Principais conquistas pessoais: Não vou me referir a eventos isolados ou prêmios conquistados, mas gostaria 
de ressaltar o orgulho de participar do setor e poder contribuir com a carreira de várias pessoas ao longo de 
todos estes anos. Também não posso deixar de citar a minha família, grande incentivadora e porto seguro em 
todos os momentos. 

O que ainda almeja conquistar: Não gosto de fazer planos, mas enxergo que ainda posso contribuir por vários 
anos com o nosso setor!

PERFIL DO EXECUTIVO 


