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ACovid-19 acelerou processos e antecipou alguns 
futuros. Neste período, a agenda ambiental ganhou 
relevância na discussão entre nações. A pandemia, no 
entanto, ainda não acabou e tem sido muito sofrida, 

ceifando vidas. A vacinação é urgente para cuidar dos brasileiros. 
Também é o principal modo para que possamos encaminhar o 
� m desta dura travessia e iniciarmos uma preparação do País 
para o pós-crise.   

É preciso ter energia para uma retomada e não há outro 
modo de se pensar em um recomeço se não com um rumo 
sustentável. A sociedade, em especial os jovens, anseia 
por oportunidades de longo prazo e isso passa por uma 
economia mais moderna, pautada pela baixa emissão de CO2

e o respeito com a natureza.
É chegado o momento de retribuir toda a generosidade do 

meio ambiente traduzida em forma de recursos naturais. Imple-
mentar um modelo de negócios mais verde exige uma ruptura. 
Não é possível trilhar um caminho sustentado pela inovação, 
tecnologia e cuidado com a natureza utilizando os velhos hábi-
tos.  É um novo momento, e o setor de árvores cultivadas está 
pronto para dar sua contribuição nesta rota.

Uma agroindústria que planta 1 milhão de árvores para � ns 
industriais todos os dias. Cultiva, colhe e replanta, comumen-
te em áreas antes degradadas pela ação humana. Além dos 9 
milhões de hectares destinados para produção, conserva outros 
5,9 milhões de hectares de áreas nativas. Manejo sustentável 
e diálogo aberto com comunidades vizinhas atestados pelos 
principais selos de certi� cação internacional, como FSC (Forest 
Stewardship Council) e o PEFC/Cer� or.  

Mais do que nunca, os bioprodutos se mostram essenciais. 
Em frente ao isolamento social, muitos brasileiros encontraram 
novas formas de adquirir remédios, comida e outros serviços 
essenciais. O levantamento Consumer Insights da Kantar apon-
ta que o delivery de refeições vem ganhando cada vez mais espa-
ço, colocando o Brasil ao lado dos mercados asiáticos quanto à 
popularidade. Esse serviço tem mais de 80% de penetração nas 
zonas urbanas. O e-commerce também avançou e, segundo a 
Ebit|Nielsen, cresceu 41% em 2020. 
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Com extrema importância, o setor de árvores cultivadas é 
um dos faróis que ilumina o caminho da bioeconomia no país 
a partir de produtos que estão na rotina de todos, como as ver-
sáteis embalagens de papel que podem proteger delicados pre-
sentes ou até mesmo dar a segurança no transporte de robustas 
peças automotivas. Este é um setor pronto para as demandas do 
agora e daquelas que estão por vir.

Em 2020, a produção de celulose alcançou seu segundo 
maior volume histórico, totalizando 21 milhões de toneladas 
produzidas. O papelcartão, utilizado em embalagens de deli-
very, especialmente, chegou a 798 mil toneladas produzidas, um 
avanço anual de 4,9% em relação a 2019. O papelão ondulado, 
voltado para o e-commerce, também avançou. Os números das 
companhias se mostram um bom termômetro. No ano passado, 
a Irani Papel e Embalagem cresceu 9,9% em volume de produ-
ção de embalagens de papelão na comparação anual.

Mas o olhar para o futuro impulsiona a pesquisa e o desenvol-
vimento desta indústria. A Klabin, por exemplo, está estudando 
a celulose micro� brilada (MFC) para tornar as embalagens de 
papel mais resistentes a líquidos e gorduras. Na prática isso quer 
dizer que será possível substituir as camadas de plástico ou alu-
mínio por barreiras celulósicas, que possuem a mesma e� cácia, 
em caixas de leite, suco ou outras substâncias. As consequências 
são o aumento de reciclabilidade e biodegradação, além de evi-
tar a utilização de matéria-prima de origem fóssil.

Esta aliança entre tecnologia e sustentabilidade não para por 
aí. O Brasil é um dos maiores recicladores de papel do mun-
do, com a taxa de reciclagem em cerca de 70%. Mas a Papirus 
deu um passo além. Implantou um sistema com tecnologia 
blockchain, que reconhece de onde vêm os materiais recebidos 
das cooperativas e de outras fontes. Com isto, de modo similar 
ao mercado de carbono, a companhia pode negociar créditos de 
reciclagem, o que acaba por fortalecer a cadeia e incentivar os 
cooperados. 

Todos estes esforços demonstram que este é um setor que 
navega dentro do mais moderno conceito de bioeconomia há 
anos. Se a retomada será verde, esta agroindústria pode ser uma 
das conexões do hoje com um amanhã mais sustentável.  
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SOBRE A IBÁ – A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) é a associação responsável pela representação institucional da cadeia
 produtiva de árvores plantadas, do campo à indústria, junto a seus principais públicos de interesse. Saiba mais em: www.iba.org.br

Você está pronto para ter sucesso conosco?

Valmet’s Way to Serve

O conceito do ‘Valmet’s Way to Serve’ garante a combinação certa de 
serviços para todas as fases do ciclo de vida.

Nossa oferta de serviços vai desde peças de reposição e processos, 
fabricação e serviços de rolos, vestimentas e serviços de campo, 
desenvolvimento de manutenção e terceirização, bem como 
modernizações de processos. Os serviços são complementados por 
soluções de Internet Industrial em campo ou remotamente.

Descubra mais em valmet.com/waytoserve 

Are you ready to succeed with us? 
Valmet’s way to serve

‘Valmet’s way to serve’ concept aims to ensure the right combination of 
services for every stage in the lifecycle.

Our services offering ranges from spare and process parts, workshop 
and roll services, and fabrics all the way to field services, maintenance 
development and outsourcing, as well as process upgrades. �e services 
are complemented by Industrial Internet solutions on your site or remotely. 

Discover more at valmet.com/waytoserve


