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Pergunta nº: 1118/Question nº: 1118 

 
Título: /Title: Monografia sobre competitividade do setor de 

celulose 

                   Por: / By: Dalcio Ciciliano Chiaranda 

 
E-mail: Dalcio.Chiaranda@voith.com 

 

Questão: /Question: 

 
Olá professores Christian e Celso, 

  

Tenho grande interesse em fazer minha monografia na área de 

competitividade. Porém competitividade da cadeia de celulose, de 

maneira geral, é um tema amplamente discutido e eu queria entrar em 
algum ponto onde posso agregar algo novo. 

  

Inicialmente tinha pensado em discutir como diminuir os custos da 

cadeia de celulose (ex.: logística, florestas, etc.) e também mostrar os 
principais consumidores e possíveis concorrentes à celulose brasileira 

nos diferentes mercados. 
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Vocês tem uma sugestão de tema? Talvez pudesse continuar um 

trabalho já iniciado por outra pessoa, conhecem algum trabalho 

interessante? 
  

Obrigado, 

  

Dalcio Ciciliano Chiaranda 
R&D Engineer 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  
Dálcio – bom dia. 

Estou escrevendo um capítulo de meu livro sobre competitividade da 

celulose de mercado. Preocupa-me essa grande quantidade nova de 

oferta de celulose e a ideia de que a China vai consumir quase tudo. Se 
pudesse opinar a ti sobre algo que precisa de avaliação é como o 

mercado vai reagir a essa oferta de quase 17 milhões de toneladas de 

fibra curta até 2025 e quanto a China vai usar – e quanto ela vai 

exportar de papel branco – se ela exportar para Europa vai tirar clientes 
de celulose da gente – mesmo que compre – logo – balanço zero. Eu 

acredito que algumas simulações se fazem necessárias para a relação 

oferta/demanda de polpa de mercado para até 2015. 

De qualquer forma – sua ideia de estudar a supply chain é excelente, 

mas muito mais trabalhosa e vai precisar de muitos dados das empresas 
– o que não é fácil se obter. 

Um abraço e sucessos 

Celso 
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