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Pergunta nº: 1140/Question nº: 1140 

 
Título: /Title: Tese de doutorado sobre Rotulagem Ambiental em 

celulose e papel 

 

                   Por: / By: Antonio Jose Juliani 
 

E-mail: lopesscatia@gmail.com 

 

Questão: /Question: 
 

Prezado Professor Celso, 

Tudo bem com você? Defendendo como sempre o setor de papel e 

celulose, não é mesmo? 

Professor, estive ontem na fábrica de Luiz Antônio, da IP, para 
conversar com algumas pessoas sobre a minha Tese de Doutorado. Vou 

qualificar o meu projeto de Tese agora na segunda semana de agosto e 

deverei trabalhar com a IP.  

O título provisório de minha tese é: Rotulagem ambiental: Inovação, 
Competitividade e Sustentabilidade no setor de papel e celulose do 

Brasil. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


E minha pergunta central é: A Rotulagem ambiental incentiva a 

inovação, agrega competitividade aos produtos em mercados externos e 

melhora o desempenho ambiental das empresas? 

Para respondê-la estou propondo um modelo matemático que será 
composto por indicadores de inovação, competitividade e de 

sustentabilidade, notadamente da International Paper do Brasil, como 

estudo de caso. O Peron ficou bastante empolgado só que eles 

gostariam que eu identificasse quais indicadores pretendo usar para que 
eles comuniquem para a Diretoria em São Paulo. 

Pretendo utilizar os critérios do Flower como alguns indicadores de 

sustentabilidade também. O Senhor que é um Doutor no setor, poderia 

me dar algumas dicas sobre quais indicadores eu poderia usar para 
tentar mostrar a efetividade da rotulagem ambiental no setor de papel e 

celulose? 

Como acha que posso trabalhar com a competitividade e a inovação? 

Meu amigo, desde já agradeço muitíssimo e em breve vou mandar para 
você o meu Projeto para que entenda melhor 

Professor, 

MUITÍSSIMO OBRIGADO 

    _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia, caro amigo Juliani, fico feliz com sua decisão de usar a sua 

ampla experiência com rotulagem ambiental em uma tese que pode 
incentivar nosso setor de celulose e papel. 

Sugiro começar lendo o que eu escrevi sobre os fatores de 

competitividade do setor em: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT27_CompetitividadeCelulos
e.pdf 

Tente associar os mesmos com a rotulagem e estabeleça os modelos 

que achar conveniente. 

Estarei em breve escrevendo mais um capítulo do meu livro online e ele 
será sobre sustentabilidade – nele colocarei os principais indicadores e 

você poderá se valer dele também. 

A expectativa é que existirão mais dois capítulos antes desse de 

sustentabilidade (em agosto e outubro), logo a previsão é para sair em 

final de dezembro – início de janeiro – perfeitamente apropriado para 
seus propósitos. 

Use e abuse da literatura citada nesses capítulos – é vasta e pode-se 

baixar tudo. 

Um abraço e sucessos 
Celso 

 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT27_CompetitividadeCelulose.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT27_CompetitividadeCelulose.pdf


 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Antonio Jose Juliani 

 

E-mail: lopesscatia@gmail.com 

 
Caro Professor Celso, 

Muitíssimo Obrigado. 

Essa primeira sugestão de indicadores é para apresentar para os 

Diretores da IP em São Paulo. O pessoal da fábrica de Luiz Antônio, 
mais uma vez liderados pelo amigo Peron, foram muito simpáticas e 

acharam a ideia muito boa também. 

Só preciso tomar cuidado para não utilizar indicadores que possam ser 

considerados sigilosos, mas eu acho que não vou ter esse problema. 
Sou um apaixonado pela rotulagem ambiental e pelo setor de papel e 

celulose. Gostaria muito de poder escrever um artigo com você sobre 

nossa experiência do Projeto de Cooperação e também para poder 

defender a minha tese, em julho de 2014, já que preciso para isso, ter 

um artigo publicado. 
MUITO OBRIGADO 

Grande abraço 

Juliani 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 
 

E-mail: foelkel@via-rs.net 

 

 

Olá amigo Juliani – acredito que o capítulo que pode ser baixado no 
endereço abaixo pode lhe ser útil em relaçãoà sua tese de doutorado.  

Aguarde, que escreverei mais alguns sobre sustentabilidade para o setor 

de celulose e papel. 

Um abração 
Celso 

 

http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT30_SustentabilidadeEucaliptos.pd
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