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Pergunta nº: 1178/Question nº: 1178 
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    Por: / By:  Elidio Frias 

 
E-mail: Elidio.Frias@albint.com  

 

 
Questão: /Question: 

 

Olá Celso, 

Como andam as coisas? Espero que tudo bem?  
Tenho uma dúvida e preciso da ajuda de pessoas bem informadas como 

você. 

Você conhece a notícia da Stora Enso produzir celulose na China e 

falando em competir com os fabricantes brasileiros? Até onde tenho 
conhecimento o custo de fibra tanto em África, Indonésia são altos. 

Teríamos a Nova Zelândia para suprir cavacos, mas não creio que haja 
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tanta disponibilidade. Mesmo levando em consideração esses locais há o 

aspecto logístico que é um fator complicador....  

Se falarmos de reflorestamento, na China os custos seriam mais altos 

ainda.  
Os comentários acima são apenas palpites e eu gostaria de saber a sua 

opinião.  

 

Desde já, obrigado. 
 

Abraços,  

 

Elidio Frias  
 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Boa tarde caro amigo Elídio – fico feliz em poder lhe ser útil através 
do Fórum Euca Expert, que hoje já possui cerca de 1.200 perguntas 

respondidas. Para conhecer mais entre em 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert.html. Em breve todas as 

páginas estarão atualizadas, com as 1.200 perguntas disponibilizadas. 
 

Em relação à produção de celulose de mercado na China pela Stora 

Enso, isso é algo absolutamente natural e esperado. Há alguns anos a 

Stora Enso está investindo em eucaliptocultura na China. Para isso tem 
disponibilizado a presença de engenheiros florestais internacionais, 

inclusive brasileiros, com ampla experiência na cultura do eucalipto. 

Além disso, a presença dos eucaliptos na Ásia é irreversível: eles já se 

constituem em sucesso no Vietnã, na Malásia, na Tailândia, etc. 
Inúmeros professores de nossa academia e técnicos renomados de 

nossa área florestal já estiveram por esses países colaborando com a 

transferência de tecnologias, em especial da hibridação e clonagem. Há 

relatos de clones crescendo no sul da China a ritmos muito similares ao 

que se obtêm no Uruguai (25 a 35 m³/ha.ano).  
 

Por outro lado, a Stora Enso é uma das empresas com melhores 

estratégias de negócios que conheço no setor. Com a queda crescente 

em seus negócios relacionados ao papel jornal e papéis para revistas, 
ela deve estar migrando para outros negócios onde tenha experiência e 

conhecimentos capazes de favorecer um elevado nível de 

competitividade. O sucesso com a Veracel deve ter estimulado a migrar 
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também para o negócio promissor do momento - polpa de mercado. 

Sendo uma empresa globalizada, atuando em inúmeros países, porque 

não atuar na China, onde estão os principais clientes a demandar polpas 

de eucalipto? – e com expectativas de novos crescimentos. Lembrar que 
produzir na China em atividades grandes geradoras de empregos (área 

florestal é um caso típico) pode facilitar incentivos governamentais. 

Além disso, temos as economias substanciais em fretes e em ciclo 

financeiro. 
 

Em resumo, acredito que a Stora Enso deve crescer e passar a ser uma 

das empresas fortes na produção de celulose de mercado de eucalipto, 

seja com a Veracel, Montes del Plata e outras fábricas inimagináveis no 
momento. 

 

Para conhecer mais sobre a atuação na China dessa empresa, sugiro 

que leia um relatório da IUFRO – International Union of Forest Research 
Organizations - de 2010 - que pode ser baixado em: 

http://www.iufro.org/download/file/5908/4668/385-398_pdf 

Essa leitura vai-lhe oportunizar conhecer mais sobre o que está 

acontecendo por lá. 

 
Um forte abraço e obrigado pela questão. 

Celso Foelkel 

 __________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Elidio Frias 

 
E-mail: Elidio.Frias@albint.com 
 

 

Prezado amigo Celso, 

 
Muitíssimo obrigado! Nesse exato momento estou fora do Brasil, mas na 

primeira oportunidade mergulharei nessas leituras. 

 

Pelo que já li, será de muita utilidade para mim.  
 

Voltarei a entrar em contato!  

 

Novamente e por ora muito obrigado! 

 
Elidio  
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__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Elidio Frias 

 
E-mail: Elidio.Frias@albint.com  

 

Olá Celso, 

 
Já de volta a Sampa e com tempo para mergulhar nos arquivos. 

Novamente muito obrigado, material riquíssimo.  

 

Abraços,  
 

Elidio Frias 

 

__________________________________________________ 
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