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Pergunta nº: 837/Question nº: 837 

 
Título: /Title: Produção mundial de papel 

                   Por: / By: Felipe Alencar 

 

E-mail: felipedealencar@hotmail.com 
 

Questão: /Question: 

 

Sou estudante de marketing e estou fazendo minha monografia sobre o 
segmento de papel e celulose e respectivo impacto ambiental e falta 

apenas um dado para concluí-la.  Realizei diversas buscas na internet 

em diversos veículos de informação (RISI, BRACELPA) mas não 

encontrei informações sobre capacidade da produção de papel e no 

mundo das empresas.  
 

Obs: Eu preciso da produção mundial das empresas  (se possível de 

2008), estou desesperado pois preciso entregar até sexta-feira. 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Felipe, bom dia. 

As melhores estatísticas sobre produção mundial de papel são aquelas 
oferecidas pelas empresas RISI ou Poyry, ou pela FAO, uma instituição 

da ONU. 

Em uma busca rápida que realizei encontrei um bom artigo com duas 

tabelas baseadas em dados da RISI para o ano de 2007. Uma das 
tabelas mostra a capacidade de produção e a outra a soma 

das produções reais das fábricas. Por capacidade entenda-se a 

quantidade de papel que as fábricas teriam capacidade de produzir se 

atuassem a 100% de suas produções. Como isso nem sempre é 
possível, ou por paradas de manutenção, ou por diminuição da 

demanda, a produção efetiva é ligeiramente menor que a capacidade. 

Certamente, no ano de 2008, com a crise financeira a partir de outubro, 

os dados de capacidade podem não se alterar muito, mas os dados de 
produção efetiva devem ser mais baixos do que os de 2007. 

Veja a referência em: 

http://www.usitc.gov/publications/332/journals/sourcing_raw_materials

.pdf 

  
Outras referências interessantes: 

http://fr1.estis.net/includes/file.asp?site=eco-label&file=2C395DC3-

9927-4993-917D-B7A991DD105F 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0226t/i0226t.pdf 
http://www.ebusiness-

watch.org/studies/sectors/paper/documents/Paper_2006.pdf 

http://www.ebusiness-

watch.org/studies/sectors/paper/documents/Paper_2006.pdf 
  

Para a produção por empresas uma a uma você teria que consultar 

alguma publicação especializada, uma delas disponibilizada a clientes 

pela empresa RISI. Talvez, se você a contatar e souber explicar seus 

motivos, eles possam disponibilizar para você um sumário de algum 
relatório. Uma das pessoas responsáveis pelo escritório da RISI em São 

Paulo chama-se Renata Mercante  

(http://www.risiinfo.com/events/la_conf/speakers.html#Mercante) e 

talvez ela possa lhe ajudar. 
Sucessos em seu trabalho. 

Um abraço 

Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Felipe Alencar 

 
E-mail: felipedealencar@hotmail.com 

 

 

MUITO OBRIGADO MESMO!!! 
 

Abraço 
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