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Questão: /Question: 

 
Caro Celso, Bom Dia!  

  

Andei afastado do setor por alguns anos, mas estou avaliando uma 

possível volta! Tentei postar esta pergunta no EUCAEXPERT, mas o 

sistema estava reportando erro na hora do envio. Gostaria que você 
expusesse sua opinião sobre a aquisição da fábrica de Guaíba pela 

CMPC. Você considera que a empresa chilena tem objetivos concretos de 

aumentar a presença no mercado brasileiro/latino? Na sua opinião os 

planos abortados pela Aracruz de aumento de produção da planta 
poderão ser retomados pela CMPC no curto/médio ou longo prazo? 

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


  

Antecipo os cordiais agradecimentos pela opinião! 

  

Att.: Eduardo Neves 
031-8881-5332 

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Eduardo, boa tarde. Agradeço sua mensagem e pergunta. Espero 

que tudo bem consigo. Não tenha dúvidas que a CMPC, uma das 

maiores empresas chilenas do setor de base florestal, está em franco 
processo de expansão. Como o Chile é limitado em terras, clima e em 

população consumidora, resta a empresas como CMPC, Arauco, Masisa, 

etc. crescerem em outros locais geográficos. A presença dessas 

empresas em nossas terras está se acentuando, da mesma forma como 
elas também estão no Uruguai, Colômbia, etc. A CMPC só esse ano 

comprou a Melhoramentos e a Aracruz Guaíba, aqui no Brasil. A Masisa 

construiu nova fábrica de MDF no RS e a Arauco preferiu investir em 

uma nova fábrica de celulose no Uruguai, em parceria com a Stora 

Enso. Por essa razão, acredite, elas vieram para crescer e vão fazer isso 
com modernas tecnologias, pois sua metas são os mercados brasileiro e 

mundial. 

Um abraço e feliz 2010. 

Celso 
 __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By:  Eduardo Neves 

 

E-mail: eduardo.nevas@hotmail.com 

 

Celso, agradeço pela resposta. 
  

Feliz 2010! 

 

Att.: Eduardo Neves 
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