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                   Por: / By: Ronaldo André Soares 

 

E-mail: ronaldo.soares@fibria.com.br  
 

Questão: /Question: 

 

Bom dia! 
 

Sou graduando em Bacharel em Administração, com a monografia “A 

competitividade da celulose brasileira no mercado americano”, na qual 

estou encontrando dificuldades em obter informações sobre os impostos 

internos nos EUA que incidem sobre a produção e comercialização da 
celulose. Desde já agradeço qualquer fonte de informação 

 

Obrigado 

_________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
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Caro Ronaldo, bom dia. 

O grande debate do momento e razão de conflitos internacionais para o 

setor de produção de celulose e papel é na verdade em relação aos 
subsídios que o governo americano está concedendo à sua indústria 

fabricante de celulose kraft, o que reduz seu custo de produção e a 

torna altamente competitiva em relação a outros países. O Brasil tem-se 

posicionado contra esses subsídios, da mesma forma que Chile, 
Indonésia, etc. Os subsídios estão relacionados a créditos pelo uso de 

licor preto, um combustível resultante da biomassa madeira em 

substituição a combustíveis fósseis. Entretanto, esse uso é consagrado 

no setor desde o século XIX e não representa adicionalidade alguma em 
relação aos propósitos do MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Informe-se navegando em: 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&num=100&q=Subs%C3%ADdios+%22licor+negro%22+celulose+%
22estados+unidos%22+canad%C3%A1&meta=&aq=f&oq 

e 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&num=100&q=Subs%C3%ADdios+%22licor+preto%22+celulose+%

22estados+unidos%22+&btnG=Pesquisar&meta=&aq=f&oq 
e 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&num=100&q=tax+credit+%22black+liquor%22+pulp+%22united+

states%22&btnG=Pesquisar&meta=&aq=f&oq 
Sucessos em seu trabalho. 

Um abraço 

Celso Foelkel 

   __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Ronaldo André Soares 

 
E-mail: ronaldo.soares@fibria.com.br  

 

Sr. Celso ! Obrigado pelas informações, que com certeza contribuíram 

para o trabalho. Talvez não se lembre mas já trabalhamos juntos na 
Riocell , na ocasião era responsável pelo setor de corte Barra do Ribeiro 

na Barba Negra, onde em determinado momento participamos do seu 

trabalho sobre o aproveitamento melhor da  cepa. 

 
Abraços 

Ronaldo 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel 

 

Sem dúvidas Ronaldo, lembro-me bem do trabalho e dos envolvidos. 

Se puder, envie-me uma via eletrônica de seu TCC/monografia quando 
concluído e aprovado. É um tema que me fascina também. 

 

Um abraço 

 
Celso 

 


