
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 939/Question nº: 939 

 
Título: /Title: Acerca dos dados e números de empresas no setor 

de celulose-papel no Brasil 

                   Por: / By: Maria Virginia Pezzi 

 
E-mail: maria.pezzi@senairs.org.br 

 

Questão: /Question: 

 
Prezado Sr. Foelkel 

 

Tendo em vista seu notório conhecimento dos setores de celulose e 

papel, encaminhamos solicitação do CNTL SENAI, que necessita com 

urgência dos seguintes dados: Número de empresas (de médio e grande 
porte) dos setores agroindustriais de celulose e papel no Brasil.  

 

Caso tenha disponibilidade de nos informar estes dados, seria possível 

ainda hoje (16/06), ou no máximo até amanhã (17/06) pela manhã?  
 

Antecipamos agradecimentos.  

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


Atenciosamente,  

 

Maria Virginia Pezzi 

SENAI-RS - Cooperação Internacional 
Fone: (51) 3347-8400, r. 8313 

 

_________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Maria Virgínia, bom dia. 

Esses dados estão disponibilizados em relatórios anuais da BRACELPA - 
Associação Brasileira de Celulose e Papel ou então em dados da ABRAF - 

Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. 

Veja os seguintes relatórios anuais das mesmas: 

http://www.bracelpa.org.br/bra/estatisticas/pdf/anual/rel2008.pdf 
http://www.bracelpa.org.br/bra/estatisticas/pdf/booklet/booklet.pdf  

(com os dados que precisam) 

http://www.bracelpa.org.br/bra/social/empresarial/cni.pdf 

http://www.abraflor.org.br/estatisticas.asp 

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 

 

   _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Maria Virginia Pezzi 

 
E-mail: maria.pezzi@senairs.org.br 

 

Prezado Celso, conforme sua orientação, acessamos as publicações e os 

dados globais, através dos links. Só não foi possível obter os números 

estratificados por porte (quantificação de médias e grandes empresas). 
Entretanto, considerando-se as características das operações e negócio 

nos setores de produção celulose e papel, podemos assumir que não 

haja pequenas empresas, ou que estas não representem um percentual 

relevante nesses setores? 
 

Grata,  

 

Maria Virginia Pezzi 
SENAI-RS - Cooperação Internacional 

Disque-fácil: 4692-8313 

http://www.bracelpa.org.br/bra/estatisticas/pdf/anual/rel2008.pdf
http://www.bracelpa.org.br/bra/estatisticas/pdf/booklet/booklet.pdf
http://www.bracelpa.org.br/bra/social/empresarial/cni.pdf
http://www.abraflor.org.br/estatisticas.asp


Fone: (51) 3347-8400/r. 8313 

 

   _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 

 
Virginia, você está correta, não dá para se considerar como pequena 

empresa quaisquer das fábricas de celulose, cuja dimensão é dada pelo 

número de funcionários, correto?Qual seria esse número limitador? 

 
Celso 

 


