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No jogo competitivo, as peças sempre se movem para um ou outro lado – por essa razão, o 
estado de estar competitivo é absolutamente temporário. O passado é parte da história, o 
presente é repleto de estratégias e ações e o futuro pode ser uma ou diversas incógnitas a 
serem gerenciadas energicamente para que possamos melhorar nossa posição competitiva. 

(Foto do excelente livro editado pela ABTCP em 2004) 

 

          Desde o início desse presente século, tenho escrito muito 
sobre o setor brasileiro de celulose e papel, sobre suas crenças, 

cultura, valores, mitos, convenções, lendas, histórias e sobre sua 

competitividade. Sou um apaixonado pelas coisas desse setor, que 

por ser parte de um negócio global, é dinâmico e diversificado. Sei 

também, que existem momentos em que as coisas podem-se tornar 
difíceis e árduas, exigindo ações drásticas e amargas. Porém, 

também existem outros momentos em que o mundo do ótimo 

prevalece e muitos dos sonhos se tornam realidades. Por isso, e por 

outras razões, que incluem dentre tantas o meu interesse em difusão 
de conhecimentos sobre esse setor de base florestal, estou lhes 

trazendo esse capítulo. Ele tem como meta discutir e apresentar 

conceitos sobre as fontes de competitividade da indústria brasileira 

de celulose kraft branqueada de eucalipto (e um pouco também sobre 
o papel fabricado no Brasil), bem como de lhes oferecer uma 

magnífica e variada literatura para que possam aprender mais sobre 

isso. Claro, se vocês tiverem interesse e paciência. 

 

          Apesar do reconhecimento, a nível global, da altíssima 
competitividade do segmento de produção de celulose kraft 

branqueada de eucalipto no Brasil, veremos que existem diversos 

fatores sistêmicos e de estrutura dos mercados que podem afetar a 
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competitividade futura desse setor. Por essa razão, a dinâmica do 

setor deve estar sempre em sintonia com os fatores-chaves que 

alavancam essa competitividade, bem como em colocar esforços para 

destravar as barreiras que caracterizam o que entre nós é conhecido 
como “Custo Brasil”. 

 

         Minha intenção com esse texto é forçar uma reflexão pelos 

nossos engenheiros, técnicos, gestores e empresários do setor, para 
que procurem não apenas mover suas máquinas e fábricas, mas que 

entendam que estamos falando de um negócio que é global e 

altamente competitivo, com inúmeros atores em cena, principalmente 

pessoas. Temos muitos exemplos, até mesmo entre nós, de 
empresas gigantes que desapareceram, exatamente por perderem 

competitividade em relação aos seus mercados, concorrentes, 

tecnologias e produtos. Por isso, a importância de conhecer mais 

sobre esse negócio e não apenas sobre as suas tecnologias. Também 
há que se aprender a olhar o futuro e não se concentrar em apenas 

agir no presente. 

 

            Quero também agradecer a alguns autores aos quais aprendi 

a admirar ao ler seus artigos para aperfeiçoar meu aprendizado antes 
de lhes escrever esse texto. Minha gratidão e reconhecimento, pelo 

que publicaram e/ou ajudaram-me a desenvolver maiores 

conhecimentos sobre a competitividade do setor brasileiro de celulose 

e papel, aos competentes amigos: 
 

 Ângela Regina Pires Macedo 

 Antônio Carlos de Vasconcelos Valença 

 Carlos Alberto Farinha e Silva 
 Carlos José Caetano Bacha 

 Christian Luiz da Silva 

 Dórian Bachmann 

 Eduardo Pires Castanho Filho 
 Elizabeth de Carvalhaes 

 Giácoma Frasson Manhães 

 Isabel Menezes de Bulhões Gomes 

 Ivan Tomaselli 

 Jefferson Bueno Mendes 
 Joésio Deoclécio Pierin Siqueira 

 Laércio Antônio Gonçalves Jacovine 

 Lairton Leonardi 

 Luciano Galvão Coutinho 
 Luiz Ernesto George Barrichelo 

 Maria Sylvia Macchione Saes 
 Maurício Otávio Mendonça Jorge 

 Naisy Silva Soares  

 Nelson Barboza Leite 
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 Paulo Negreiros Figueiredo 

 René Luiz Grion de Mattos  

 Sebastião Renato Valverde 

 Thais Linhares Juvenal 

 
          Importante salientar que existe uma significativa bibliografia 

no Brasil sobre a competitividade da indústria de celulose e papel, em 

especial do setor de celulose kraft branqueada de mercado obtida de 
madeira de espécies de eucaliptos. Procurei elaborar uma extensa 

coletânea de artigos, teses, dissertações e palestras para que vocês, 

caso estejam interessados, possam aprender mais sobre essa 

temática lendo os mesmos. Uma importante parte dos mesmos foi 

disponibilizada pela nossa parceira ABTCP – Associação Brasileira 
Técnica de Celulose e Papel, que tem especial interesse em colaborar 

para manter sempre competitivo o setor brasileiro de base florestal, e 

em particular, o de produção de celulose e papel.  

 
          Já a todos vocês leitores, agradeço mais uma vez toda a 

atenção e o imenso apoio. Todos vocês nos têm ajudado - e muito - a 

fazer do Eucalyptus Online Book algo muito útil para os técnicos e 

interessados por esse nosso setor de celulose e papel.  
A todos, um abraço fraterno e um enorme muito obrigado. 

Celso Foelkel 

 
O local onde as coisas começaram a se desenhar como realidade para o Brasil... 

Horto Florestal da Cia. Paulista de Estradas de Ferro em Rio Claro/SP 
Atualmente FEENA - Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” 

(visita de Celso Foelkel em 1967) 
 

======================================== 
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ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel (antigo 
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CNI – Confederação Nacional da Indústria 
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CNPF – Centro Nacional de Pesquisas de Florestas (antigo nome da 

EMBRAPA Florestas) 

CPV – Custo do Produto Vendido 

EBTIDA – Earnings Before Taxes, Interest, Depreciation and 

Amortization 

EPUSP – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

ICFPA – International Council on Forest and Paper Associations 

 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 
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GT-EUCA – Grupo Técnico do Eucalipto 
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MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

 

MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

 
MG – Minas Gerais 

 

MPA – Market Pulp Association 

 
MS – Mato Grosso do Sul 

 

MST – Movimento dos Sem Terras 
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MT – Mato Grosso 

 

ONG – Organização Não Governamental 
 

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes 

 
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento 

 

PND – Plano Nacional de Desenvolvimento 
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PI - Piauí 

 
PI – Finnish Paper Engineers Association 

 

PwC – PricewaterhouseCoopers 

 

RGM - Raja Garuda Mas 
 

RIADICYP - Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en 

Celulosa y Papel 

 
RISI – Resources Information Systems Inc. 

 

ROI – Return on Investments 

 
RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 

 

SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 

 

SIF – Sociedade de Investigações Florestais 
 

SINPAPEL – Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Papelão no 

Estado de Minas Gerais 

 
SINPASUL – Sindicato das Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça do 

Rio Grande do Sul 

SINPESC - Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa 
Catarina 

SP – São Paulo 

STI – Secretaria de Tecnologia Industrial 

TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper Industry 
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TECNICELPA - Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de 

Celulose e Papel 

 
TI – Tecnologia da Informação 

 

TO – Tocantins 

 
UFPR – Universidade Federal do Paraná 

 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

 
UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change 

 

USA – Estados Unidos da América 
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Zellcheming – Association of Chemical Pulp and Paper Chemists and 

Engineers 

 

 
Conhecimento tecnológico – alicerce básico para construção do setor 

 

 

======================================== 
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Reflexões Acerca da Competitividade da Indústria 

Brasileira de Celulose Kraft Branqueada de Eucalipto 

 

SER OU ESTAR COMPETITIVO – EIS A QUESTÃO... 

 

 
Cadeia Produtiva ou Rede de Valor – outra questão colocada na mesa... 

 
 

          Nas últimas e recentes décadas, o setor de celulose e papel 

brasileiro tem conquistado vitórias e mostrado excelentes 

performances em competitividade. Atualmente, é um setor 

reconhecido, procurado, admirado e vencedor. Seu desenvolvimento 

foi fundamentado em exportação de produtos industrializados de 

valor agregado e não de recursos simplesmente extraídos da 

Natureza, o que ajudou a construir, via competição para conquista de 

mercados, a requerida e necessária competitividade global.  

          Essa história de sucessos apresenta diversos pontos-chaves 

frequentemente esquecidos, a maioria deles envolvendo parcerias, 

construção de competências, cooperação, estratégias e gestão.  É 

comum que os vencedores se ufanem de suas conquistas e se 

esqueçam, não por maldade, mas pelo entusiasmo das vitórias, de 

muitas das razões que os levaram à posição de liderança. Hoje, o 

setor é um grande gerador de receitas, empregos, riquezas, 

oportunidades e colabora decisivamente no saldo da balança 

comercial do país, ajudando em muito o desenvolvimento do Brasil. 

Não pairam dúvidas sobre isso, a população e os governos locais 

reconhecem esse fato, mas ainda se enxergam inúmeras 

oportunidades para melhorias adicionais. 
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          O setor brasileiro de produção de celulose e de papel é amplo 

e diversificado. Consiste de diversos subsetores que se dedicam à 

produção de inúmeros tipos de papéis, dentre os quais se destacam 

os de embalagem, sanitários e de imprimir e escrever. Entretanto, a 

galinha-dos-ovos-de-ouro do setor tem sido a celulose kraft 

branqueada de eucalipto, uma commodity globalizada que os 

fabricantes brasileiros souberam criar ao longo da história e para a 

qual desenvolveram um mercado ávido e global. É principalmente 

para esse tipo de produto que estou dedicando esse capítulo do 

Eucalyptus Online Book. Com ele, estou lhes trazendo minhas 

considerações sobre essa história de sucesso e sobre os fatores que 

ajudaram a construir esse sucesso. Também lhes trarei as possíveis 

estratégias que o setor tem ou pode programar para manter o estado 

atual de estar competitivo e com a indústria em franca e acelerada 

expansão.  

 

          Como parte integrante desse capítulo lhes preparei uma 

coletânea impar e única de textos que podem ser todos acessados na 

web. Com isso, qualquer leitor que quiser conhecer mais sobre 

inúmeros pontos-chaves do setor brasileiro de celulose e papel, terá a 

seu dispor mais do que suficientes textos para leitura complementar. 

 

   
Celulose kraft branqueada de eucalipto: um produto brasileiro globalizado 

 

   
Florestas plantadas de eucalipto – fonte de sucesso e de competitividade setorial 
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          Nos anos recentes, o mundo dos negócios tem alternado 

frequentes crises financeiro-econômicas com picos de baixas 

demandas de produtos do tipo commodities. Em uma economia 

globalizada e fortemente interligada como se tem hoje, nada mais 

natural que isso ocorra. Qualquer desarranjo intestinal em um país de 

economia mediana pode desencadear uma crise global, com queda no 

valor das ações nas bolsas, recessão, redução de consumos, etc. 

Quando o desarranjo acontece com uma grande economia, então a 

crise é catastrófica, como já ocorreram com as crises do Japão, tigres 

asiáticos, zona europeia do euro e USA. Por essa razão, mesmo as 

mais competitivas e qualificadas empresas não estão imunes às 

ciclicidades dos mercados. Uma posição muito duramente 

conquistada de liderança no mercado pode, de um momento para 

outro, ser alterada por fatores de mercado, de gestão interna, ou por 

alguma nova barreira sistêmica introduzida (por exemplo: a cobrança 

de uma nova tarifa por um país importador). 

          Dessa forma, as vantagens competitivas que uma determinada 

empresa ou setor apresentam podem ser pulverizadas, até que com 

relativa facilidade, caso alguns dos fatores-chaves de competitividade 

sejam alterados. As vantagens competitivas são absolutamente 

dinâmicas e exigem constante atenção, monitoramento, 

planejamento e ação coordenada com base em estratégias 

competitivas apropriadas.  

 

          Em mercados globais, a concorrência e a competição são 

fortíssimas. Qualquer empresa atuante neles é vista como alimento 

para as mais fortes, podendo ser engolida por outros competidores 

mais poderosos, ou então morrer de morte lenta e dolorosa, fechando 

as portas para sempre. Para que isso não aconteça, as empresas 

devem-se modernizar sempre, seja nos processos produtivos e de 

comercialização, ou então nos processos de gestão. Logo, para se 

saber se uma empresa está indo bem, basta perguntar se existem 

mudanças fortes na gestão ou se existem grandes obras de 

modernização ou ampliação acontecendo. Se as respostas forem 

positivas, significa que a empresa pelo menos está tentando se 

manter competitiva, mas não significa que terá necessariamente 

sucesso. Pelo menos, não ficará apenas tentando sobrevida com suas 

velhas e obsoletas instalações.  
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          Graças a uma história de sucessos e de gestão empresarial 

bem sucedida, as empresas brasileiras de celulose de mercado 

possuem capacitação tecnológica, mercadológica e empresarial para 

competir nos mais dinâmicos e sofisticados mercados internacionais. 

Essa posição foi uma conquista planejada e orquestrada, que se pode 

dizer, começou em meados dos anos 50’s e que adquiriu maturidade 

nesse início do século XXI. Portanto, são cerca de 60 anos de história 

para sair-se de uma modesta produção anual de menos de 100 mil 

toneladas de celulose para se atingir praticamente 15 milhões.  

 

          Esse sucesso tem alicerce em sete pilares básicos que são: 

 

 Apoio do governo com seus planos de metas e políticas 

industriais desenvolvimentistas; 

 

 Orientação exportadora e capacidade de conquistar e encantar 

mercados a partir de uma celulose praticamente desconhecida 

a nível global até início dos anos 70’s; 

 

 Capacidades de negociação e de articulação das diversas 

partes-chaves atuantes no negócio; 

 

 Adequadas gestão e orientação estratégica; 
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 Investimentos seguros em fábricas modernas, com escala de 

produção e estado-da-arte tecnológico; 

 

 Inovação constante e foco na área florestal; 

 

 Flexibilidade para adaptação às alternâncias desse tipo de 

negócio (exemplos: orientação para a sustentabilidade e 

certificações, integração com a reciclagem, etc.). 

 

          Em um mundo global, que hoje disputa e conflita pela 

utilização dos recursos naturais como terra, ar, energia, água, 

matérias-primas e alimentos, o Brasil está conseguindo levar a 

indústria de celulose de mercado a partir da madeira de eucalipto a 

uma posição de liderança e admiração. Em geral, diz-se que quando 

os competidores passam a admirar o líder, a situação chegou ao 

ápice, logo é importante se preocupar com alguma potencial descida, 

que pode acontecer de forma inesperada e imprevisível. Esse é um 

dos tópicos que discutirei também nesse capítulo. 

 

          As principais razões para esse rápido e até mesmo inusitado 

sucesso têm sido: 

 

 Crescimento ímpar e inigualável das florestas plantadas de 

eucalipto, que graças a muita pesquisa saltou de valores de 

incremento anual de 15 a 20 m³/ha.ano nos anos 60’s para 

valores médios acima de 45 em 2010 (valores de produtividade 

expressos como toras com casca); 

 

 Condições climáticas e edáficas (de solo e topografia) 

favoráveis; 

 

 Eficiência no manejo florestal; 

 

 Homogeneidade e qualidade das plantações florestais, 

atualmente a maioria sendo clonal, resultando em madeira 

apropriada para o processo e para o produto manufaturado; 

 

 Utilização das melhores tecnologias florestais e industriais 

disponíveis (tecnologias BAT - Best Available Technologies); 
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 Escalas de produção sendo as maiores disponíveis, 

principalmente nas fábricas modernas e gigantescas que foram 

e estão sendo construídas a partir do início desse século; 

 

 Modernização constante das unidades industriais produtivas; 

 

 Eficiente atuação nos mercados globais (logística e 

relacionamento com clientes). 

 

          Com isso tudo somado e acontecendo de forma simultânea, o 

Brasil se tornou exemplo de crescimento florestal, de custos baixos 

de produção industrial, de produto de excepcional qualidade e de 

fábricas modernas e performantes. A eficiência e a continuidade 

operacional, a ecoeficiência e a qualidade ambiental das operações 

são resultantes de uma orientação na gestão empresarial para que o 

setor seja benchmarking nos fatores-chaves de competitividade. 

 

          Apesar da grande maioria dos analistas financeiros 

considerarem que o custo baixo da madeira seja a maior vantagem 

competitiva que o setor dispõe não se pode deixar de valorizar a 

escala de produção e a modernização tecnológica. Essa última, por 

exemplo, garante menores consumos unitários de insumos, o que 

também colabora para os mais baixos custos operacionais. Sabe-se 

que as florestas plantadas se constituem no cerne da competitividade 

do setor, mas apenas com florestas não se conseguiria atingir o 

estado-da-arte que o setor brasileiro de celulose de mercado 

conquistou.  

          Ao invés de optar por exportar toras ou cavacos de madeira, o 

Brasil decidiu agregar mais valor ao produto em fábricas modernas e 

de alta tecnologia, vendendo nos mercados globais produtos de alta 

demanda e com grande potencial para maiores crescimentos. Apesar 

da alta complexidade de uma fábrica de celulose kraft branqueada, 

não se pode definir como muito alta a agregação de valor nesse tipo 

de conversão. Exatamente porque a celulose de mercado é uma 

commodity e não um produto nicho. A maior agregação de valor 

nesse setor tem ocorrido em fábricas de papéis especiais, como 

decorativos, filtros, térmicos, etc. Mas as portas estão abertas caso o 

setor brasileiro de celulose decidir por verticalizar nessa rede de 

valor. Conhecimentos e competências existem – faltam decisões e 

remoções de algumas barreiras a nível local e global.  
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          Acredito que todas as conquistas do setor não teriam sido 

alcançadas se o setor não optasse por ser exportador e participar da 

concorrência nos mercados globais, o que agregou competição, 

competitividade e dinamismo a todos os players. Ao mesmo tempo 

em que o setor de celulose optou por competir e vender polpa de 

fibra curta no exterior acabou por proteger o mercado interno contra 

a entrada de produtos similares. Isso porque, sendo globalmente 

competitivas, as fábricas de celulose de mercado abastecem sem 

problemas o mercado brasileiro de fabricação de papéis, com um 

produto de excelente qualidade e em condições extremamente 

competitivas. 

 

          A partir de 2008, o Brasil atingiu a posição de quarto maior 

produtor mundial de celulose, ficando atrás apenas de USA, China e 

Canadá.  Alguns analistas argumentam que na verdade o Brasil já é 

terceiro maior produtor de celulose obtida a partir de madeira (wood 

pulp), já que a China produz elevada quantidade de fibras de não-

madeira (bambu, palhas, bagaço, etc.). Eu, particularmente, acho 

isso irrelevante, já que fibras são fibras se forem utilizadas para 

fabricar papel, não importando tanto se sua origem é de madeira, 

bambu ou outro material – se elas competem e excluem vendas uma 

das outras, então são fibras papeleiras. Por isso, sou favorável e 

valorizar nossa quarta posição e estimular o aumento de produção 

para galgar outros postos no futuro (o que deverá acontecer). 

 

          O crescimento da produção de celulose de mercado tem sido 

de cerca de 700.000 a um milhão de toneladas por ano, o que 

corresponde à entrada em operação de pelo menos uma grande 

unidade de produção industrial de celulose por ano, a partir do ano 

2000. As expectativas são de um crescimento ainda mais acelerado 

na segunda década do século XXI. Existem aumentos significativos de 

novas produções de celulose kraft branqueada de eucalipto até o ano 

2025. As projeções indicam que esse aumento pode variar entre 8 a 

15 milhões de toneladas, dependendo da confirmação do timing de 

implantação de diversos novos projetos no Brasil, Chile e Uruguai, 

que por sua vez esperam o tempo oportuno de entrada com suas 

toneladas adicionais no mercado, para não saturá-lo e com isso 

provocar reduções significativas nos preços de venda.  

 

          Como o consumo de papel é muito afetado pela atividade 

econômica, pela qualidade de vida da sociedade, pelo aumento 
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populacional e pela riqueza dos países e das pessoas, não se podem 

ignorar esses fatos para introduzir mais celulose nos mercados.  

Também é importante reconhecer que as fibras recicladas roubam 

cada vez mais espaço das fibras virgens na fabricação de inúmeros 

tipos de papéis (em especial nos segmentos de papéis de embalagem 

sanitários, cartões, etc.). Logo, o consumo de celulose branqueada de 

mercado dependerá do consumo de papel branco e das taxas de 

reciclagem de papel usado.  

          As projeções até o ano de 2025 não mostram muitas 

surpresas pelo caminho, a não ser que surjam imprevistos. A 

demanda de celulose de mercado deverá continuar crescendo, 

deslocando as produções de muitas fábricas integradas de papel 

branco, que passarão a produzir apenas papéis e não mais celulose, 

passando a comprá-la.  

          Mesmo que os mercados fiquem apertados, a vantagem 

competitiva do baixo custo de produção é uma arma poderosa na 

concorrência. Fabricantes de baixo custo podem concorrer com maior 

facilidade em situações de preços deprimidos, levando muita 

vantagem sobre os fabricantes de altos custos. Se alguém tiver que 

sair do mercado, não restam dúvidas que serão os que tiverem altos 

custos variáveis ou mesmo altos custos caixa de produção (cash 

costs, ou custos que representem efetivos desembolsos de dinheiro 

ou de caixa). São por essas e outras razões que o setor de celulose é 

tão focado nos seus custos de produção em moedas ditas fortes 

(euro, dólar americano, iene, etc.) e que se constituem na base para 

a comercialização das celuloses. 

 

          Em função dessas características, a celulose de mercado é 

considerada como uma commodity global, exatamente por ser muito 

dependente da relação entre oferta e demanda. As commodities são 

produtos globais que podem ser comprados pelos clientes sem muitas 

restrições e com alto grau de intercambialidade. Ou seja, não há 

muita fidelidade pelas marcas, mais pelos preços. Também, nos 

produtos comoditizados, os fabricantes tem baixo nível de controle da 

oferta e menos ainda da demanda. Até certo ponto, a celulose de 

eucalipto vem-se diferenciando de uma típica commodity, por ter 

certo grau de diferenciação em relação a outros tipos de fibras curtas 

e longas. Por ser uma das celuloses branqueadas de maior 

competitividade global, ela pode ser oferecida a preços baixos nos 

mercados, quando a situação exigir isso, o que lhe confere vantagens 

competitivas inigualáveis – pelo menos até o presente momento.  
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          Por serem ainda consideradas como commodities, os preços de 

venda das celuloses de mercado estão atrelados aos preços de outras 

commodities como aço, minérios, petróleo, cimento, etc. As razões 

são simples: as mesmas causas que afetam o consumo de outras 

commodities afetam também o consumo do papel (e por extensão – 

das celuloses de mercado). 

 

          Conhecidos esses fatores, as empresas fabricantes de celulose 

podem estabelecer suas estratégias de atuação nos mercados, 

procurando validar sua presença em função dos padrões de 

concorrência estabelecidos nos mesmos. Em geral, a concorrência 

que existe para as commodities é a concorrência por preços (os 

produtores de baixo custo caixa são os mais favorecidos). Como já 

mencionei antes, as fibras do eucalipto, por serem portadoras de 

vantagens qualitativas únicas aos seus clientes, acabam não seguindo 

completamente esse padrão, mas também sofrem impactos desse 

modelo de concorrência. Curiosamente, já tivemos situações em que 

a celulose branqueada de eucalipto foi vendida a valores de preços 

mais altos do que os praticados para fibras longas branqueadas, 

reconhecidamente mais onerosas para fabricação. Isso é uma prova 

inconteste de que existe hoje para os papeleiros um “padrão 

eucalipto” de celulose. Dai se preferir denominar esse tipo de celulose 

como sendo uma commodity diferenciada.  

 

 
 

          A maior parte da produção de celulose brasileira para papel é 

exportada. Do tal de 14,5 milhões de toneladas produzidas em 2011, 

cerca de nove milhões foram exportadas.  
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          A quantidade a ser vendida aos mercados internacionais e a 

segmentação geográfica desses mercados é função de fatores como: 

 

 Consumo doméstico desse tipo de produto: as empresas 

brasileiras de celulose têm a “obrigação” de suprir as demandas 

do mercado interno de fabricação de papel.  

 

 Produção das fábricas: o modelo é do tipo production-driven, 

ou seja, fabrica-se o mais que se puder e depois se vende nos 

mercados, pela concorrência feroz. Já existem algumas 

tentativas de controlar o excesso de oferta pela utilização da 

capacidade de produção e pelas paradas anuais programadas e 

orquestradas para grandes manutenções. 

 

 Preços nos diferentes mercados: existem grandes diferenças de 

preços entre os mercados europeus, norte-americanos, 

japonês, chinês, latino-americanos, etc. 

 

 Estabilidade ou instabilidades nas economias dos mercados-

alvos; 

 

 Custos logísticos para suprir os mercados-alvos (transporte, 

estocagem, tempo de espera entre efetiva produção e 

recebimento pelas vendas, etc.). 

 

          Mercados e empresas são bastante competitivos, envolvem 

enormes volumes, grandes compradores e grandes vendedores. A 

orientação é tipicamente B2B (comercialização entre empresas). Não 

há consumidores finais (cidadãos) na utilização de celulose de 

mercado. Mesmo para papéis, isso ocorre para poucos papéis, como 

sanitários, papel de impressão cortado (cut-size), etc. 

 

          A demanda de celulose branca é função da vitalidade da 

fabricação de papéis brancos, tais como: sanitários, impressão e 

escrita, cartão multicamadas, papéis especiais, etc. Com demanda 

crescente de alguns tipos desses papéis, estimula-se o consumo de 

fibras curtas branqueadas. Com isso, crescem os investimentos em 

novas fábricas desse tipo de produto no Brasil e em alguns outros 

países como Chile, Uruguai, Indonésia e mesmo na China. 
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          Outro fator de mercado muito importante para o setor tem 

sido o que se chama de fator substituição. Consiste na capacidade 

que as polpas de eucalipto possuem de substituir outras fibras mais 

caras (fibras longas, por exemplo), pois possuem qualidades muito 

vantajosas para alguns tipos de papéis.  Pode-se dizer que a fibra do 

eucalipto vem lentamente canibalizando a fibra longa branqueada, 

ocupando cada vez mais espaço nos mercados em relação a esse tipo 

de fibras. 

 

          Pelas particularidades dos mercados, o foco dos produtores de 

BHKP – Bleached Hardwood Kraft Pulps (Polpas Kraft Branqueadas de 

Fibras Curtas) tem sido os países com taxas crescentes e altas na 

fabricação e consumo de papéis brancos, não importando quais os 

tipos ou destinos dos mesmos depois de fabricados. Por isso, a força 

da concorrência tem sido orientada a países como China, USA, 

Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, Reino Unido, Coréia do Sul, 

Japão, Taiwan, etc. O monitoramento desses mercados deve ser 

constante, especialmente em grandes eventos anuais que acontecem 

em alguns países para discutir as tendências dos mercados. Eles 

costumam acontecer em Londres, Montreal, Vancouver e Bruxelas. 

Mais recentemente, eventos desse tipo têm também acontecido em 

São Paulo, Xangai, Hong-Kong, etc., uma demonstração de que a 

orientação celulósico-papeleira está-se movendo para Ásia e América 

Latina. 

 

          A maior parte das exportações brasileiras de celulose ainda 

ocorre para a Europa (cerca de 45%) e América do Norte (18%), 

onde se localizam grandes fabricantes de papéis brancos de altíssima 

qualidade, sejam papéis decorativos, de impressão e sanitários. 

Muitos desses tipos de papéis nos Estados Unidos e Europa são 

“viciados” em fibras curtas de eucalipto. Outros mercados 

importantes são: China (25%), outros países asiáticos e Oceania 

(aproximadamente 11%) e América Latina (exceto Brasil – 1%). A 

tendência é o crescimento das vendas na Ásia (China, Coréia, Japão e 

Índia), mas a Europa e os Estados Unidos também manterão posição 

de destaque para as exportações brasileiras de celulose de mercado. 
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Fluxos de comércio da celulose branqueada de mercado de fibra curta  

Fonte: Farinha e Silva, 2008 

 

          Os países com crescimento econômico vigoroso são os 

preferidos pelos exportadores. Nesses países, parte da riqueza das 

pessoas costuma ser aplicada em livros, revistas, produtos de 

higiene, fraldas de papel, produtos para a terceira idade, etc. Tudo 

isso representa maior necessidade de papéis, entre os quais os que 

demandam fibras branqueadas de eucaliptos. Importante ainda 

ressaltar que as fibras do eucalipto também participam na reciclagem 

dos papéis, pois os papéis de impressão e os cartões são fartamente 

reciclados em praticamente todos os países. Nossas fibras passam 

então a participar na fabricação de papéis de embalagem, cartões, 

sanitários de qualidade popular, miolo de papelão ondulado, etc. 

 

          Pode-se afirmar que a quantidade de pessoas e a forma delas 

viverem é que fazem o sucesso ou o fracasso do setor de celulose e 

papel. Até o momento, o crescimento de consumo das polpas de 

mercado tem sido crescente e acima do crescimento populacional. Em 

nível global, o crescimento da demanda da celulose de mercado tem 

sido em média de 2,6% ao ano (isso desde 1990). Mesmo em 

períodos de crise financeira, o crescimento estagna um pouco, mas 

logo retorna e não se têm observado quedas rápidas e fortes como 

ocorriam no passado. Isso se deve à própria volatilidade dos preços. 

Nas situações de crise, os preços dos papéis baixam, mas os das 
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celuloses também. Com isso, os mercados se ajustam e os 

consumidores não ficam sem papel.  

 

 

 

 
Fonte: Hawkins Wright, 2011 

 

 

          Existe uma diferença bastante grande quanto à estrutura dos 

mercados de celulose e de papel. Enquanto a produção de celulose é 

concentrada em poucos e gigantescos produtores, a de papel é 

exatamente o oposto. A estrutura de mercado para o caso da celulose 

é um oligopólio de poucos ofertantes e de muitos compradores. Já o 

mercado de papel é fragmentado nos dois lados – na oferta e na 

demanda. A produção de celulose de mercado no Brasil é tão 

concentrada, que apenas os dois principais produtores (Fibria e 

Suzano) detinham em 2011 cerca de 60% da produção desse tipo de 

celulose no país.  

 

          Mesmo com uma fragmentação tão significativa no mercado 

de papel (o que dificulta a competitividade e torna complicada a 

concorrência), o Brasil ainda mantem uma posição de destaque na 

exportação de alguns tipos de papéis, demonstrando qualificação e 

competitividade em papel de imprimir cut-size, papel para 

embalagem do tipo kraftliner e papel-cartão multicamadas e 

embalagens do tipo longa vida. As exportações de papel em 2011 

atingiram cerca de dois milhões de toneladas de produtos de maior 

valor agregado do que a celulose, indicando que existe potencial para 

o papel também, e não apenas para a celulose. 

 

Oferta crescente de polpa de mercado 
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          Os indicadores de competitividade para a celulose de mercado 

apontam que Chile, Brasil, Canadá, Finlândia, Suécia e Indonésia são 

alguns dos principais líderes nos fatores-chaves de competitividade 

desse setor. Já no papel branco, a competitividade maior tem sido de 

fabricantes norte-americanos (USA), europeus (Portugal, Finlândia, 

Suécia, Alemanha, Reino Unido, etc.) e asiáticos (China, Japão, 

Indonésia, Coréia do Sul, etc.). Em parte, essa competitividade tem 

sido muito afetada pelas variações nas taxas de câmbio (apreciação 

ou depreciação de moedas em relação às moedas de comercialização 

da celulose e do papel).  

          Uma das formas de se avaliar a competitividade é o 

desempenho exportador no médio e longo prazo de um país em 

relação ao total do produto comercializado a nível global. Quando há 

crescimento na fatia de mercado de um determinado país, significa 

que ele vem ocupando espaço de outros, o que indica saúde para 

competir e agressividade nos mercados. 

 

          A cadeia de suprimento da celulose é bastante complexa e 

costuma apresentar alternâncias entre os atores. No momento, toda 

a atenção se concentra na China e em sua fenomenal taxa anual de 

crescimento econômico, acima de 10% ao ano nos tempos mais 

recentes, com crises e sem crises globais. Entretanto, não se pode 

esquecer de que a volatilidade sempre foi noiva do setor. Não 

demorará a acontecer alguma instabilidade forte na China e pronto – 

os dias difíceis voltarão. É difícil acreditar (para mim quase 

impossível) que uma economia possa crescer por décadas de forma 

sustentada em taxas anuais acima de 10%. Em um determinado 

momento algum insumo vital poderá faltar, tais como energia, água, 
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alimentos, aço, etc. Quando isso acontecer, nosso setor precisará ter 

estratégias mitigadoras prontas para enfrentar essa nova crise. Pode 

até ser que ela aconteça logo e possa nos apanhar desprevenidos. 

Enfim, a volatilidade é parte do jogo e ela está no setor para ficar.  

 

          Por tudo isso, o custo de produção tem sido o fator mais 

cobiçado para competir no longo prazo. A volatilidade dos mercados e 

a ciclicidade dos preços conduzem a essa postura. Custos de 

produção e custos logísticos são vistos como pontos vitais para 

qualquer fabricante de celulose de mercado (e da maioria dos 

fabricantes de papéis, também). Para serem competitivas nos custos 

de fabricação, as empresas montam estratégias que muitas vezes são 

interpretadas como muito maldosas pelas partes interessadas, já que 

afetam funcionários, terceiros, fornecedores e praticamente toda a 

região de influência onde atuam. Entretanto, a opção de custos 

baixos não deve ser entendida como redução pura e simples de 

custos e de gestão da miserabilidade. Melhor seria uma postura de 

otimização de custos. 

 

Custos baixos podem ser conseguidos principalmente por: 

 

 Aumento da escala de produção (redução de custos fixos 

unitários); 

 

 Aumento da eficiência e da continuidade operacional (redução 

dos custos variáveis unitários); 

 

 Aumento da ecoeficiência (redução dos desperdícios de insumos 

e de energia); 

 

 Aumento da produtividade e da qualificação dos trabalhadores; 

 

 Automação das operações críticas para maior uniformidade 

operacional e redução de demanda de trabalho manual; 

 

 Racionalização dos custos relevantes; 

 

 Inovação nos processos operacionais; 

 

 Redução dos custos e necessidades de capital, inclusive do 

capital de giro; 
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 Busca de novas fronteiras para agregações de novas 

capacidades produtivas, especialmente as regiões que ofereçam 

vantagens em impostos, custos de terra, custos logísticos e 

custos operacionais (a exemplo de alguns países africanos 

como Angola e Moçambique, ou de novas fronteiras da 

eucaliptocultura no Brasil, como é o caso da região do MAPITO - 

Maranhão, Piauí e Tocantins). 

 

          Em geral, a redução de custos é mais vista pelas pessoas 

como uma estratégia da alta gerência “para mostrar serviço” do que 

um posicionamento para manter competitividade. Se a disseminação 

da cultura de custos baixos fosse implementada como uma estratégia 

de crescimento organizacional e de valorização da posição 

competitiva, acredito que as chances de sucesso seriam bem 

maiores. Para mim, é clara a necessidade de se terem custos baixos 

no setor – porém a sua adoção e prática no dia-a-dia das empresas é 

que precisam urgentemente de revisões, explicações, otimizações e 

mesmo de inovações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Outras características da indústria que privilegiam a 

necessidade de atuação constante sobre os custos é sua alta 

demanda de capital e o longo período de maturação dos produtos 

florestais. As empresas de celulose de mercado possuem ciclos 

financeiros muito longos, altas necessidades de capital de giro, baixa 

lucratividade e enormes imobilizações financeiras nas fábricas e nas 

florestas. São exigidas grandes quantidades de capital para a 

construção de uma nova unidade industrial (dita greenfield), ou 
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mesmo para uma modernização e expansão de capacidade de uma 

fábrica existente (dita brownfield).  

O capital de giro necessário para uma fábrica de celulose 

corresponde ao faturamento total de cerca de 3 a 4 meses. Isso se 

deve ao longo tempo entre a floresta ser colhida e o produto ser 

vendido no exterior com o efetivo recebimento como dinheiro em 

caixa pelo fabricante de celulose. No caso de fábricas de papéis não 

integradas, esse capital de giro é significativamente menor, pois as 

empresas adotam o just-in-time e as consignações de produtos para 

redução de estoques (que são partes integrantes do capital de giro).   

          Os estoques costumam ser altos nas fábricas de celulose, 

sendo uma característica ao longo de todo o processo florestal e 

industrial. Temos estoques de madeira em toras, em pilhas de 

cavacos, em fardos de celulose navegando por mares ou trens em 

direção aos clientes, em fardos nos armazéns das fábricas e dos 

terminais portuários, etc., etc.  

  

 
Toras estocadas significam necessidades em de capital de giro  

 

         Também os custos de manutenção são elevadíssimos, pois as 

paradas anuais consistem de reformas grandes, readequação de 

equipamentos e de dias parados sem gerar produtos vendáveis.  

 

          As necessidades de capital são enormes para os equipamentos 

fabris, para a terra para plantar árvores e nas próprias florestas 

crescendo até a idade de serem colhidas.  

 

          Por isso tudo e pela geração de lucros não tão atrativos, já 

escutei de eminentes cientistas políticos e financeiros de que esse 

setor é um setor em que se gasta muito e se ganha pouco. Fica então 
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a pergunta: se é isso mesmo, porque mantemos nossos 

investimentos nele? Talvez pelas mesmas razões que muitas pessoas 

colocam suas economias em fundos de renda fixa de baixos 

rendimentos financeiros: pela segurança no longo prazo, pela 

garantia de um retorno que lhes satisfaça e pela atração que 

possuem pelo tipo de negócio. Eu particularmente acho um privilégio 

estar trabalhando nesse setor de base florestal, com altíssimos níveis 

de tecnologia e de sustentabilidade. 

   

          Frente a essas características todas, o setor tem enorme 

aversão ao risco. É um setor que procura tecnologias e processos 

seguros e comprovados. A tecnologia de produção é conhecida, global 

e comprável por qualquer novo entrante no negócio. O acesso à 

tecnologia é absolutamente fácil, inclusive às tecnologias florestais. O 

ritmo nas mudanças tecnológicas é lento e o setor é definido como 

praticante de inovações incrementais (as que são feitas para otimizar 

e melhorar um processo básico padrão). 

 

 

 
Entrar no setor não é para todos – mas para se observar de longe não se paga nada... 

Foto: Ester Foelkel 

 

          Já que é tão fácil a obtenção da tecnologia para se construir 

uma moderna fábrica de celulose, porque a quantidade de novos 

entrantes é pequena no setor?  

 

      Existem razões que justificam e explicam com facilidade as 

barreiras para entrada no setor. São elas: 
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 Altíssima demanda de capital inicial e de capital para se manter 

no jogo. 

 

 Escala de produção: as mini-fábricas mais baratas são 

incompatíveis com a realidade do setor de celulose de mercado, 

embora sejam muito viáveis no negócio do papel. Para se 

entrar no segmento de celulose, há que se comprar o ingresso 

com fábricas estado-da-arte e com altas escalas de produção 

(exemplo: a fábrica da Eldorado Celulose em Três Lagoas / 

MS). 

 

 Dificuldades para se sair do setor: as imobilizações de capital 

são enormes e a venda desses ativos não é tão simples, a 

menos que a fábrica seja muito competitiva (mas quem quer 

vender fábricas competitivas, não é mesmo?). 

 

 Disponibilidades de matéria-prima florestal: não é muito fácil se 

criar uma extensa base florestal para suprir mega-fábricas e 

elas não são muito comuns para venda. 

 

 Tempo demandado para a maturação do projeto: uma fábrica 

de celulose de eucalipto para entrar em operação precisa de 

pelo menos 6 a 8 anos de antecipação para se estabelecer a 

base florestal e mais um ano de curva de aprendizado para o 

projeto industrial depois de pronto. 

 

 Alta necessidade de capital de giro para mover a fábrica e as 

florestas em sua vida diária de produção. 

 

 Dificuldades para lançamento de novos produtos e novas 

marcas. Essa característica é relativa, pois sempre que uma 

nova fábrica dá partida na produção há uma curiosidade para 

se testar o produto, “mas o preço de venda deve ser bem 

barato”, como desejam os compradores. 

 

 Exigência de vantagens absolutas em custos operacionais e de 

logística. 

 

 Longo prazo para maturação financeira do empreendimento. 

 

 Longo ciclo de vida das fábricas e de suas tecnologias. 
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 Barreiras institucionais: licenciamento ambiental, regulações 

legais a novos empreendimentos, dificuldades na aquisição de 

terras (preço, problemas fundiários, legislação para empresas 

estrangeiras, etc.). 

 

 Pressões ambientais e sociais. 

 

 Imprevisível ciclicidade dos preços, o que torna cada vez mais 

difícil se dar o arranque em uma nova unidade de produção em 

períodos de preços altos nos mercados. 

 

 Domínio tecnológico para se poder comprar bem uma nova 

unidade produtiva. 

 

 Barreiras na captação de financiamentos: os bancos em geral 

preferem atores tradicionais e com domínio de fatia significativa 

do mercado, ao invés de apostar seus recursos em novos 

entrantes. 

 

 Etc. 

 

              Apesar de ser difícil a entrada, as reestruturações e mudanças 

de capital no setor são frequentes. Isso acontece tanto no próprio 

setor como nos segmentos de ofertantes de tecnologias, 

equipamentos e insumos ao setor. A reestruturação e a consolidação 

têm sido a estratégia dominante sendo adotada por todos, para 

concentração do poder em poucas mãos. Acreditam os executivos 

que com poucas empresas grandes a capacidade de influenciar preços 

e mercados pode ser maior. Isso pela maior capacidade de controlar 

a oferta de produtos em situações de baixa demanda. Entretanto, 

essa arma estratégica não tem sido tão eficaz como idealizada. Com 

poucos compradores e poucos ofertantes, quando se perdem alguns 

contratos, a ociosidade pode ser mortal aos perdedores. Por outro 

lado, a concentração coopera para a redução dos custos fixos 

unitários, aumentando a competitividade das empresas nesse quesito 

e oferecendo a elas maior market share ou fatia de mercado. 

 

          Como o negócio de produção de celulose é de longo prazo, as 

empresas do setor são pacientes em implantar suas estratégias de 

consolidação. O importante é não se precipitar e fazer as coisas 



30 
 

acontecerem na velocidade requerida. Só não se pode dar bobeira e 

deixar que o competidor coma o prato principal antes. Algumas 

empresas definem sua missão e metas de forma muito clara (em 

geral associadas à liderança em algum fator-chave) e deixam as 

coisas fluindo ao longo do tempo, fortalecendo-se gradualmente.  

Já que as florestas demoram alguns anos para produzir nova 

madeira, também o negócio pode tomar algum tempo para se 

concentrar mais. É por isso que muitos analistas definem o setor 

como tendo baixa velocidade nas decisões e implementações 

estratégicas.   Entretanto, fazer análises empresariais em bancadas e 

se usando apenas curvas de tendências e um computador é muito 

fácil. Difícil é decidir sobre ações estratégicas que consomem milhões 

ou bilhões de dólares americanos e que afetam regiões, 

comunidades, investidores e consumidores de forma impactante. 

 

          Existe, por exemplo, um fabricante de celulose branqueada de 

eucalipto que tem como meta estratégica ser 100% especializado na 

produção de celulose de mercado de eucalipto e deter a liderança na 

produção e vendas a nível global. Sua estratégia tem sido agressiva e 

bem-sucedida, sendo que hoje a empresa já detém significativa 

parcela do market share global para esse produto. Dá até para se 

afirmar que qualquer comprador de celulose de eucalipto, seja ou não 

cliente dessa empresa, precisa estar sempre atento aos movimentos 

e aos preços praticados por esse líder nas vendas desse produto. 

 

          Atualmente, os fatores alavancadores de competitividade são 

inúmeros, mas sobejamente conhecidos pelos participantes desse 

jogo concorrencial. As estratégias até que são fáceis de serem 

enunciadas e são comuns entre os guerreiros. O problema é ordená-

las por prioridades, obter recursos de capital e recursos humanos e 

depois implantá-las. Para muitos casos, não basta apenas 

competência, mas precisa haver coragem e determinação. 

 

         Uma grande dificuldade que muitas empresas enfrentam é a 

conversão de seus planos estratégicos em ações táticas e depois em 

realidade. Cabe aos gestores implantar as estratégias, mas até que 

ponto os executivos têm conseguido sucesso nisso? 

          A eficácia das organizações pode ser conseguida pela escolha 

correta das opções estratégicas. Já a eficiência implica em realizar 

com sucesso a implantação das estratégias eleitas. Isso é tarefa da 
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gestão. Quando a gestão falha, a empresa perde, porém não perde 

apenas a empresa, mas a região e até mesmo o país. 

 

          Os principais fatores que hoje alavancam a competitividade 

das empresas no negócio celulósico são os seguintes: 

 

 Potencial de crescimento dos mercados; 

 

 Disponibilidade dos recursos (madeira, capital, energia, 

insumos, pessoal qualificado, etc.); 

 

 Ativos estratégicos e competitivos; 

 

 Domínio nas competências essenciais (de processo, de 

tecnologias, de pessoas, de florestas, de logística, etc.); 

 

 Eficiência na gestão e operações; 

 

 Custos e vantagens regionais (competitividade da região); 

 

 Custos e vantagens internas (custos fixos e variáveis da 

empresa); 

 

 Pressões competitivas (só é competitivo quem está competindo 

em mercados difíceis); 

 

 Globalização dos clientes (mercados maiores); 

 

 Saúde financeira; 

 

 Saúde ambiental; 

 

 Resultados financeiros (por exemplo: relação do EBTIDA – 

Earnings Before Taxes, Interests, Depreciation and Amortization 

com as vendas superiores a 25%); 

 

 Qualidade e diversidade de produtos; 

 

 Logística competitiva, barata, azeitada e flexível; 

 

 Produtividade nas operações; 
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 Tecnologias estado-da-arte (nas florestas e nas fábricas); 

 

 Florestas plantadas com alta produtividade e certificadas pelo 

FSC – Forest Stewardship Council ou equivalente PEFC – 

Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes; 

 

 Sistemas interligados de gestão (forte investimento em TI’s – 

Tecnologias de Informação); 

 

 Medidas de proteção e estratégias mitigadoras contra riscos 

(financeiros, incêndios, intempéries climáticas, etc.); 

 

 Localização das fábricas (próximas das florestas, de modais 

logísticos, etc.); 

 

 Sustentabilidade socioambiental (vital nos dias de hoje); 

 

 Imagem da empresa na sociedade e junto aos clientes; etc. 

 

 

 
Sustentabilidade é hoje vital ao setor 

 

          Já as chamadas fortalezas do setor brasileiro de celulose de 

mercado são reconhecidamente as seguintes: 

 

 Plantações florestais de altas produtividades, com 

homogeneidade das árvores e das madeiras (padrão clonal das 

florestas); 
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 Custo baixo da madeira; 

 

 Custo baixo de produção industrial; 

 

 Matriz energética limpa, verde e renovável (licor preto, 

biomassa florestal, hidrogênio e hidroeletricidade); 

 

 Aparato tecnológico (máquinas, fábricas com a melhor 

tecnologia disponível, etc.); 

 

 Eficiência no uso das máquinas e insumos; 

 

 Escala de produção; 

 

 Mínimo impacto ambiental; 

 

 Sustentabilidade; etc. 

 

 

 
Custos unitários de produção de celulose 

(Fonte: Nogueira, 2009 – banco de dados da empresa Silviconsult) 
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          Essas fortalezas foram construídas pela atuação da gestão em 

grupos de fatores-chaves a partir de estratégias prioritárias focando: 

 

 Custos; 

 Qualidade; 

 Flexibilidades; 

 Inovação florestal; 

 Sustentabilidade; 

 Gestão, transparência e governança; 

 Exportação e competitividade global. 

 

          Ainda que praticando uma série de estratégias diversificadas e 

ao longo da rede de valor, o setor brasileiro de celulose de eucalipto é 

mundialmente reconhecido pela sua liderança florestal. É como se a 

floresta plantada fosse nossa única fonte de competitividade. Ela é 

certamente importante, mas não é definitivamente a única. Para 

justificar isso, sempre menciono em minhas palestras, quando posso, 

duas frases de efeito que são as seguintes: 

 

“Pessoas que plantam florestas acreditam no futuro” 

 

“Pessoas que constroem fábricas de celulose modernas e 

competitivas merecem atuar nos melhores mercados globais desse 

tipo de produto” 

 

           

 O Brasil tem construído fábricas de celulose das mais modernas 

do planeta. Não tem sido o único a fazer isso, já que em seus passos 

estão modernas fábricas localizadas no Chile, Uruguai, Indonésia e 

China. Isso não dá ao Brasil a liderança única em qualidade de 

fábricas, mas é o único a construir tantas fábricas novas de celulose 

em tão curto espaço de tempo.  Somente os anúncios de novas e 

modernas fábricas no hemisfério sul para os próximos anos já 

permitem prognosticar uma adição variável entre 8 a 15 milhões de 

toneladas de celulose de eucalipto no mundo – resta viver para 

confirmar quanto disso realmente acontecerá – se mais ou menos do 

que se vem anunciando. Se isso se confirmar, ter-se-á uma situação 

incomparável, inigualável e inusitada, se fosse imaginada há algumas 

poucas décadas, quando a celulose de eucalipto detinha uma posição 

completamente marginal nos mercados.  
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Produções de papel e celulose no Brasil 

Fonte: BRACELPA, 2012 

 

          Essa facilidade para construção de novas mega-fábricas se 

fundamenta em duas forças motrizes singulares no Brasil: 

 

 Altíssima produtividade florestal do eucalipto (entre 40 a 55 

m³/ha.ano de toras com casca). Como consequência, nos 

espaçamentos como plantadas e pelo tipo de manejo aplicado, 

as florestas de eucalipto no Brasil podem ser colhidas com 5 a 8 

anos de idade. Isso abrevia muito o tempo de espera pela 

produção de matéria-prima florestal pelas árvores e minimiza o 

prazo para implantação da base florestal do empreendimento. 

Além disso, as árvores de maiores dimensões afetam 

positivamente todas as operações florestais (colheita, 

descascamento, transporte, estocagem, etc.). 

 

 Necessidade de terras: atualmente as florestas de eucalipto 

produzem anualmente o equivalente a 10 a 11,5 toneladas de 

celulose por hectare. Esse indicador de produtividade mostra a 

quantidade de celulose equivalente que pode ser extraída das 

florestas na base de seu incremento anual. Com esses índices, 

para a construção de uma mega-fábrica de celulose com 1,5 

milhões de toneladas de produção anual são requeridos entre 

135 a 150 mil hectares de efetivo plantio. Para uma relação de 

aproveitamento de terras de 50% de efetivo plantio de florestas 

comerciais e 50% de áreas de preservação, a necessidade em 

terras está entre 270 a 300 mil hectares. Isso representa 
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necessidades muito menores em terras (duas a 10 vezes 

menores) do que os principais competidores mundiais, 

especialmente Chile, Uruguai, Península Ibérica e Escandinávia.  

Há expectativas de que em 2020 esse indicador de 

produtividade deverá atingir 14 toneladas de celulose 

equivalente por hectare.ano, graças ao melhoramento florestal 

(incremento florestal, densidade da madeira e rendimento na 

conversão da madeira em celulose). 

 

 

 
Fonte: Siqueira, 2012 

 

 

          Consequentemente, o Brasil é destacadamente o líder mundial 

em produtividade florestal com suas florestas plantadas de eucalipto, 

tendo inúmeras vantagens competitivas em função disso. 

          Entretanto, a média de produtividade florestal brasileira 

poderá sofrer um ligeiro decréscimo em função da forte entrada de 

novas fronteiras florestais (Tocantins, Piauí, Maranhão, sertão da 

Bahia, norte de Minas Gerais, etc.) que se estão abrindo para o 

eucalipto e para novas fábricas de celulose de mercado. Em muitas 

dessas regiões não existem ainda clones melhorados e adaptados a 

elas em suas condições edafo-climáticas. Para essas regiões 

denominadas de novas fronteiras, as projeções são conservadoras e a 

produtividade usada nos cálculos iniciais é em média de 35 

m³/ha.ano.  
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 A indústria brasileira de celulose sempre se destacou por sua 

habilidade de se instalar pioneiramente em regiões novas. Essas 

regiões quase sempre apresentam limitações em infraestrutura, 

dificuldades de acesso, disponibilidade de pessoal qualificado para as 

fábricas e florestas, baixa disponibilidade de recursos educacionais, 

de conforto das pessoas, etc. Entretanto, esse tem sido o modelo - 

buscar regiões onde a terra é mais barata e onde não exista ainda 

competição pela madeira (o que é fator de encarecimento da 

mesma). Há um novo ciclo em formação no Brasil com o 

deslocamento das fronteiras da eucaliptocultura. Isso não é e não 

será novidade – tampouco será o último movimento de deslocamento 

das plantações. Mais uma vez é reforçada a necessidade de forte 

ênfase em pesquisas na base florestal – para não ocorrerem 

surpresas desagradáveis, como aquela que aconteceu quando o 

Eucalyptus grandis se instalou no estado do Espírito Santo e quase foi 

dizimado por uma poderosa doença fúngica desconhecida até então – 

o “cancro do eucalipto”. 

 

          O Brasil ainda é muito rico em terras agriculturáveis e sua 

vocação para a prática da silvicultura em novas fronteiras tem-se 

fortalecido. Não será por escassez de áreas para plantar árvores para 

obter madeira que o ritmo de crescimento da indústria de celulose 

será diminuído. Esse crescimento tem-se deslocado por diversos 

estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Amapá, etc. 

Existem muitas outras oportunidades ainda, graças à enorme área 

territorial e vantagens comparativas de diversas regiões.  

 Os preços de terra ainda são muito atrativos no Brasil, 

especialmente pelas ofertas de muitas áreas de pastagem que se 

mostram degradadas pelo uso intenso e inadequado. Definitivamente, 

também o valor das terras tem sido uma vantagem competitiva do 

Brasil em relação a países como Chile, Uruguai, USA, Canadá, 

Finlândia, etc. 

 

          Os custos florestais têm mostrado uma tendência de 

crescimento no Brasil, em função da complexidade crescente da 

tecnologia florestal e dos novos benefícios sociais aos trabalhadores 

do campo. Atualmente, o custo de produção de um metro cúbico de 

madeira sem casca de eucalipto varia entre 25 a 35 US$, englobando 

silvicultura, colheita e transporte para a fábrica. Se incluirmos 
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remuneração do capital ao longo da rotação, aluguel da terra, lucro 

presumido para a madeira, esse valor pode atingir quase 45 - 50 

US$/m³. Por essas razões, a madeira brasileira já não vem sendo a 

única vantagem competitiva do setor, já que ela não está tão barata 

como foi no passado. Somam-se a isso os problemas de 

desvantagens cambiais e de inflação doméstica. 

          Nos últimos cinco anos, a inflação do preço da madeira posta 

fábrica tem-se mostrado preocupante aos empresários brasileiros. A 

situação pode ficar ainda mais crítica com a crescente possibilidade 

de novos usos para a biomassa florestal abastecendo a produção de 

bioenergia (caldeiras de cogeração termoelétrica, carvão vegetal, 

biorrefinarias de base florestal, biocombustíveis, etc.).  

 

          Em 2011, de acordo com a ABRAF – Associação Brasileira de 

Produtores de Florestas Plantadas, a área de silvicultura com 

eucalipto no Brasil atingiu 4,87 milhões de hectares. Estima-se que 

exista potencial para alcançar 6,5 milhões de hectares em 2020.  

          Como deve existir um limite para aumento de produtividade 

florestal (possivelmente entre 60 a 65 m³/ha.ano), uma das soluções 

para melhorar a produtividade florestal em fibras estará na mudança 

da qualidade da madeira. Existe hoje forte movimento nas pesquisas 

florestais para se conseguir o que se denominou de “globulização” do 

eucalipto brasileiro. Trata-se na verdade de se introduzir genes 

favoráveis de Eucalyptus globulus nos híbridos e clones brasileiros. 

Com isso, esperam-se melhorias nas madeiras em termos de: 

redução do teor de lignina, aumento da relação siringila/guaiacila na 

lignina, aumento da densidade básica, aumento do teor de 

hemiceluloses, aumento no rendimento da conversão da madeira em 

celulose kraft, redução no consumo de químicos na polpação e 

branqueamento, redução da geração de sólidos secos no licor de 

residual de cozimento, redução do consumo específico de madeira por 

tonelada de celulose, etc. Essas vantagens favorecem a produção de 

celulose, com significativos ganhos de produtividade e custos. 

Somadas as vantagens, esperam os entendidos que o consumo 

específico de madeira para produção de uma tonelada de celulose 

branqueada possa cair dos atuais 3,6 a 3,7 m³ para 3,1 a 3,2.  

 Com incrementos florestais de 50 a 55 m³/ha.ano, teores de 

casca de menos de 10%, consumos específicos de 3,1 a 3,2 

m³/tonelada seca ao ar de polpa, os fabricantes de celulose poderão 

atingir com facilidade as sonhadas 14 a 16 toneladas equivalentes de 

celulose por hectare ao ano, como indicador chefe na produtividade 
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de suas florestas orientadas e dedicadas à produção de celulose kraft 

branqueada. Tarefa difícil, mas perfeitamente possível, como sonham 

os melhoristas florestais e os empresários do setor. 

 Com esses ganhos, poder-se-á mais do que compensar os 

aumentos de preço que a madeira vem sofrendo para alimentar 

processos industriais no Brasil.  

          Apesar dos recentes aumentos de preço, a madeira do 

eucalipto no Brasil ainda se compara de forma muito favorável em 

relação ao preço de madeiras industriais em outros países 

competidores. Isso tem colocado a celulose brasileira sempre em 

posição muito destacada e como sendo de baixos custos de 

fabricação.  

Entretanto, os produtores brasileiros reconhecem que o 

privilégio de produzir madeira a baixos custos não é mais apenas do 

Brasil. Outros países como Indonésia, Uruguai, Chile e Argentina 

possuem condições semelhantes em termos de competitividade nesse 

quesito de preços de madeira. Consequentemente, a produção 

vegetal pela fotossíntese a baixo custo, que era uma vantagem 

competitiva única do Brasil, já não é tão singular e tampouco um 

privilégio isolado do país. 

 

          O total de florestas plantadas no Brasil atingiu em 2011 cerca 

de sete milhões de hectares, sendo que o eucalipto é o gênero mais 

plantado (praticamente 70%). O estado que lidera em área de 

plantações florestais é Minas Gerais, seguido de São Paulo, Paraná, 

Bahia, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O crescimento médio da 

área plantada tem sido 5% ao ano, em anos recentes, porém essa 

taxa é insuficiente para atender o aumento da demanda de madeira 

industrial para celulose e papel, carvão vegetal, painéis de madeira, 

móveis, lenha, etc.  

Desse total de plantações florestais, o setor de celulose e papel 

detém 2,3 milhões de hectares para uso cativo, sendo 70% em terras 

próprias, 12% em arrendamentos e 19% em áreas fomentadas. A 

maior parte dos plantios do setor de celulose e papel é de Eucalyptus 

(82%), seguido pelo Pinus. Para produção de celulose, o estado líder 

para essa finalidade é a Bahia, seguindo-se São Paulo, Paraná e 

Minas Gerais. Essa distribuição deverá mudar substancialmente em 

futuro próximo com o espetacular crescimento da produção de 

celulose e papel no estado do Mato Grosso do Sul e os potenciais 

projetos para o Maranhão, Tocantins e Piauí.  
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Regiões brasileiras com potencial para novas fábricas de celulose 

Fonte: Orlandini, Silva, Valverde e Gomes, 2011 

 

 

 O eucalipto oferece a matéria-prima fibrosa favorita e mais 

disputada para a fabricação de celulose de fibra curta. Entretanto, a 

qualidade da madeira para produção de celulose e papel é 

opostamente diferente da qualidade demandada pelas florestas 

destinadas para bioenergia (florestas energéticas). As especificações 

diferem principalmente para densidade básica, teor de lignina, teor 

de carbono. Todas essas propriedades devem ter valores altos para 

fins energéticos, o que não é o caso para produção de celulose e 

papel. Cabe aos melhoristas florestais das empresas e da academia 

que estejam trabalhando nos arcabouços genéticos dos clones e 

espécies melhoradas a definição exata das especificações da 

qualidade da madeira do eucalipto em função de seus usos finais. 

 

          A grande vantagem do eucalipto para a produção de celulose 

kraft é sua perfeita adaptação a esse tipo de processamento. 

Qualidade da madeira tem sido uma das forças motrizes do 
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melhoramento florestal das plantações de eucalipto. Com isso, 

atingem-se ganhos em produtividade florestal equivalente a celulose, 

em qualidade do produto e em performance operacional nos 

processos de fabricar celulose e papel. Já escrevemos um extenso 

capítulo sobre esse tema que chamamos de “Propriedades 

papeleiras das árvores, madeiras e fibras celulósicas dos 

eucaliptos”, e que está disponível para leitura em: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf  

 

          O setor de produção de celulose e papel de eucalipto tem 

grande orgulho de suas conquistas e seus integrantes ufanam-se em 

argumentar que suas florestas plantadas são produtivas, renováveis, 

verdes, naturais, riquíssimas em carbono, sustentáveis e certificadas. 

Elas sequestram como poucas culturas o carbono da poluição fóssil 

presente na atmosfera, fixando-o nos tecidos de suas árvores. Com 

isso, ajudam a melhorar o impacto do aquecimento global e reduzem 

o ritmo de velocidade das chamadas mudanças climáticas globais. 

Também regularizam os fluxos hídricos e minimizam a erosão, apesar 

de seus elevados, mas gerenciáveis, consumos de água e nutrientes. 

Seus produtos são biodegradáveis, recicláveis e recuperáveis. O 

sistema de manejo florestal desenhado na forma de eco-mosaicos de 

plantações de árvores para fins industriais com áreas de preservação 

de ecossistemas naturais também tem sido referência mundial de 

sustentabilidade. Portanto, nada mais natural que o setor brasileiro 

de celulose de mercado se orgulhe de tudo isso. 

 

          Entre amores e ódios; entre entusiasmos, surpresas, reclamos 

e admirações; as florestas plantadas aprenderam a crescer com a 

melhor tecnologia florestal do mundo, sem exagero algum. 

Fotossíntese não é privilégio brasileiro, há muitos países aptos a 

terem o que o Brasil tem em relação à disponibilidade de luz solar, 

solos e clima. Então, porque conseguimos a produtividade florestal 

que temos hoje e que nos confere o título de campeões em 

produtividade florestal no planeta e um dos mais baixos custos de 

matéria-prima por tonelada de celulose e papel produzidos? Mais uma 

vez a parceria foi essencial. Se precisarmos de exemplos de que 

parcerias e cooperações em P&D ajudam os negócios e o sucesso 

empresarial, está aqui o melhor de todos. Independentemente das 

competições entre as empresas nas frentes comerciais e financeiras, 

para conquistar clientes e investidores, a área florestal sempre 

praticou íntima integração e abertura, sem a preocupação de quem 

vai “copiar” o quê de quem. 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf
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          A tão e injustamente criticada política dos incentivos fiscais 

para o reflorestamento, vigente de meados dos anos 60’s até os 80’s, 

alavancou em muito a competitividade do setor florestal brasileiro. 

Criaram-se nesse período inúmeros cursos técnicos e universitários 

em engenharia florestal, desenvolveu-se tecnologia, surgiram 

institutos de pesquisas com programas cooperativos de P&D, 

formaram-se técnicos competentes e pró-ativos. As decisões que 

tomaram, muitas de forma colegiada e participativa, envolvendo 

pesquisadores, técnicos e a academia, foram na maioria corretas. A 

pesquisa cooperativa floresceu e permanece florescendo através de 

instituições de pesquisa florestal como o IPEF (USP), SIF (UFV), 

CEPEF (UFSM), FUPEF (UFPR), dentre outras. A bem sucedida 

EMBRAPA criou seu órgão de pesquisa florestal em Colombo (PR), o 

antigo CNPF, atual EMBRAPA Florestas, com forte ênfase em 

programas agro-florestais e em manejo de florestas nativas. As peças 

se encaixando naturalmente e sem conflitos de competição. 

          A cadeia produtiva da madeira (ou rede de valor , se assim 

preferirem), construiu seus alicerces na floresta plantada, hoje 

altamente produtiva e em acelerada busca para o mais eficiente 

manejo sustentável. Importante fator de sustentabilidade do negócio 

celulósico-papeleiro brasileiro tem sido a madeira do eucalipto, com 

seus custo, qualidade, disponibilidade e aplicabilidade, agora múltipla 

em outyros usos. Se tivermos que aplaudir algo no nosso setor, 

vamos então aplaudir a união de esforços de inovação na área 

florestal, que ajudou a construir esse modelo tecnológico vencedor e 

criativo.  

Existe um antigo provérbio de autor desconhecido que diz: "Se 

quiser ir rápido, vá sozinho; se quiser ir longe, vá em grupo". Isso 

tem sido bem aplicável nas pesquisas florestais cooperativadas 

brasileiras.  

Glórias e vaidades à parte, o importante agora é continuar 

aprimorando o modelo atual de manejo florestal e silvicultural e não 

cair nas mazelas de tentar reduzir demais a duração da rotação das 

florestas, na tentativa de antecipar colheitas e receitas (através dos 

chamados plantios adensados).  

Eu sempre acreditei que a qualidade ambiental da silvicultura 

brasileira iria melhorar sempre em função da inovação e que o futuro 

nos reservaria florestas muito mais sustentáveis e ambientalmente 

mais corretas do que hoje conseguimos fazer. Entretanto, agora com 
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esse modelo de plantações adensadas de curta rotação (2 a 3 anos) 

já não me sinto mais confortável em afirmar sobre a melhoria em 

sustentabilidade das futuras plantações florestais brasileiras. Espero 

que o bom senso e os argumentos dos bons cientistas brasileiros 

prevaleçam e o setor não se aventure por caminhos de baixo nível de 

qualidade ambiental.   

É graças à inovação e à pesquisa florestal que o Brasil atingiu 

em poucas décadas a situação de conforto que possui hoje. Porém, já 

vimos que só madeira de baixo custo não é condição sine-qua-non 

para a competitividade. Exige-se muito mais que isso nos dias atuais. 

Ainda somos produtores de madeira com custos baixos, talvez não os 

mais baixos, mas isso não é e não pode ser a única vantagem 

competitiva. Além da madeira, a escala de produção, a eficiência nas 

operações, a modernização tecnológica, a qualidade dos produtos, a 

eficiência e os custos logísticos, a eficácia e eficiência na gestão e 

outros temas mais são perseguidos como vantagens competitivas 

pelo setor brasileiro de celulose e papel. O país continua competitivo 

e muito vivo nesse processo concorrencial. Porém, as regras, os 

pesos e as posições têm variado entre os diversos jogadores. O 

futuro e a competitividade vão depender muito das eficácias nas 

estratégias e das eficiências nas suas implementações. Hoje estamos 

competitivos, mas não temos garantia de competitividade futura. 

Tudo pode mudar – e às vezes, rapidamente.  

 

 
 

 

======================================== 
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UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DE SUCESSO DESSE 

SETOR E ALGUNS EXEMPLOS DE COOPERAÇÃO 

 

 

 
 

 
          Em 2009, o Brasil se converteu no maior exportador mundial 

de celulose de madeira (wood pulp). As políticas industriais que 

apoiaram esse segmento desde meados dos anos 1950’s, somadas ao 

arrojo e confiança dos empresários brasileiros, que apostaram as 

suas fichas no crescimento dessa indústria, resultaram nessa vitória. 

Ela foi construída e não foi fruto do acaso. O que era um sonho 

acabou se tornando realidade, tudo acontecendo em poucas décadas. 

Ainda me lembro de máximas usadas em governos passados, como a 

que dizia “exportar ou morrer”. Também me recordo, com muito 

sentimento e emoção, de meu início de carreira, quando em 1967, 

ainda estudante de agronomia, eu selecionei esse setor para 

trabalhar e estudar, por acreditar no que eu ouvi sobre ele de alguns 

dos líderes setoriais da época.  

Vivemos fases ímpares e inesquecíveis, como o “milagre 

econômico”, os “incentivos fiscais ao reflorestamento”, a “década 

perdida”, os planos Collor, Cruzado, Bresser, Verão e tantos outros. 

As metas sempre foram ambiciosas: nunca alcançamos os valores 

projetados de toneladas a exportar estabelecidas pelo I PNPC – Plano 

Nacional de Celulose e Papel (1974), mas chegamos ao pódio em 

2009 – e na posição mais alta.  

 

          Se tentássemos resumir esses pouco mais de 55 anos, que 

começaram com o Plano de Metas do governo Kubitscheck, 

poderíamos grosseiramente separar fases, tais como: 
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1955 – 1970: Fase do Aprendizado e do Fortalecimento da Confiança; 

 

1970 – 1980: Fase das Grandes Decisões Expansionistas da 

Produção; 

 

1980 – 2000: Fase da Consolidação das Estratégias; 

 

2000 – 2020: Fase da Expansão sem Fronteiras. 

 

          Mais uma vez, olhando para trás em todas essas fases 

veremos que os resultados atingidos dependeram de alguns fatores 

vitais que foram: 

 

 Políticas públicas de apoio ao crescimento do setor; 

 

 Disponibilização de recursos para financiamento desse 

crescimento pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social; 

 

 Cooperação setorial; 

 

 Inovações e desenvolvimento na área florestal; 

 

 Estratégias competitivas de globalização das empresas 

orientadas à exportação; 

 

 Gestão focada nos pontos-chaves de competitividade setorial; 

 

 Responsabilidade socioambiental – hoje simplificadamente 

denominada de Sustentabilidade.  

 

          Saímos de uma produção anual de 90.000 toneladas de 

celulose no início da década dos 1950’s para atingir praticamente 

14,5 milhões em 2011. Até 2020, pretende-se continuar com 

crescimento acelerado focando a exportação de celulose de mercado 

de eucalipto. Depois disso, faltam bolas de cristal para que se possa 

pelo menos entender o que possa vir a acontecer. Mas se a 

cooperação e a cultura desenvolvida até o momento persistirem, não 

há motivo para temer o futuro – apenas se devem manter estratégias 

e gestão bem lubrificadas e a cooperação nunca esquecida.  
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          A parceria com os governos (federal, estaduais e municipais) 

sempre foi  uma das fortalezas do setor, desde seus primórdios, 

ainda na época do Brasil Imperial.  A necessidade de papel, 

principalmente para a impressão de livros, jornais, cadernos, 

pasquins, etc., naturalmente levou que os diversos governos, 

imperiais ou republicanos, civis ou militares, apoiassem o 

desenvolvimento do setor, em comunhão de esforços com os 

empresários. Sempre fomos prioritários nos Planos de Metas e nos 

PND’s - Planos Nacionais de Desenvolvimento e, depois, temos sido o 

setor sendo intensamente apoiado pelos financiamentos do BNDES, 

Banco do Brasil e fundos regionais. O Governo Federal, através 

principalmente do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (e outras organizações públicas) também sempre 

criou programas destinados a aumentar a competitividade do setor, a 

exemplo dos governos Collor (competitividade de cadeias 

produtivas), Fernando Henrique (Programa Brasil Classe Mundial) e 

Dilma (Plano Brasil Maior). Certamente esse apoio mais do que se 

justifica: o setor gera empregos nas florestas, postos de trabalho na 

reciclagem, empregos mil diretos e indiretos; impostos e tributos 

exemplares; tem vantagens competitivas; mostra otimismo e tem 

futuro.  

          Soubemos converter o apoio em parceria e aplicamos 

corretamente os recursos a nós destinados; tivemos foco no negócio 

e nas nossas competências; agregamos valor aos acionistas e aos 

clientes, onde quer que eles estejam. Ainda mais, desenvolvemos, 

adaptamos, convertemos e transformamos as tecnologias e as 

matérias-primas; capacitamos nosso pessoal, independente de qual a 

formação básica (químicos, agrônomos, florestais, engenheiros de 

todas as espécies, biólogos, físicos, administradores, economistas, 

etc.); enfim, soubemos, como poucos, fazer nosso dever de casa.  

          A parceria e o compromisso com as políticas públicas 

industriais têm sido fatores para a competitividade do setor. Talvez 

isso seja, para o Governo Federal, o maior exemplo de que uma 

política industrial pode ser bem sucedida. É só praticar mais isso, não 

é mesmo, governantes?  

          As principais politicas públicas de apoio ao crescimento do 

setor de celulose e papel iniciaram em meados dos anos 1950’s, com 

o Plano de Metas do governo Juscelino Kubtischeck. O objetivo era 

reduzir a dependência brasileira do papel e celulose importados e 

gerar um nível de produção que oferecesse chances de exportação. 
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Foram incentivadas a nascer e a crescer empresas como Klabin, Papel 

Simão, Suzano, Panamericana Têxtil (depois Champion e depois 

ainda International Paper do Brasil), Ripasa, Rigesa, Olinkraft 

(Manville), etc.  

          Nos anos 70’s, graças ao apoio do Governo Federal através do 

PNPC e PND, e também à disponibilidade de florestas plantadas, 

através da lei dos incentivos fiscais (1966 a 1988), surgiram as 

estrelas da época: Borregaard (depois Riocell e hoje Celulose 

Riograndense), Cenibra, Aracruz, Jari, Celulose da Bahia e mais 

tarde, em outros momentos, a Bahia-Sul e a VCP. Elas se juntaram 

às igualmente competitivas Suzano, Ripasa, Simão, Champion, 

Klabin, etc. 

          O ponto crucial que faltava na época era convencer o mundo  

que a fibra do eucalipto, do nosso Pinus e do sisal (Cia. de Celulose 

da Bahia) eram boas para fabricar papel. Mesmo com o sisal da 

Celulose da Bahia e com a gmelina e com o Pinus da Jari, tivemos 

sucessos, pois essas polpas só saíram do mercado por problemas de 

suprimento de matérias-primas. Muitos clientes lamentaram e 

sentiram a falta das mesmas, pelas qualidades que conferiam aos 

seus papéis.  

          O grande desafio do final dos anos 70’s era convencer Europa, 

Ásia e USA que a fibra do eucalipto não era uma fibra qualquer, que 

devesse ser barata para servir só para enchimento no papel - ou 

apenas uma celulose filler, como era vista inicialmente pelos 

europeus.  Os descontos praticados pelas áreas comerciais no início 

das operações para introdução da polpa levaram aos muitos 

consumidores do mundo a se acostumarem com as fibras curtas e 

únicas dos eucaliptos. Hoje, quase todo papeleiro precisa de fibra 

curta em suas receitas e o eucalipto tem sido a alternativa mais 

procurada para isso.  

          Também frequentemente nos esquecemos que a história da 

difusão comercial e do marketing técnico da celulose do eucalipto se 

baseou em um dos melhores trabalhos cooperativos de comunicação 

e pesquisa tecnológica que se conhece no setor. Nos anos 70’s, as 

fábricas de celulose branqueada de mercado de eucalipto no Brasil 

surgiram antes de se ter mercado desenvolvido para essas fibras. A 

primeira delas foi a Indústria de Celulose Borregaard (depois Riocell) 

no Rio Grande do Sul, que exportava uma celulose não branqueada 

para a Noruega. Lá essa polpa era branqueada e vendida na Europa 
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com o nome de Unicel – a primeira das polpas com fibras brasileiras 

orientada tipicamente para exportação.   

Naquela época pioneira, tínhamos fibras relativamente 

desconhecidas saindo na forma de fardos, mas não sabíamos ainda a 

quem e onde poderíamos vender a um preço competitivo. Havia a 

necessidade urgente de se unir esforços para a conquista do mercado 

externo. Esse era um objetivo das empresas que foram sendo criadas 

e orientadas para a exportação, mas com o apoio das empresas que 

abasteciam o mercado doméstico. Essas últimas viam com 

preocupação o super-abastecimento do mercado interno se as 

fábricas exportadoras não conseguissem cumprir seu papel 

exportador. As fabricantes domésticas de papel de impressão e de 

higiênicos já haviam desenvolvido seus papéis com até 100% de 

fibras de eucalipto e se orgulhavam disso em suas fábricas 

integradas. Por razões diversas, comerciais ou técnicas, nacionalistas 

ou não, mas com a meta de se escoar essa nova e super-produção 

para o mercado externo, todos se juntaram em outro exemplo 

fundamental para o sucesso da indústria vencedora que somos hoje. 

Surgiu então o programa cooperativo GT-EUCA, em 1977. Empresas, 

instituições de ensino e pesquisa (IPT/SP, ESALQ/USP, EPUSP, etc.), 

órgãos do governo (FINEP, STI, BNDES, etc.), entidades de classe 

(ABTCP, ANFPC)  sentavam regularmente à mesma mesa para traçar 

estratégias, estudar a competição e os competidores, detectar pontos 

para melhoria, encontrar demandas tecnológicas comuns a serem 

apoiadas pelas fontes de financiamento do governo, etc. Todos 

trabalhando juntos para resolverem os problemas do setor, algo a se 

lembrar com saudades. 

          O GT-EUCA, de forma integrada e participativa, eqüalizou 

conceitos, ajudou a criar valor e amor às fibras do eucalipto, 

convenceu clientes e deu credibilidade ao setor. Tudo isso aconteceu 

em velocidade e timing muito rápido e com altíssima eficácia. A 

parceria floresceu, todos criando argumentações técnicas que 

ajudassem a compreender melhor as fibras, as polpas e os papéis dos 

eucaliptos. Comparações com as fibras da época eram comuns, como 

com a bétula, a faia, as folhosas mistas do norte e do sul da América 

do Norte, etc. Sabedores que a fibra curta do eucalipto estava 

destinada a deslocar as fibras longas mais caras, trabalhou-se muito 

no tema misturas de fibras e suas vantagens e otimizações na 

refinação, formação da folha e propriedades conferidas aos papéis. 

Tudo era muito cooperativo e aberto, sendo que muitos desses 
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resultados constam dos livros técnicos dos congressos da ABCP (atual 

ABTCP) e nos artigos da revista O Papel. Impulsionava-se também a 

apresentação de palestras em congressos internacionais para 

divulgação dessa celulose e suas maravilhas.  

O ápice desse trabalho cooperativo resultou na parceria dos 

componentes do GT-EUCA com a PPI (Miller Freeman - Pulp and 

Paper International), para a realização em Bruxelas, em 1979, do 

“Symposium on New Pulps for the Paper Industry”, que versava 

quase que exclusivamente sobre as fibras do eucalipto, com 

participação de outros interessados  como os espanhóis, portugueses, 

marroquinos e sul-africanos. Pelo sucesso do simpósio, esse evento 

se converteu na Market Pulps Conference, que ainda persiste na 

forma de congressos organizados e promovidos hoje pela RISI – 

Resources Information Systems Inc. 

          Outro acontecimento marcante resultante de parcerias entre 

os atores do setor aconteceu no início dos anos 90’s. Com o inusitado 

sucesso da ECO 92 (Environmental World Summit) no Rio de Janeiro, 

aumentou na opinião pública o medo da destruição das florestas no 

planeta. Queimadas na Amazônia, destruição da Mata Atlântica e das 

florestas tropicais na Ásia eram exemplos atemorizadores citados no 

mundo todo. As críticas globais aos fabricantes de celulose e papel, 

que usam madeiras de florestas, macularam fortemente a imagem do 

setor, agravando-se o problema pela descoberta das dioxinas e 

furanos nos efluentes e nas polpas, oriundos do branqueamento 

contendo cloro elementar. As conseqüências imediatas foram a 

multiplicação de ONG’s, que se mobilizaram contra o setor, no Brasil 

e fora dele.  

Uma alternativa que surgiu para a proteção das florestas foi o 

programa de certificação florestal, visando aliar os interesses dos 

empresários, ambientalistas e ativistas sociais. Inicialmente essa 

tendência foi temida no país pelos empresários e executivos, que 

anteviam ameaças e muitas dificuldades para serem certificados, 

principalmente pelo receio das restrições quanto aos organismos 

geneticamente modificados ou pelo uso de agro-químicos. Entretanto, 

foram logo convencidos de que seria a melhor maneira para se dar 

credibilidade, melhorar a imagem do setor e até mesmo resultar em 

ganhos gerenciais e econômicos pela prática da ecoeficiência. Através 

de um trabalho cooperativo entre associações (ANFPC, hoje 

BRACELPA; ABECEL, SBS, ABRACAVE, IPEF, ABNT, EMBRAPA 

Florestas, etc.), buscou-se, pelas lideranças da atual BRACELPA e da 
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SBS, não apenas o convencimento e as negociações sobre os 

princípios de manejo florestal sustentável, mas o real envolvimento 

das áreas florestais para a certificação florestal pelos sistemas do 

FSC, CERFLOR (filiado ao PEFC já citado), IS0 14001, dentre outros. 

Hoje o Brasil desponta como um dos países pioneiros em certificação, 

com praticamente  a maioria de suas florestas plantadas para fins 

industriais certificadas. O processo de certificação acabou se 

propagando para as fábricas e hoje não há exportador de celulose e 

papel que não esteja certificado ambiental e socialmente (pelas 

normas do sistema ISO) ou mesmo rotulado ambientalmente  (selo 

verde europeu Flower).  

          Recém relatei a vocês alguns exemplos de parceria e 

cooperação setorial que ajudaram a construir a competitividade do 

setor de papel e celulose do Brasil. Existem mais alguns outros, 

entretanto, não tantos, se buscarmos na história do setor. O passado 

serviu para nos trazer a esse presente, no momento vitorioso. O 

sucesso do hoje não é garantia de sucesso no futuro. Novas parcerias 

serão essenciais para não se desperdiçar recursos e não se 

dispersarem as forças. 

          Há inúmeros assuntos tratados como pré-competitivos que 

mereceriam ação conjunta das empresas produtoras, instituições de 

pesquisa, mais as associações de classe e órgãos públicos. Apenas 

para mencionar alguns: a questão ecológica das plantações florestais 

de Pinus e de eucaliptos; a temática sobre responsabilidade social e 

qualidade de vida; a ecoeficiência do setor; a acácia e suas ameaças 

e oportunidades; as necessidades de novas maneiras de se analisar a 

qualidade das fibras e das folhas para as velozes máquinas de papel 

atuais; a adequada composição fibrosa envolvendo misturas de 

fibras; a química complexa da parte úmida; a eficiência energética; 

as biorrefinarias, as nanotecnologias, etc., etc. 

          Não há razão alguma para cada um sair atirando ao acaso 

para ver se acerta em algo, e todos ao redor do mesmo alvo, mas 

sem dialogarem e sem conversarem sobre metas e objetivos comuns. 

Não há razões para, em um país carente de capital, todos gastarem 

para se fazer as mesmas coisas. Não há motivos para se gastar 

fortunas para grupos diferentes trabalharem no seqüenciamento do 

genoma do eucalipto. Tampouco, em todos no setor estudarem se 

vale ou não a pena usar antraquinona no cozimento kraft, ou qual o 

efeito dos ácidos hexenurônicos no branqueamento, etc., etc.  
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          Deveríamos aprender mais sobre união e cooperação com 

esses exemplos recém citados de um passado recente e buscar 

parcerias para agregar mais competitividade ao setor. O dar as mãos 

é necessário, afinal todos conhecemos o ditado que “a união faz a 

força”. 

 

          Para encerrar essa seção, eu gostaria de recomendar a vocês 

a leitura de alguns textos maravilhosos sobre a história do setor, 

desde suas origens e as forças que motivaram o crescimento do 

mesmo. Há pelo menos sete excepcionais textos que são 

absolutamente inigualáveis e que merecem a leitura de vocês. 

São eles: 

Segmento brasileiro de polpa celulósica: evolução, 

competitividade e inovação. I.M.B. Gomes. Tese de Doutorado. 

USP – Universidade de São Paulo. 156 pp. (2011) 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12092011-

164326/publico/Isabel_Menezes_de_Bulhoes_Gomes.pdf  

 

A celulose de eucalipto: uma oportunidade brasileira. 

(Eucalyptus pulp - a Brazilian opportunity). L.R. Souza Queiroz; 

L.E.G. Barrichelo. AvisBrasilis Editora. 156 pp. (2008) 
http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf  

 

IPEF 40 anos - A história do IPEF na silvicultura brasileira. 

N.O. Moratori. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. 146 

pp. (2008) 

http://www.ipef.br/publicacoes/livroipef40anos/pdfs/ipef40anos.pdf  

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12092011-164326/publico/Isabel_Menezes_de_Bulhoes_Gomes.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12092011-164326/publico/Isabel_Menezes_de_Bulhoes_Gomes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/livroipef40anos/pdfs/ipef40anos.pdf
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A história da indústria de celulose e papel no Brasil. ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 152 pp. (2004) 

http://www.abtcp.org.br/Pagina.aspx?IdSecao=137,142  

 

BNDES 50 anos - Histórias setoriais: O setor de celulose e 

papel. T.L. Juvenal; R.L.G. Mattos. BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. 21 pp. (2002) 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquiv
os/conhecimento/livro_setorial/setorial04.pdf  

 
A evolução da indústria brasileira de celulose e sua atuação 

no mercado mundial. E.M. Hilgemberg; C.J.C. Bacha. Análise 

Econômica 19(36): 145 - 164. (2001) 

http://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/article/download/10679/6308  

 

Emergência e consolidação do "padrão eucalipto" na indústria 

brasileira de celulose de mercado. M.O.M. Jorge. Dissertação de 

Mestrado. UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. 180 pp. 
(1992) 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=vtls000055237 
  

          Divirtam-se e emocionem-se com as leituras. Não há como 

evitar, ao ler nomes de amigos e empresas que não encontramos ou 

não poderemos mais encontrar. 

 

Desde 1967 a ABTCP se juntou ao esforço competitivo do Brasil nesse setor de 

celulose e papel – outro exemplo de atuação conjunta dos técnicos do setor visando 

ao bem-comum desse segmento industrial 

======================================== 
 
 

 

 

http://www.abtcp.org.br/Pagina.aspx?IdSecao=137,142
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro_setorial/setorial04.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro_setorial/setorial04.pdf
http://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/article/download/10679/6308
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=vtls000055237
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CELULOSE DE MERCADO – UMA COMMODITY GLOBAL 

 

 

 

 

 O consumo mundial de fibras papeleiras está na ordem de 370 

milhões de toneladas. Desse total, cerca de 210 são originadas da 

reciclagem do papel e o restante é composto por pastas de alto 

rendimento (30 milhões), polpas kraft (120 milhões), polpas de não-

madeira (8 milhões) e outros tipos de fibras (sulfito, pastas semi-

químicas, etc.). Dentre as polpas kraft, a predominância é para as 

polpas branqueadas (90 milhões), com nítida vantagem para as 

celuloses de fibras curtas brancas (60 milhões). A produção de polpas 

de fibras curtas não-branqueadas é desprezível, mas para o caso de 

fibras longas é bastante significativa para fabricação de papéis para 

embalagem (30 milhões). No caso das fibras longas, a produção de 

celuloses branqueadas e não-branqueadas ocorre em volumes 

similares (30 milhões para cada tipo). Portanto, depois das fibras 

recicladas, as fibras curtas branqueadas são as polpas mais 

consumidas no planeta. Entretanto, muitas fibras curtas brancas 
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estão presentes nas aparas recicladas de papel, já que os papéis 

brancos impressos mostram elevadas taxas de reciclabilidade. 

 

 
Demanda mundial por fibras papeleiras 

Fonte: Farinha e Silva, 2011 

          Acredita-se que a quantidade total de celulose branca de 

eucalipto esteja na ordem de 21 milhões de toneladas, sendo que 

desse total aproximadamente 5 milhões seriam de produções 

integradas a papel (Portugal, Brasil, Argentina, África do Sul, 

Espanha, Colômbia, etc.) e 16 milhões de polpa de mercado. 

Denomina-se polpa ou celulose de mercado (ou market pulp) a 

celulose que é produzida em uma unidade industrial e depois vendida 

a outras unidades para ser convertida em papel, sendo, portanto um 

produto intermediário na fabricação do papel, ou ainda - uma 

matéria-prima industrializada de alto grau de agregação tecnológica.  

          O maior produtor mundial de celulose de fibra curta 

branqueada de eucalipto destinada para se fabricar papel (exceto 

celuloses solúveis ou para dissolução) é o Brasil, que em 2010 

produziu 11,5 milhões de toneladas e exportou 8,5. O mercado 

doméstico brasileiro também consome cerca de 1,4 milhões de 

toneladas de celulose de mercado, sendo o restante correspondente a 



55 
 

produções integradas de papel (principalmente de papel branco de 

impressão, sanitários e cartões multi-camadas). Logo, só o Brasil 

produziu em 2010 aproximadamente 10 milhões de toneladas de 

celulose de mercado de eucalipto, com tendências de isso aumentar 

bastante até o final da presente década (anos 2010’s). 

          A competitividade do Brasil nesse produto é fortemente 

explicada pelos seus custos de produção (custos variáveis e de 

logística de aproximadamente 260 a 300 US$/tonelada seca ao ar). 

Desse total, a madeira entra com 120 a 150 US$/tonelada, sendo o 

principal e mais significativo componente dos custos diretos de 

fabricação. 

 Há intensa ansiedade para um aumento de cerca de 8 a 10 

milhões de toneladas adicionais no Brasil até o ano de 2020, com a 

entrada de diversos novos projetos do tipo greenfield, todos com 

capacidade produtiva de mais de 1,4 milhões de toneladas cada. 

Algumas fábricas já estão em construção, enquanto outras aguardam 

engenharia e outras esperam o momento mais oportuno para terem 

as decisões tomadas.  

 Além do Brasil, outros países estão crescendo na produção de 

polpas brancas de eucalipto (Uruguai e Chile) e de outras fibras 

curtas, como é o caso da acácia (Indonésia). 

 
Crescimento estimado da oferta de celulose kraft branqueada de fibra curta 

Fonte: Farinha e Silva, 2008 

 Em 2010, a oferta mundial anual de celulose de mercado 

atingiu 50 milhões de toneladas, sendo que as polpas de eucalipto 
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corresponderam a 16 milhões. De acordo com os gurus do setor, há 

grandes expectativas de novas adições desse tipo de celulose, que 

podem agregar mais 8 a 15 milhões de toneladas anuais em novas 

unidades ou em expansões de fábricas atuais. São os casos já 

conhecidos de unidades novas ou expansões de capacidades na 

Eldorado/MS, Suzano/MA, Suzano/PI, CMPC – Celulose 

Riograndense/RS, Fibria/MS, Veracel II/BA, Klabin/PR, Braxcel/TO, 

Montes del Plata/Uruguai, Arauco/Chile, CMPC/Chile, etc.  

Com as postas-em-marcha de novas e enormes unidades, 

estima-se que em 2020 a oferta global de celulose de mercado 

ultrapasse 65 milhões de toneladas, sendo que só as polpas de 

eucalipto atinjam mais de 26 milhões, ou seja, 40% da polpa 

branqueada comercializada globalmente. Só o Brasil poderá estar 

vendendo no mercado, incluindo o doméstico, mais de 18 milhões de 

toneladas desse produto (possivelmente 20 milhões). Portanto, a 

maior parte da expansão da oferta de celulose de mercado deverá ter 

origem brasileira, seguindo-se Indonésia, Uruguai, Chile e 

possivelmente algum país africano (Angola ou Moçambique).  

 Já a produção de polpa de eucalipto integrada à fabricação de 

papéis deverá crescer modestamente. Também modesta será a 

expansão de celulose de mercado de fibra longa branqueada – mas 

esse crescimento deverá ocorrer em não mais que dois milhões de 

toneladas. Crescimentos expressivos ocorrerão também por conta de 

novos volumes de polpa de mercado de Acacia mangium.  

Para atender a toda essa nova capacidade de produção, a base 

florestal em eucalipto no Brasil precisará crescer mais um milhão de 

hectares de efetivo plantio.  E isso precisa acontecer logo e sem 

perdas em qualidade nas plantações.  

          Além disso, a entrada de tanta capacidade nova no mercado 

precisa ser muito bem orquestrada, para não se saturá-lo e se criar 

uma guerra de preços em função de excedentes elevados de produto. 

Se isso vai acontecer, não sei. Mas não falta sabedoria a nossos 

executivos para saber desse fato e se precaverem contra seus 

malefícios. Também existe muita competição, o que pode levar 

alguns a tentarem se antecipar a outros e com isso provocarem 

desbalanceamentos indesejáveis entre oferta e demanda.  
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Polpa de mercado – um negócio em plena expansão 

Fonte da foto: Nanko; Button; Hillman - 2004 

Até o momento, o crescimento da oferta mundial de fibra curta 

branqueada tem sido acima de 4% ao ano, enquanto a de fibra longa 

de 2%. Com as gigantescas fábricas de celulose de fibra curta a 

caminho, essas taxas de crescimento ficarão ainda mais favoráveis 

para as fibras curtas. 

Caso não ocorra crescimento suficiente do lado do consumo, se 

todas essas fábricas novas de polpa de mercado se mantiverem 

competitivas em custos de produção, o sofrimento passará a ser todo 

dos produtores do Hemisfério Norte. Com altos custos operacionais, 

não restarão muitas opções a eles. É então bem possível que se 

reproduza o modelo que vingou nos anos 1990’s e 2000’s, com 

diversas fábricas de celulose deixando o jogo competitivo por não 

terem forças para isso.  

Atualmente, os principais mercados que consomem polpa de 

eucalipto são os fabricantes de papéis sanitários, papéis de imprimir e 

escrever, papel-cartão, papéis especiais, etc. À exceção dos papéis 

sanitários (tissue paper), que têm crescimento projetado nos 

próximos anos a taxas anuais acima de 3%, os demais terão 

crescimentos modestos. O papel de imprimir e escrever tem perdido 

gradualmente expressão em função do avanço dos documentos 

digitais. O crescimento em consumo dos papéis de impressão e 

escrita deverá ser extremamente modesto, entre 0,6 a 0,9% ao ano, 

quando há não mais que 15 anos, era de quase 3%. 
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Com essa redução de demanda de tão importante segmento 

consumidor, como será que a celulose de mercado vai se comportar? 

Será que haverá espaço para todos os novos projetos? Ou essas 

entradas canibalizarão os fornecedores menos competitivos? Há um 

enorme grau de incerteza a esse respeito... 

Além disso, existem diversas plantas de celulose na Europa que 

pararam temporariamente a produção, sem definição de tempo – 

somente estão à espera de dias melhores para retornar. São plantas 

industriais de boa qualidade tecnológica, que só descontinuaram 

produção por falta de competitividade. Portanto, estima-se que cerca 

de quatro milhões de toneladas de celulose de mercado poderiam 

voltar no lado da oferta, caso essas fábricas decidissem retomar 

produção. Pode eventualmente ser que retornem fabricando papel, 

verticalizando-se. Mesmo que isso aconteça, estarão prejudicando o 

mercado consumidor de polpas de mercado, já que celulose nova de 

fibras virgens estará entrando na fabricação de papel.  

As expectativas são para aumentos de crescimento da demanda 

de países emergentes e principalmente dos BRICS (Brasil Rússia, 

Índia, China e África do Sul). 

 
Fonte: Poyry, citado por Nagai, 2010 
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 O modelo que caracteriza os fabricantes de celulose de mercado 

é conhecido como production-driven ou então offer-pull (pressão da 

oferta). Isso significa que eles primeiro estão preocupados em manter 

as fábricas funcionando e produzindo, ficando a área comercial com a 

responsabilidade de “empurrar” o produto para os clientes. Quando 

eles são suficientemente capazes de competir por preços, em função 

de seus baixos custos, tentam deslocar outros fornecedores menos 

competitivos. Essa tem sido a regra do jogo por dezenas de anos, e 

não acredito que deverá mudar no futuro. Em pouquíssimos casos 

temos situações de demand-pull (pressão da demanda), ou seja, o 

mercado comprador é que define o que quer e os ofertantes se 

adequam a isso.  

 Fica muito claro para todos que está havendo forte migração na 

produção de celulose para o hemisfério sul e zona tropical, mais 

especificamente para os já mencionados países como Brasil, Chile, 

Uruguai e Indonésia. O deslocamento estará ocorrendo por 

substituição de fibras longas e de outras fibras curtas (bétula, faia, 

folhosas mistas, etc.) pelas fibras dos eucaliptos e acácias. Com isso, 

o Hemisfério Norte (Europa e América do Norte) irá perder ainda mais 

poder e market share no suprimento de celulose e poderá perder 

também na fabricação de papel, para concorrentes asiáticos e latino-

americanos. Países como Brasil, Indonésia, China, África do Sul estão 

se preparando para o segundo tempo desse jogo global, quando a 

competição poderá migrar da celulose de mercado para o papel 

acabado (e até mesmo convertido em livros, cadernos, revistas, etc.).  

Não restam dúvidas também que diversas unidades integradas 

de fabricação de papel deverão fechar permanentemente no 

Hemisfério Norte. Entre 2005 e 2010 cerca de 4,5 milhões de 

toneladas foram permanentemente retiradas da produção nessa 

região.  Com o fechamento de fábricas integradas temos duas opções 

para esses países: importação de papel acabado ou importação de 

celulose de mercado e fabricação de papel em fábricas não 

integradas. Enfim, essas são as condições atuais, são conhecidas e 

fazem parte do que se chama de globalização da economia. Essas 

situações afetam não somente a indústria de celulose e papel, mas de 

todos os tipos de produtos manufaturados de baixa agregação de 

conhecimentos tecnológicos cativos e protegidos, como têxteis, 

calçados, alimentos, etc. 
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 Nesse jogo global, variam quantidades, qualidades e preços. A 

disputa pelos grandes compradores é fortíssima, o que leva a 

descontos por fidelidade nos contratos de mais longo prazo. Também 

há muita disputa em mercados spot (vendas únicas).  

 Em geral, os melhores preços são praticados na Europa e Japão 

e os menores na China e nos tigres asiáticos. O curioso nesse 

mercado global é que o consumo de polpa de mercado está reduzindo 

nos mercados bons pagadores e crescendo nos mercados onde a 

disputa pelos preços é feroz.   Embora China, Índia, Europa Oriental, 

Rússia e América Latina sejam potencialmente atrativas em 

quantidades, elas são reconhecidas como regiões compradoras por 

preços baixos. De qualquer forma, onde a demanda for crescente e 

onde as fibras forem escassas, haverá chances de melhoria nos 

preços. 

 Apesar das enormes expectativas com o crescimento chinês, o 

potencial apenas da China não será capaz para consumir toda a 

produção adicional de polpas de mercado conforme projetado. Em 

2011, a China importou cerca de 5,5 milhões de toneladas de fibras 

curtas branqueadas, sendo 2,85 da América Latina (entre as quais, 

entre 2,3 a 2,5 do Brasil) e 1,9 da Indonésia. Alguns clientes de 

polpas da China são fábricas de empresas da Indonésia, que se 

verticalizaram sabiamente no grande mercado chinês. Com isso, 

possuem compradores cativos e garantidos.  

O consumo total de polpa de mercado da China em 2010 

ultrapassou ligeiramente as 10 milhões de toneladas, segundo os 

analistas e as estimativas do governo daquele país. Mantidas as 

tendências, a China poderá comprar aproximadamente 20 milhões de 

toneladas de polpa de mercado em 2020, mas nem tudo será de fibra 

curta branqueada de eucalipto, e tampouco essas compras serão 

somente dos produtores de celulose do Brasil. Portanto, as novas 

capacidades de celulose de eucalipto precisam se deslocar para 

atendimento de outros grandes mercados como Índia e América do 

Norte. Uma opção é se verticalizar no Hemisfério Norte, exportando 

volumes significativos de celulose a fábricas de papel próprias ou em 

parceria em regiões-chaves de consumo.  

Caso as economias asiáticas consigam melhorias significativas 

na qualidade de vida de seus cidadãos, o consumo de papel 

aumentará para os habitantes hoje marginalizados nesse consumo. 
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Entretanto, esse é um mistério que só o tempo nos dirá se vai 

acontecer ou não. Além disso, a população mais pobre não tem 

grandes exigências por qualidade nos papéis, sendo que muito da 

nova demanda poderá perfeitamente ser suprida a partir de fibras 

recicladas e não de celulose virgem padrão prime.  Também é bem 

possível que alguns países asiáticos deixem de importar papéis, para 

passar a fabricá-los localmente. Também é o caso da China, que 

importa anualmente entre 4 a 6 milhões de toneladas de papéis dos 

tipos linerboard/kraftliner e de impressão. Mais uma vez, se isso 

acontecer não afetará o balanço global, apenas o deslocará. Isso 

porque quem hoje exporta papel para a China, terá que lutar em 

outros mercados para colocar seus papéis em sobra, ou deixar de 

fabricá-los. Se não houver novas demandas, acabarão sucumbindo ou 

matando outros mais fracos. Alguém acabará ficando de fora, esse é 

o lado doloroso do jogo. 

A China é a maior importadora mundial de aparas de papel para 

reciclagem. De acordo com as estatísticas de 2010 essa quantidade 

foi de 25 milhões de toneladas naquele ano (pasmem! - tudo que se 

fala de lá tem números gigantescos). A produção doméstica de fibras 

de não-madeira foi de 7 milhões de toneladas e a utilização local de 

aparas geradas no país foi de 17 milhões de toneladas. Percebe-se 

desses números que a indústria chinesa de papel é muito ávida por 

fibras recicladas (mais baratas e de pior qualidade). A China só 

embarcará em comprar polpas de mercado de mais alta qualidade e 

preços se for para vender papel na Europa. Se isso acontecer, 

sofrerão os fabricantes de papel europeus, entre eles alguns que 

consomem fibras de eucalipto importadas do Brasil. Em resumo, as 

ondas globais podem com facilidade se transformar em tsunamis para 

alguns – e com facilidade. 

 

Pelo menos a competição ainda não é intergaláctica... 
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O consumo de papel sanitário na China tem sido de 4 kg por 

habitante ao ano. Mesmo que esse consumo dobrasse, a celulose de 

mercado dificilmente seria a responsável pela nova demanda de mais 

de quatro milhões de toneladas de fibras para esses novos volumes 

de papéis. A maior parte, com muita certeza, deverá vir de aparas de 

papel branco impresso (livros, revistas, sobras de gráficas, etc.).  

Resumindo isso tudo: a América Latina deverá se firmar ainda 

mais como grande exportadora de celulose de mercado do Brasil, 

Chile e Uruguai; enquanto a Ásia, a Europa e os Estados Unidos se 

consolidarão como os mercados mais ávidos e atrativos para esse 

tipo de polpa. Serão no máximo 10 a 15 grandes gigantes mundiais 

que estarão do lado da oferta; entretanto nomes, posições e 

quantidades variarão ano a ano. Hoje temos: Fibria, Suzano, Arauco, 

CMPC, Stora Enso, Cenibra, UPM, Jari, Sodra, Domtar, RGM/April, 

International Paper, APP, e alguns poucos mais. Amanhã, mistério 

total...  

Como já lhes disse – um oligopólio global diversificado e com 

enorme concorrência, o que leva a mudanças frequentes nos 

jogadores. 

Outras surpresas podem vir a acontecer – como a entrada de 

fábricas de papel de tradicionais fabricantes de celulose, não apenas 

nos mercados hoje compradores de celulose de mercado, mas em 

todos os mercados onde haja grandes efetivos populacionais. Enfim, 

são as pessoas que usam o papel no final da rede de valor, dai a 

importância dos países populosos como o Brasil. 

 

======================================== 
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COMPETITIVIDADE DO PAPEL BRASILEIRO 

 

 

 

Os empresários do setor brasileiro de celulose e papel fizeram a 

opção estratégica de serem fortes e poderosos exportadores de 

celulose de mercado e não de papéis. Esses são em geral produzidos 

para atender o mercado doméstico, com algumas orientações de 

exportações, em parte em função das origens das empresas 

fabricantes de papel. Algumas poucas empresas internacionais e 

outras tipicamente nacionais também estão produzindo e exportando 

papéis para mercados competitivos como Europa e Estados Unidos da 

América. As principais exportações estão nos segmentos de papel de 

impressão offset (offset cortado em formato – cut-size), kraftliner, 

papel-cartão e alguns papéis especiais.  

Na história brasileira dos anos recentes, poucos têm sido os 

investimentos em novas e modernas máquinas de fabricar papel, o 

que faz com que a escala e a produtividade deixem a desejar em 

termos de orientação de exportações a regiões muito dinâmicas e 

competitivas. Logo, o setor papeleiro, contrariamente ao de celulose 

de mercado, apresenta algumas fraquezas. Porém, as fábricas 
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integradas de papel branco de eucalipto mostram em suas florestas e 

linhas de fibras algumas das vantagens comparativas que os 

fabricantes de celulose de mercado possuem.  

As principais dificuldades do papel são: 

 Escalas de produção incompatíveis, frente às máquinas de 

largura estreita e velocidades baixas em relação ao 

estado-da-arte; 

 

 Tecnologias de produção necessitando de upgrades, 

modernização e automação; 

 

 Distâncias dos compradores e dos consumidores finais; 

 

 Dificuldades logísticas para atendimento de um mercado 

global fragmentado; 

 

 Valor atrativo da celulose de mercado, competindo com 

os papéis; 

 

 Pequena agregação adicional de valor nos papéis em 

relação ao que se agrega com a celulose de mercado em 

relação à madeira; 

 

 Mercados papeleiros muito competitivos; 

 

 Marcas brasileiras não conhecidas ou referenciadas a nível 

global; 

 

 Etc. 

 

Além disso, o setor papeleiro reclama constantemente de itens 

típicos do “Custo Brasil”, como: 

 Regime e carga tributária; 

 

 Custo da energia (eletricidade e combustíveis); 

 

 Regime e legislação trabalhista; 
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 Infraestrutura deficiente e obsoleta. 

 

Até o momento, o crescimento da produção de papel é limitado 

ao crescimento do consumo interno e algumas exportações já 

consagradas. Não há, no caso do papel, um esforço competitivo como 

existe no caso da celulose de mercado. Mesmo assim, o setor tem 

exportado cerca de dois milhões de toneladas ao ano, o que 

definitivamente não é pouco.  

Outro problema do setor papeleiro é a fragmentação da 

produção, com muitas fábricas de pequeno a médio porte, com 

dificuldades de coordenação setorial. A atratividade para construção 

de novas e modernas máquinas tem sido reduzida, apesar de se 

reconhecer potencial e mesmo ameaças globais ao nosso setor 

papeleiro. Com o câmbio favorável às importações, esse setor de 

menor competitividade vem enfrentando concorrência internacional 

de papéis que viajam da Indonésia, Finlândia, Uruguai, Argentina, e 

de outros países de maior escala de produção ou de moeda favorável 

nas trocas comerciais.  

Entretanto, o setor do papel tem suas vantagens, as quais 

podem ser citadas a seguir: 

 Possibilidade de integração e verticalização de fábricas, 

desde as vantajosas florestas plantadas até a conversão 

do papel (que pode até mesmo ser feita no exterior); 

 

 Eliminação da dupla secagem quando se exporta papel ao 

invés de celulose; 

 

 Redução substancial do consumo de vapor, eletricidade, 

água e outros insumos na cadeia produtiva do papel, com 

redução de custos variáveis e aumento das margens de 

contribuição; 

 

 Certificações ambientais, florestais e sociais; 

 

 Rotulagem ambiental dos papéis, já existindo papéis de 

impressão rotulados com selo verde europeu (Flower) e 

brasileiro (Beija-flor); 
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 Energia verde e renovável, com potencial de se explorar 

mais a cogeração para produção de vapor e eletricidade; 

 

 Consumo doméstico grande e com grandes potenciais de 

crescimento pelo aumento da qualidade de vida da 

população brasileira; 

 

 Conhecimento e domínio tecnológico para fabricação de 

papel branco com 100% de fibras de eucalipto (no caso 

de papéis de imprimir e escrever e de papéis sanitários); 

 

 Proximidade de grandes fornecedores locais e globais de 

máquinas, equipamentos e insumos para produção 

papeleira, inclusive com plantas pilotos e protótipos 

localizados no Brasil;  

 

 Domínio técnico e parcerias tecnológicas estratégicas para 

a produção de praticamente todos os tipos de papéis. 

Entretanto, a preferência tem sido focar celulose de mercado e 

não o papel, com alguns argumentos não totalmente sustentáveis, 

como por exemplo: 

 A distribuição e logística da celulose é muito mais fácil e 

barata; 

 

 As vendas de celulose de mercado são para poucos e 

grandes clientes que compram grandes volumes em 

operações B2B; 

 

 A maior parte da agregação de valor sobre a madeira 

ocorre no branqueamento da celulose e por isso, a venda 

de celulose branqueada já satisfaz muitos fabricantes; 

 

 “É muito mais fácil fazer e vender celulose”; 

 

 “...o Brasil é altamente competitivo em fabricar e vender 

celulose e não o é em papel” 

 

 “... a máquina de papel deve estar próxima aos clientes”; 

 

 Etc. 
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Curiosamente, os mesmos especialistas que colocam esses 

argumentos se esquecem de que até poucas décadas atrás, nossas 

fábricas de celulose de mercado e nossa logística de distribuição eram 

precárias e não competitivas, já que: 

 Nossas fábricas não tinham escalas competitivas; 

 

 Não existiam portos e navios especializados para celulose 

de mercado; 

 

 Não existiam armazéns cativos para a celulose nos 

mercados internacionais; 

 

 Não existiam canais de distribuição terrestres na Europa, 

América do Norte, China, etc. 

 

 Etc. 

 

O setor brasileiro de celulose de mercado soube vencer e 

eliminar essas barreiras. A experiência adquirida favoreceria maior 

rapidez em agilizar as exportações de papéis para esses mercados. 

Será que o setor papeleiro não conseguiria então superar com 

facilidade essas barreiras anteriormente colocadas; ganhando escala, 

força e competitividade. As condições hoje são muito mais favoráveis 

às encontradas por Aracruz, Riocell, Jari e Cenibra nos anos 70’s, 

disso não tenho dúvidas.  

De qualquer forma, a opção para ser grande exportador de 

papéis existe, como também existe o potencial de ser grande a 

exportação de produtos gráficos (livros, revistas, folhetos, cartazes, 

etc.). 

Para que isso aconteça, a modernização e crescimento do setor 

papeleiro (e gráfico) são vitais. Essa modernização é inclusive 

necessária para aumentar a competitividade da indústria local para 

que ela impeça de forma competitiva a invasão de papéis e produtos 

impressos de outras regiões do mundo para o Brasil. Os mercados 

hoje são globais. Ser competitivo não é apenas conseguir exportar, 

mas também vencer as ameaças das importações. A globalização da 
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economia permite que os fabricantes internacionais de papéis vejam 

o mercado brasileiro como atrativo, comprador e em rápido 

crescimento. Só um ingênuo não percebe isso. A menos que esses 

ingênuos tenham o hábito de correr ao governo para pedir medidas 

protecionistas aos produtos locais – mas isso já não funciona mais, 

amigos. Se tentarmos proteger as fábricas de papel do Brasil contra 

as importações, poderemos ter retaliações lá fora sobre nosso 

produto-chefe, que é a celulose de mercado. O mundo mudou muito. 

Já se foi o tempo de ir choramingar aos governantes, embora ainda 

tenhamos esse tipo de comportamento presente em muitos 

executivos. 

 

Uma possibilidade que tem muitas chances de lubrificar essa 

rede de valor seria a produção de bobinas de papel localmente e a 

conversão e acabamento próximos aos mercados consumidores. A 

exportação de grandes volumes de bobinas padronizadas seria algo 

similar ao que acontece com os fardos de celulose. Restam se 

definirem as estratégias e as parcerias requeridas em mercados de 

alta atratividade e consumo. Também a exportação conteinerizada 

favorece exportações de produtos acabados.  

Acontece amigos, que caso essa estratégia de conversão no 

exterior seja encarada pelos fabricantes de papel, ela deve ser feita 

com determinação e com vontade de persistir no longo prazo. Ou 
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seja, deve-se entrar para ficar. Em qualquer negócio, é muito 

complicado entrar e logo sair. Retornar depois pode ficar até mesmo 

inviável. 

Outra coisa vital é se trabalhar na valorização das marcas 

brasileiras de papel e em tudo que elas possam oferecer de 

vantagens aos consumidores, especialmente as certificações, os selos 

verdes e as vantagens do papel 100% de eucalipto. Existe ainda a 

opção de venda de papel com marcas dos compradores, tais como as 

de lojas de departamento, fabricantes de impressoras e 

computadores, etc. 

As opções existem não somente para os papéis de imprimir e 

escrever, mas para papéis sanitários, cartões, papéis especiais, etc. É 

preciso avaliar, planejar, estrategiar e agir – com coragem e 

sabedoria. 

 

 

======================================== 
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DEFININDO COMPETITIVIDADE  

 

 
 

          Já vimos que a indústria brasileira de celulose de mercado é 

muito competitiva, graças à qualidade de seus produtos, à 

produtividade e qualidade das madeiras das florestas plantadas de 

eucalipto e à capacidade de distribuição dos produtos que 

desenvolveu a nível global.  

          Já vimos também que o setor global de celulose e papel vem 

gradualmente modificando sua distribuição geográfica frente às 

vantagens comparativas e competitivas que algumas regiões e 

empresas desfrutam. Uma indústria de polpas de mercado e de 

papéis, que durante dezenas de anos esteve fortemente concentrada 

no Hemisfério Norte (Europa, América do Norte e Japão), vem aos 

poucos perdendo importância para regiões em forte crescimento no 

Hemisfério Sul e para os países denominados pela sigla BRICS 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Essa mudança tem suas 

razões associadas às performances das empresas de celulose de 

mercado e de fabricação de papel nessas regiões de recente 

emergência papeleira, além de outras vantagens sistêmicas que 

essas regiões conseguiram resolver, tais como legislação, 

licenciamentos, imagem, política monetária, financiamentos, 

infraestrutura e logística, agilidade ao invés de burocracia, solidez 

política e financeira, etc.  

          Entretanto, em qualquer que seja o país, a grande força motriz 

de crescimento desse setor e de suas empresas sempre será a 
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competência em se desempenhar bem no que são os fatores-chaves 

de competitividade setorial. Qualquer empresa do setor de papel e 

celulose para ser competitiva precisa estar performando com 

indicadores vitais iguais ou melhores do que os praticados pelos 

fabricantes que detem a metade mais competitiva da produção para o 

produto em questão.  

          No caso da celulose de mercado e de grande parte dos papéis 

comoditizados, os fatores-chaves de competitividade são claramente 

conhecidos e disputados. Dentre eles, destacam-se: custos unitários 

de fabricação (fixos e variáveis), qualidade e performance do produto 

no cliente, produtividade e desempenho operacional, logística de 

distribuição, imagem empresarial, saúde ambiental e saúde 

financeira. Quando uma empresa vai bem nesses quesitos, ela 

rapidamente tende a crescer e aumentar capacidade, ganhando com 

isso maior participação nos mercados (market share). As instituições 

financeiras e os investidores acompanham atentamente essas 

performances, inclusive a operacional, pois isso tem reflexo imediato 

no valor de suas ações nos mercados de capitais e bolsas de valores. 

 

 

Para ser competitivo em custos, um fabricante deve ter custos que caiam dentro 

dos quadrantes I ou II – ou seja, iguais ou menores aos fabricantes incluídos na 

produção de 50% do total global fabricado 

Fonte: Farinha e Silva, 2010 

 

          Empresas vencedoras em nosso setor são aquelas que 

conseguem associar boas e adequadas estratégias (eficácia) com 

gestão de suas operações (eficiência). Elas conseguem com sucesso 
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selecionar as estratégias (escolha das coisas a fazer), assim como ter 

eficiência nas operações (fazer muito bem as coisas eleitas). 

Alcançada essa integração estratégia/gestão, conseguem agregar 

mais valor do que os competidores e passam a atuar no mundo do 

mais (crescimento, desenvolvimento, sucessos) e não no mundo do 

menos (batalha diária pela sobrevivência e sobressaltos constantes). 

 

 

 

          Entretanto, a verdadeira competitividade empresarial não 

depende somente da empresa, mas também do país e da região onde 

está localizado o negócio em questão. Já se foi o tempo em que uma 

empresa conseguia ser vencedora explorando os recursos naturais 

locais e situada em região miserável, pobre e sem infraestrutura para 

atender a felicidade de seus trabalhadores. Agora, a empresa 

depende da competência do país ou da região em ser parceiro na 

inovação, educação, infraestrutura, segurança financeira, etc., etc.  

          A globalização da economia tem forçado as empresas a serem 

cada vez mais competitivas. Isso porque elas precisam hoje competir 

não apenas no exterior, pela exportação de seus produtos; como 

também em seus próprios mercados regionais (que podem livremente 

importar produtos de fora se forem melhores e/ou de menores 

preços). 

          Os grandes gurus da administração afirmam que uma empresa 

para ser competitiva precisa atuar nas seguintes áreas estratégicas: 
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gestão e estratégia; integração e otimização dos processos 

produtivos; fortalecimento e desenvolvimento de agregados 

industriais dentro de sua rede de valor; monitoramento do seu 

desempenho em relação aos concorrentes directos (benchmarking) e 

mesmo em relação aos produtos alternativos disponíveis no mercado; 

estímulo à capacidade de inovação e criatividade, especialmente nos 

aspectos tecnológicos e mercadológicos. 

 

 

          Empresas pouco competitivas são facilmente reconhecidas 

porque:  não possuem estratégias e planejamentos consistentes; 

atuam de forma atabalhoada em diversos ramos e mercados, 

"atirando a esmo para ver se atingem algo, mesmo sem saber o 

que"; têm cultura empresarial mista e variada entre seus gestores; 

não conseguem o envolvimento e a integração de sua equipe na 

busca das metas e desafios estratégicos, nem tampouco para 

atingimento das mínimas melhorias contínuas requeridas; não 

mostram crescimento (empresas com problemas não mostram sinais 

de obras e construções - ficam estáticas no tempo); possuem baixos 

índices de produtividade; possuem desempenho tecnológico, 

empresarial e mercadológico inadequados; não têm credibilidade nos 

fóruns onde atuam. 

          Dessa forma, tanto a seleção de suas opções estratégicas bem 

como a competência em operar e gerenciar corretamente os seus 

processos são coisas vitais para o sucesso competitivo das empresas 

do setor de celulose e papel. Para que possam identificar seu nível de 

competitividade, elas precisam ter adequados e continuados 

mecanismos de monitoramento de seus indicadores-chaves de 
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performance ou desempenho. Esse desempenho acima da média, ou 

mesmo excepcional, deve ser buscado em todas as áreas da 

empresa: produção, materiais, comercialização, tecnologia, 

financeira, ambiental, florestal, etc. Evidentemente, sem uma 

eficiente integração das mesmas e sem um rumo em relação aos 

indicadores de desempenho, fica muito difícil nos dias de hoje para se 

fazer uma gestão vencedora.  

          Existem definitivamente muitas palavras importantes 

associadas a bons resultados empresariais. Para cada uma delas a 

empresa deve ter indicadores que permitam monitorar e avaliar em 

que situação ela performa. Vejam de uma forma simples onde isso 

deve estar focado pela simples menção de palavras e frases: 

produção, preço, custos, margens de contribuição por produto, 

estoques, mercados, capital de giro, lucro, resultados, clientes, 

qualidade, produtividade, melhorias contínuas, boas práticas, 

tecnologia, informação, conhecimento, experiência, capacitação, 

recursos e matérias-primas, processos vitais, logística, estratégias, 

visão, foco, planejamento, organização, agregação de valor, eficiência 

operacional, flexibilidade, timing (tempo de resposta), processo 

decisório, escala de produção, riscos, desperdícios, ameaças, 

oportunidades, marca, imagem, gente/pessoas, ecoeficiência, etc.  

          Como praticamente todas as empresas brasileiras e líderes 

nesse  setor estão certificadas pelas normas das séries ISO para 

sistemas de gestão da qualidade e do meio ambiente, todas 

desenvolveram seus indicadores vitais (ou não tão vitais) para 

monitoramento de seus sistemas produtivos. Com isso, podem não 

apenas checar suas performances, mas também estabelecer 

comparações com seus pares e eventualmente, com seus 

competidores.  

          A competitividade do setor de celulose de mercado de 

eucalipto depende fundamentalmente dos seguintes itens: 

produtividade florestal; custo da madeira e das fibras celulósicas; 

custo unitário de produção; custo caixa do produto; custo e 

disponibilidade de capital; efetividade no uso do capital; 

modernização das fábricas; tecnologias estado-da-arte; expansão de 

capacidade e aumento de escala produtiva; market share ou domínio 

de fatia do mercado; saúde e conformidade legal; saúde financeira 

(gestão do caixa e do capital a ser despendido); margem 

EBTIDA/Vendas; saúde e conformidade ambiental; eficácia nas 

estratégias; eficiência nas operações; produtividade na linha de 
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produção; qualidade dos produtos; competências vitais na empresa; 

logística de distribuição; relacionamento e cooperação com clientes; 

inovação e pesquisa e desenvolvimento; criação de valor para a 

empresa e para o consumidor; portfólio de produtos, relacionamento 

com as partes interessadas, etc. 

          Para todos esses fatores, as empresas necessitam ter 

desempenhos exemplares. Felizmente, é o que se tem observado em 

empresas líderes do setor no Brasil. Há muita competência técnica, 

associada à gestão empresarial e mercadológica. Entretanto, isso não 

pode de forma alguma ser considerado o suficiente. Sempre teremos 

mais demandas por inovação tecnológica e de melhores práticas, 

mais qualidade e competência e principalmente, mais motivação e 

comprometimento das pessoas. Afinal, as empresas nada mais são do 

que o resultado das ações individuais e coletivas de sua gente, 

sempre seu maior patrimônio - apesar desse discurso nem sempre 

estar de acordo com as ações dos gestores. Algo também a merecer 

uma maior reflexão por todos nós.  

 

 

Fonte da ilustração: Cenibra 

 

======================================== 
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DEFININDO VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

     
 

          Os grandes experts que estudam competitividade definem 

vantagem competitiva como o conjunto de recursos e qualidades que 

favorecem uma empresa para que ela alcance desempenho superior 

aos seus concorrentes. São as chamadas fortalezas ou competências 

que a empresa dispõe de forma vantajosa para enfrentar a guerra da 

competição. Essas competências podem ser: tecnologias ímpares, 

habilidades de gestão, talentos humanos qualificados e motivados, 

localização, disponibilidade de recursos naturais singulares, mercados 

cativos, etc.  

         Entretanto, não basta apenas as empresas possuírem recursos 

e tecnologias e os aplicar e usar mal. Elas precisam ainda de 

estratégias  eficazes  e gestão eficiente, como já lhes contei 

anteriormente.  

 Para escolher as coisas certas a serem feitas (estratégias), as 

empresas quase sempre precisam definir claramente escopos (o que 

fazer e o que não fazer) e trade-offs (escolhas). Também precisam 

obter sinergias dentro e fora da organização, já que nenhuma 

empresa consegue, só com suas forças e fortalezas, manter-se 

competitiva a nível global. Elas definitivamente precisam de parcerias 

com outras empresas, governos, entidades, comunidades, 

fornecedores, clientes, etc. 

 Já que a concorrência sempre existirá no mundo globalizado, as 

empresas são demandadas a definirem suas estratégias de 

posicionamento, ou seja, onde e como pretendem atuar para serem 

competitivas. 
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    O foco das empresas pode ser diferente, mesmo para as que 

atuam no mesmo setor. Vejam só quantos focos uma empresa de 

celulose de mercado pode ter: 

 

 Crescimento de vendas nos mercados geográficos 

selecionados; 

 

 Aumento de market share para seus produtos; 

 

 Aumento da lucratividade; 

 

 Fortalecimento de vantagens competitivas; 

 

 Fortalecimento da relação com clientes-chaves; 

 

 Custos externos baixos (preços pagos e prazos com 

fornecedores, custos logísticos, etc.); 

 

 Custos internos baixos (custos operacionais, custos 

funcionais com marketing, pesquisas, processo inovativo, 

overhead, etc.); 

 

 Valorização dos talentos humanos da empresa; 

 

 Inovação nos processos; 

 

 Inovação na gestão; 

 

 Inovação nos produtos; 

 

 Relacionamento com órgãos públicos para reduzir barreiras 

na competitividade sistêmica; 

 

 Etc. 

 

          Pelo que se pode notar, a competitividade não depende só da 

empresa, mas do setor, da região e do país. O monitoramento 

através benchmarking com indicadores-chaves e os ajustes nas 

estratégias são sempre necessários para que a empresa saiba onde 

está e como deve mudar para se reposicionar estrategicamente.   
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Os seus gestores precisam sempre estar se questionando 

sobre: 

 

O que temos hoje para oferecer? E os concorrentes? 

 

• Florestas plantadas muito produtivas? 

• Matérias-primas e material genético ímpar? 

• Fábricas e florestas no estado-da-arte tecnológico? 

• Custos de fabricação imbatíveis? 

• Qualificação técnica dos recursos humanos? 

• Resultados financeiros (CPV, ROI, EBITDA, geração de caixa, 

etc.)? 

• Imagem, reputação, clima favorável para crescimento? 

• Qualidade incomparável? 

• Portfólio de produtos? 

• Carteira de clientes? 

• Parcerias com clientes? 

• Serviços técnicos pós-venda? 

• Preços mais baixos? 

• Garantia de fornecimento/supply chain? 

• Nome da marca? 

• Atuação na rede de valor do produto? 

• Certificações? 

• Desempenho de suas ações nas bolsas de valores? 

• Propaganda e informações disponibilizadas? 

• O que mais?... 

 

 As avaliações precisam ser feitas na base florestal, na base 

industrial, nos mercados, na base sistêmica e na gestão. A base 

sistêmica consiste em um conjunto de fatores externos e que a 

empresa não tem condições de controlar, em geral associados à ação 

de governos. 

 

 As otimizações da base florestal e da base industrial são típicos 

deveres de casa de qualquer empresa que atue no setor de celulose e 

papel. Já a otimização de sua atuação no mercado demanda 

avaliações muito criteriosas e amplas para que as estratégias sejam 

vencedoras em relação a outros jogadores nos mesmos mercados.  

 Vimos anteriormente, que no caso de celulose de mercado, a 

estrutura dos mercados caracteriza-se como oligopólios com poucos e 

grandes fornecedores de celulose e inúmeros compradores globais, 
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em geral, grandes também. A celulose de eucalipto está quase que 

totalmente concentrada em pouquíssimos grandes fornecedores, 

embora essas fibras tenham que competir com outras fibras curtas e 

com as fibras longas também. 

Como a concentração do mercado é muito afetada pela escala 

de produção dos jogadores e como existem barreiras fortes a novos 

entrantes, a tendência é que esse oligopólio se fortaleça ainda mais, 

com redução de jogadores do lado da oferta. Isso já vem 

acontecendo e poderá se tornar ainda mais presente, com possíveis 

fusões e aquisições. Uma estratégia muito típica do setor é a busca 

da consolidação, que nada mais é que crescer nos mercados, 

principalmente se isso representar a morte de algum dos 

competidores. 

 

Com a concentração, os fornecedores podem ter ganhos 

importantes como: 

 Ganhos de produção; 

 Ganhos logísticos; 

 Redução de custos fixos; 

 Redução de custos variáveis; 

 Melhoria de desempenhos; 

 Diluição do overhead; 

 Maior poder de barganha sobre as compras; 

 Maior poder de barganha com os clientes; 

 Maior controle sobre os mercados (uma crença, uma fé ou 

uma lenda, mas que ainda não se confirmou, como já 

lhes disse antes). Em verdade, mesmo com altos níveis 

de market share, os líderes de mercado são 

extremamente sensíveis às mudanças de preços causadas 

pelas alterações da economia global. 
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 A concorrência por preços nos mercados de celulose é muito 

grande. Ainda que existam os chamados list-prices (preços de lista) 

apresentados pelos grandes fornecedores, as negociações por preços 

fazem parte do negócio. Nessa disputa, a liderança em preços é 

facilitada quando se lidera também os custos de fabricação e os 

custos logísticos. Por isso, o foco em custos é até certo ponto 

“doentio”. Acredito que isso não é privilégio de celulose de mercado, 

mas de qualquer commodity.  

 

 Em 2010, os produtores brasileiros detinham pouco mais de 

35% do mercado global das fibras curtas branqueadas, enquanto 

sobre a oferta de celulose de eucalipto isso correspondia a mais de 

60%. Tudo isso é conseguido com apenas cinco empresas brasileiras 

desse tipo de produto, sendo duas delas de médio porte. São dois 

gigantes (Fibria e Suzano), uma intermediária (Cenibra) e duas 

medianas (Jari e Lwarcel). Percebe-se então o porquê desse mercado 

ser um oligopólio. Dentro desse cenário, novas consolidações podem 

vir a acontecer – sejam localmente ou globalmente.  

 

 Além da liderança em custos (e por extensão, em preços), os 

fabricantes de celulose objetivam ter um produto diferenciado 

(celulose de eucalipto) e uma imagem de credibilidade 

(sustentabilidade, rastreabilidade, eficiência, certificações, serviços 

técnicos, cumprimento de prazos e contratos, etc.). 

 

 
 

 A diferenciação da celulose do eucalipto tem sido suportada 

pelos argumentos de ser a mesma obtida de florestas clonais 

homogêneas, o que dá muito maior uniformidade à polpa de um 
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determinado fabricante. Além disso, destacam-se as vantagens da 

qualidade singular das fibras do eucalipto. 

 Com o controle da madeira alimentada aos digestores, bem 

como nas formas de polpação e branqueamento, as fábricas 

conseguem diferenciar seus produtos dos seus concorrentes.  

 

A idade tecnológica das instalações também colabora para a 

produtividade, competitividade e alterações qualitativas dos produtos. 

Com isso, existem polpas de eucalipto que são mais direcionados a 

um grupo de papéis do que a outros. Portanto, a valorização da 

homogeneidade e aplicabilidades específicas, bem como os serviços 

técnicos pós-venda, são todos incluídos como vantagens competitivas 

de alguns fabricantes de polpa de mercado. Além do mais, existe um 

fator muito importante para esse tema no que diz respeito à 

concorrência de fabricantes chilenos, uruguaios e ibéricos. É o 

diferencial competitivo que o Eucalyptus globulus oferece para alguns 

tipos de papéis, em função de algumas propriedades únicas que 

possui. Por isso, a ênfase na “globulização” do eucalipto brasileiro, 

como já lhes contei antes. 

 

Idade tecnológica de instalações industriais de polpa de mercado é uma vantagem 

competitiva – fábricas mais novas e com maior capacidade produtiva são 

potencialmente mais competitivas 

Fonte: Farinha e Silva, 2011 
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 Michael Porter, o grande guru das estratégias competitivas, 

considera que faz parte das estratégias competitivas o foco ou 

enfoque. Por foco, entenda-se o conjunto de estratégias direcionadas 

para metas específicas e desejadas pela empresa.  Em geral, o foco 

das empresas está direcionado para vendas, volumes, resultados 

financeiros e sustentabilidade. Quase sempre a meta é a redução de 

alguma vulnerabilidade da empresa, outras vezes, é fortalecer uma 

vantagem competitiva, torná-la ainda mais poderosa. 

 

 No setor de celulose de mercado, os principais focos são: 

 

 Aumento da escala de produção; 

 

 Aumento do market share;  

 

 Atuação nos principais mercados geográficos; 

 

 Localização dos novos investimentos; 

 

 Crescimento e novos investimentos (crescer, crescer e crescer 

– talvez seja o maior dos enfoques); 

 

 Fortalecimento das competências essenciais: florestas 

plantadas, eficiência operacional, custos baixos, eficiência 

energética, clientes, qualidade, etc.; 

 

 Sustentabilidade das operações; 

 

 Compartilhamento dos resultados com as partes interessadas 

(stakeholders); 

 

 Gestão do caixa e do dinheiro da empresa. 

 

          Com esses focos, as empresas objetivam fortalecer seus 

recursos competitivos, tornando-se únicas, raras e incomparáveis em 

relação aos concorrentes.  Cada empresa possuirá então um conjunto 

de recursos distintos das demais no segmento. Por isso, noto tanta 

vaidade acumulada nas fábricas e empresas – é fruto do próprio 

modelo competitivo, que leva cada unidade a se achar melhor do que 

as outras. 
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 Curiosamente, apesar de todas essas estratégias e 

determinação na aplicação de gestão de alta qualidade, o setor 

brasileiro de produção de celulose não desenvolveu uma cultura de 

valorização de suas marcas. Com muita facilidade e ingenuidade até, 

algumas marcas poderosas foram simplesmente apagadas do 

mercado – isso sem arrependimento algum. Assim, desapareceram 

marcas fortes como: Unicel, Primacell, Riocell, Aracruz, VCP, etc. É 

provável que isso seja consequência do tipo de comercialização B2B, 

quando com algumas mensagens de e-mail ou alguns telefonemas se 

informam os clientes sobre a mudança do nome da marca. Eu 

particularmente valorizo as marcas e noto que isso é mais válido no 

setor papeleiro, onde marcas como Chambril, Chamex, Ripax, se 

mantêm, mesmo com o desaparecimento da empresa criadora da 

marca. 

 

      
Marcas que foram sucesso no setor brasileiro de celulose e papel 

 

 

          É ainda muito comum que os principais executivos do setor 

mencionem que suas empresas praticam a excelência empresarial, 

mas afinal, o que seria isso? Como saber se a empresa é ou está 

excelente? Como essa excelência se relaciona com competitividade? 

Por certo são quase sinônimos, pois é difícil imaginar que uma 

empresa que se auto-intitule excelente não seja competitiva. 

          Também aqui é possível se relacionar uma série de atributos 

típicos de empresas excelentes do setor. Eles se aplicam bem às 

empresas vencedoras, pequenas ou grandes, de commodities ou de 

especialidades, não importa. Pode-se vencer em quaisquer desses 

segmentos. Os executivos têm a obrigação de se preocupar com 

esses atributos, ou usando a linguagem que eles gostam de usar, têm 
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que se focar nos mesmos. O mesmo conceito que foi recomendado 

por Michael Porter em seus livros. 

 

          Procurei listar a seguir um conjunto de atributos usuais em 

empresas excelentes do setor. Algumas praticam com maior ou 

menor intensidade uma ou outra dessas características. Aproveitem 

para refletir sobre como se comporta sua empresa (ou os executivos 

dela), após ler cada um deles.   

 

          Vocês verão que existe bastante repetição de atributos em 

relação ao que já lhes foi explanado como vantagens competitivas. 

Achei melhor repetir, pois sempre se fixam melhores os conceitos, 

quando lemos mais sobre o mesmo tema, especialmente quando ele 

é importantíssimo para o setor e seus recursos humanos.  

          Peço que me perdoem se exagerei na dose de lhes repetir, 

mas faço isso como vício de professor, pois essa é uma boa técnica 

para fixação de conhecimentos chaves.  

          

 
A excelência se constrói a partir das raízes empresariais 

 

          Vejam então ao que define excelência nas empresas e o que 

norteia as ações dos executivos que estão no topo dos processos 

decisórios do setor de celulose e papel (assim espero!). 

 

 Clara visão das vantagens competitivas (drivers) do setor/negócio; 

 

 Foco nos processos que garantem o sucesso do negócio; 
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 Capacidade de sustentar uma posição competitiva setorial; 

 

 Disciplina e sabedoria no uso do capital, tanto para modernizações 

internas, como nas novas aquisições; 

 

 Sabedoria para distinguir as fontes de capital e saber usá-las: 

lucro gerado nas operações, financiamento com instituições 

financeiras, aporte de dinheiro pelos acionistas, rendimento 

financeiro do capital, caixa gerada pela depreciação, venda de 

ativos, etc.; 

 

 Capacidade de crescer de forma sustentável, valendo-se mais da 

geração de receitas do que de novos endividamentos; 

 

 Claro plano estratégico com metas desafiadoras, mas alcançáveis; 

 

 Capacidade de atrair parceiros estratégicos para alianças ou para 

investimentos conjuntos (atratividade); 

 

 Cultura de excelência operacional (eficiência e eficácia); 

 

 Portfólio adequado de produtos e de mercados (geográficos e 

market share); 

 

 Competência para fazer com que os clientes reconheçam valor no 

que estão comprando (produtos e serviços); 

 

 Capacidade tecnológica que permita fazer bem o que precisa ser 

feito (automação, TI, máquinas estado-da-arte, manutenção 

incomparável, etc); 

 

 Arquitetura prática, simplificada e performante dos sistemas e 

processos; 

 

 Adoção de melhores práticas para melhoria contínua; 

 

 Equipe competente, capaz e orquestrada, motivada pelos desafios 

e pelas mudanças a implementar; 

 

 Comportamento e alinhamento da gestão e dos colaboradores com 

as estratégias da empresa; 
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 Gestão e compartilhamento das informações e do conhecimento; 

 

 Rede de comunicações azeitada; 

 

 Flexibilidade para navegar em mares calmos ou turbulentos;  

 

 Saúde financeira e legal; 

 

 Capacidade de gerar caixa/receitas; 

 

 Capacidade de gerenciar muito bem o fluxo de caixa; 

 

 Qualidade no processo decisório (desde a alta gerência até 

operadores e todos que decidem sobre processos e resultados); 

 

 Gestão da qualidade e produtividade; 

 

 Posicionamento como produtor de baixo custo; 

 

 Responsabilidade social e comunitária; 

 

 Compromisso e respeito aos trabalhadores, não apenas aos 

próprios, mas também aos terceirizados; 

 

 Valorização da empresa com lugar ideal para se trabalhar; 

 

 Responsabilidade em relação ao meio ambiente; 

 

 Imagem institucional; 

 

 Foco na inovação continuada; 

 

 Confiabilidade em todos os sentidos. 

 

          Falando em confiabilidade, acrescentaria ainda a palavra 

credibilidade para a alta gestão praticar com determinação. É isso 

que todos queremos, como cidadãos e pessoas que compõem uma 

sociedade carente disso no país que escolhemos viver.  

 

======================================== 
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COMPETITIVIDADE SISTÊMICA 

 

 

 

 

 
          O alto custo de um dinheiro escasso, a excessiva carga 

tributária, a logística deficiente, o custo do transporte, os custos 

portuários, o encarecimento do trabalho, o câmbio imprevisível, a 

inflação retornante, a burocracia demasiada, os custos com 

infraestruturas degradadas, a qualidade deficiente das 

telecomunicações, os entraves para reflorestar, todos esses fatores 

são partes da “Competitividade Sistêmica”, também conhecida entre 

nós como “Custo Brasil”.  

    

 
Fonte: Celso Ming, Agência Estado 

http://blogs.estadao.com.br/celso-ming/2010/09/01/por-que-tao-altos/ 

 

 O “Custo Brasil” compõe-se de um conjunto de fatores externos 

de ordem econômica, fiscal, tributária, trabalhista, legal, logísitca, 
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educacional, cultural, etc. que são de muito difícil controle pela 

empresa – e na maioria das vezes, incontroláveis por parte dela. Em 

geral, eles são desfavoráveis aos empreendedores e à 

competitividade das empresas. É por isso mesmo que são chamados 

de Custo Brasil, pois costumam ser perversos para a competitividade 

empresarial. Se fossem alavancadores de competitividade, com 

certeza seriam denominados de “Incentivos Brasil”, ou alguma outra 

denominação  do mundo do mais. 

 Fatores sistêmicos são então fatores externos à organização e 

que a empresa tem baixo poder de interferência, apesar de ser 

possível se mobilizar em parceria com outros players para tentar 

melhorá-los. Em geral, o ambiente sistêmico é moldado pelo Estado.  

 Quando os governos são fracos, corruptos, e não 

comprometidos com o país e com seus eleitores e cidadãos, a 

legislação e a burocracia são complexas e excessivas, pois isso ajuda 

a mascarar as mazelas e favorece a impunidade, além de atrapalhar 

as ações de controle. Temos como consequência governos e 

instituições públicas de baixa credibilidade e muita revolta passiva 

por parte dos cidadãos pessoas físicas e jurídicas privadas.  

 

 Nos anos recentes, o Governo Brasileiro esteve empenhado em 

diversas ações de grande porte na área da macro-economia, não 

colocando a solução de muitos itens do Custo Brasil como prioridade.  

 

Essas ações estiveram ligadas a: 

 

 Controle da inflação; 

 Domínio da taxa de câmbio; 

 Gerenciamento das taxas de juros; 

 Estabilidade econômica; 

 Redução do risco do país; 

 Programa Fome Zero; 

 Abertura comercial e globalização; 

 Saúde e segurança; 

 Redução das desigualdades sociais; 

 Crescimento da renda do cidadão; 

 Inclusão social; etc. 

 

          Apesar desses assuntos todos terem sido atacados de frente e 

alguns parcialmente resolvidos, existem muitos outros temas  

relevantes a demandar ações, tais como: 



89 
 

 

 Reforma tributária; 

 Infraestrutura logística (modais, portos, rodovias, etc.); 

 Educação básica e superior; 

 Estímulos à inovação e P&D; 

 Comunicações e telecomunicações; 

 Inclusão digital; 

 Saneamento básico; 

 Segurança pública; 

 Segurança aos investidores; 

 Credibilidade do país; 

 Qualidade ambiental e sustentabilidade; 

 Estrutura fundiária (posse legal de terras, movimentos sociais 

como o MST – Movimento dos Sem-Terras, problemas com 

indígenas, etc.); 

 Etc. 

 

          Inúmeras das ações governamentais têm trazido incertezas 

aos investidores estrangeiros, dificultando assim a entrada de capital 

de fora para ser aplicado em atividades produtivas. Já para a vinda 

de capital especulativo, as facilidades são bem maiores, além de ser 

fato atrativo aos investidores pelas altas taxas de juros praticadas. 

  

 Os principais reclamos dos empresários do setor de celulose e 

papel em relação ao papel do governo estão relacionados a: 

 

 Taxa de câmbio desfavorável aos exportadores, pela apreciação 

do real em relação ao dólar e euro; 

 Inflação brasileira longe de poder se dizer dominada, afetando 

o aumento dos custos de manufatura dos produtos brasileiros 

quando expressos em moedas de troca internacionais; 

 Altos impostos sobre investimentos em novas fábricas (entre 10 

a 15%); 

 Altos impostos para as empresas e seus produtos (os impostos 

no Brasil representam cerca de 35% sobre o valor do PIB – 

Produto Interno Bruto do país); 

 Infraestrutura deficiente; 

 Custos de logística (transporte, custos portuários, etc.); 

 Custo do capital via taxa anual de juros (no mínimo entre 8 a 

10% no Brasil, quando em outros países que atuam no setor 

varia entre 0,5 a 3,5%); 
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 Concorrência de importações favorecidas por benefícios de 

impostos (como é o caso do papel dito imune); 

 Leis trabalhistas, ambientais e sociais obsoletas e defasadas do 

mundo globalizado; 

 Corrupção em níveis inaceitáveis; 

 Risco Brasil; 

 Segurança (ou insegurança) aos investidores estrangeiros, 

especialmente na questão de posse de bens fundiários, 

remessa de recursos financeiros, etc.; 

 Credibilidade das instituições públicas; 

 Qualidade do ambiente de negócios; 

 Lentidão da justiça; 

 Política de privatizações e terceirizações; etc. 

 

          Os resultados dessa longa lista de reclamos pode ser piorada 

ainda mais se forem introduzidos os fatores inibidores para se fazer 

negócio no Brasil (“Doing business in Brazil...”), como por exemplo: 

 

 Tempo necessário para começar e encerrar um negócio; 

 Processo de licenciamento (licenças ambientais, alvarás, etc.); 

 Enorme quantidade de taxas e tributos municipais, estaduais e 

federais; 

 Dificuldades para se comercializar além fronteiras (aduanas, 

tarifas, etc.); 

 Dificuldades de se fazer cumprir contratos; 

 Inadimplência sem punições; 

 Baixa escolaridade da sociedade e escolaridade de baixa 

qualidade; 

 Impunidade, impunidade, impunidade; 

 Produtividade muito baixa dos trabalhadores quando expressa 

como percentagem do PIB gerada por cada trabalhador; 

 Energia elétrica cara; 

 Baixíssima performance logística; 

 Jeitinho brasileiro: pontualidade, comprometimento, cultura do 

deixa tocar para ver se passa, etc. 

 Etc. 

 

 

Essas desvantagens são mais sentidas pelas pequenas e médias 

empresas do setor, que têm mostrado situação financeira crítica e 

muitas dificuldades para deslanchar. Elas se apresentam  
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descapitalizadas, mas precisam investir no parque fabril para 

melhorar a competitividade e atender às pressões legais na área 

ambiental. Algumas vivem “o pior dos mundos”, outras encontram na 

criatividade e audácia as formas para crescer. Também as grandes 

empresas costumam frequentemente viver momentos difíceis, 

principalmente nos anos de baixa de preços ou de excesso de oferta 

de produtos. Paralelamente, o custo do dinheiro continua sendo caro, 

e o setor tem dificuldades em captar recursos para investir com 

retornos atrativos. Uma forma de se conseguir esses recursos 

requeridos tem sido a de aporte de capital de novos acionistas, até 

mesmo de pequenos, pelo lançamento de ações nas bolsas. 

 

          Por outro lado, o que é problema para nós brasileiros pode se 

tornar vantagem para produtores do exterior. Face à estagnação da 

demanda em alguns grandes mercados consumidores, grandes 

produtores mundiais estão conquistando outros mercados globais, 

competindo com nossos produtos, inclusive dentro de nosso próprio 

país. Usuários de papel no Brasil já compram ou sabem como 

comprar produtos celulósico-papeleiros de produtores estrangeiros, 

às vezes com prazos de pagamento e juros que os produtores 

nacionais não têm condições de igualar. Esse é o novo jogo que todos 

estão a praticar, a globalização. 

 

          As principais ameaças sistêmicas e não-sistêmicas atuais são: 

taxas de juros, tributação, taxa de câmbio, crises financeiras 

internacionais com flutuações nas bolsas de valores, instabilidade dos 

preços dos produtos celulósico-papeleiros, desestabilização política, 

etc. 

 

          As vantagens competitivas entre países estão mudando 

rapidamente influenciadas por fatores exógenos, como câmbio, juros 

e logística. Ao Brasil tem restado as alternativas de escala de 

produção e redução de custo para enfrentar os desafios do Custo 

Brasil. Esse modelo tem porém um limite de esgotamento. 

 

          Uma ação conjunta sobre os itens do “Custo Brasil”, 

principalmente os ligados à logística, tributação e infraestrutura está 

sempre em pauta nas associações de classe setorial. O foco gerencial 

e empresarial está na descomplicação das atividades, na geração de 

resultados positivos, na agilização das entidades públicas e no diálogo 

com o Governo via associações e federações de indústria. A solução 
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para o “Custo Brasil” é uma das prioridades da CNI - Confederação 

Nacional da Indústria e para a BRACELPA. 

 

          Quando as taxas de câmbio flutuam livremente em nível 

internacional, como acontece conosco, ou quando são controladas 

rigidamente em nível local, como na China, fica difícil responder a 

pergunta: “quem tem o menor custo de fabricação e a melhor 

margem de contribuição?” Hoje pode ser o Brasil ou Indonésia na 

celulose e China no papel. Mas até quando?  

Amanhã, a situação pode-se deslocar para a Escandinávia, sem 

que nada tenha sido alterado na tecnologia, produtividade e gestão 

das unidades industriais. Dessa forma, é difícil fazer prognósticos no 

longo prazo. Como estratégia, os produtores mais robustos buscam 

crescer em inúmeras áreas geográficas e dominar a maior proporção 

de mercado possível. As dores de barriga em uma região geográfica 

serão então absorvidas pelas demais. 

 

          Como é difícil prever quem será produtor de baixo custo, 

devido às taxas de câmbio e inflação, todos enxugam custos. Poucos 

se questionam que os produtores deveriam ter algo mais que custo e 

preço de uma commodity para comercializar a mesma. O que mais se 

poderia oferecer além de preço para atrair o cliente? Estaria o cliente 

no final da cadeia, aquele chamado consumidor final, disposto a 

pagar mais para ter novas expectativas atendidas? Se o consumidor 

final enxergar vantagens e pagar mais, pode-se puxar o preço para 

cima em toda a cadeia de produção. Se não acharmos respostas para 

essas questões, nossa indústria continuará atuando apenas no corte 

de custos, até os ossos. 

 

          Além do câmbio, o fabricante brasileiro está sob o jugo das 

taxas de juros, da inflação doméstica e da tributação, sobre as quais 

ele tem pouquíssima ação. Taxas de juro e de câmbio no Brasil são 

administradas pelo Governo Federal. Políticas cambiais, tarifárias, 

tributárias, fiscais, ambientais, industriais, etc. têm sido até hoje 

sempre mais do tipo doloroso do que prazeiroso.  

  

          Por outro lado, existe uma distância grande entre o diálogo e a 

capacidade de falar politicamente. Temos na indústria uma timidez 

política inexplicável. O poder político no Brasil raramente possui 

representantes fortes da indústria. E a democracia permitiria muito 

bem assim – até jogadores de futebol e comediantes da televisão 
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possuem mais coragem política do que empresários industriais do 

setor florestal. Algumas exceções começam a surgir, com o 

aparecimento de algumas lideranças políticas do setor de base 

florestal. Tomara que surjam outros líderes no setor e que eles 

respondam com muito trabalho qualificado. Também é importante 

que não caiam nas mazelas do poder e que não se enredem nas 

mesmos características que hoje criticam (burocracia, procrastinação, 

corrupção, etc.). 

É do diálogo e da participação efetiva e de uma presença 

política séria e comprometida com a sociedade brasileira que o setor 

será cada vez mais importante na nossa economia, gerando não 

apenas riquezas e receitas, mas bem-estar social. 

 

O setor brasileiro de celulose e papel gera milhares de 

empregos, diretos ou indiretos, sejam nas fábricas, florestas ou na 

reciclagem do papel. Ele tem mostrado saldo comercial sempre 

positivo, expressivo e favorável, colaborando para o desenvolvimento 

de regiões pobres e carentes. É parte integrante do dinâmico 

agronegócio brasileiro. 

 

Existe um grande desafio para ser resolvido pelo Estado 

Brasileiro para minimizar a perversidade do Custo Brasil.É preciso 

saber se há interesse ou disposição política para se fazer isso. Por seu 

lado, o Governo Brasileiro tem procurado mostrar para a sociedade 

que o país tem melhorado ao logo dos anos, usando para isso 

indicadores de educação, inflação, segurança, expectativa de vida, 

qualidade de vida, etc.  

Eu não tenho dúvidas que estamos melhorando, quando nos 

comparamos conosco mesmo. Os problemas são a velocidade das 

melhorias e as comparações com outros países que competem 

conosco (Chile, China, Uruguai, Finlândia, Suécia, Canadá, Estados 

Unidos, etc.). Em relação a eles, a situação é bem outra. 

 

De meu lado, nunca notei ao longo de minha vida de quase 65 

anos uma decepção e um desânimo tão grandes dos brasileiros em 

relação aos seus políticos, juristas e governantes. Os três poderes 

estão na berlinda, com imagens deterioradas e precárias. Também as 

instituições públicas como escolas, universidades, hospitais, 

previdência social, polícias, etc. estão maculadas e rotuladas de 

ineficientes.  Aparentemente, as únicas instituições que não estão 

sofrendo com sua imagem são: Ministério Público, Receita Federal e 
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Polícia Federal, pois elas se equiparam muito bem para exercer seu 

poder de fiscalização sobre os “cidadãos normais” e sobre as 

“pessoas iluminadas”, também. Esse termo “cidadãos normais”, 

hilariante até, foi mencionado recentemente por um ilustre político 

brasileiro para justificar que os “iluminados políticos” poderiam 

ganhar até 18 salários por ano, em relação aos 13 dos “cidadãos 

normais”. Só vendo e ouvindo para crer. 

 

O brasileiro precisa combater duramente a corrupção e a 

impunidade. Não se deve de forma alguma cair em suas mazelas. A 

corrupção existe porque há empresários desonestos que pagam para 

terem benécies da nobreza governante. É preciso denunciar e 

fiscalizar e não apenas reclamar pelos cantos. Há muitas formas de 

se fazer isso, sendo a internet um meio poderoso para tal. 

 

O Estado eficaz e eficiente fornece os alicerces para a 

competitividade do país. Por isso, temos que negociar e argumentar 

mais, sermos pacientes e determinados. A base sistêmica não pode 

corroer as vantagens competitivas que as bases florestal e industrial 

tão duramente conquistaram para o setor de celulose e papel 

brasileiro. Um dia, o Custo Brasil necessariamente será resolvido. Só 

não saberia dizer quando, ou se estarei vivo para ver, crer e festejar.  

 

 
Biblioteca ou Núcleo de Informações Técnicas da ABTCP  

Conhecimento tecnológico para as pessoas do setor 

======================================== 
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AVALIANDO A COMPETITIVIDADE PELA REDE OU 

CADEIA DE VALOR 

 

 

 É relativamente fácil (e ainda mais, muito necessário) uma 

empresa fazer avaliações periódicas de seu desempenho competitivo. 

Isso pode ser feito internamente, por algum grupo especializado em 

gestão de negócios, ou por empresas especializadas terceiras. Esse 

tipo de análise traz informações importantes para as requeridas 

revisões do planejamento estratégico. Em realidade, a avaliação da 

posição competitiva da empresa é uma das primeiras ferramentas a 

serem oferecidas para o grupo que vai estrategiar a rota da empresa 

em direção a seu futuro, seja no curto, médio e longo prazo. 

 

 Um dos procedimentos mais conhecidos e que tem sido aplicado 

com sucesso no setor é a análise da cadeia de valor. Essa 

metodologia procura descrever a cadeia de atividades que são 

requeridas para a manufatura do produto, desde sua concepção, 

design, obtenção das matérias-primas, produção industrial, 

marketing, distribuição, suporte aos clientes, etc. Pode inclusive 

chegar mais longe, na avaliação da reciclagem e/ou disposição final 

como resíduo. Consiste em uma espécie de avaliação do ciclo de vida 

do produto, só que com um foco de competitividade.  

 

Essa análise permite algumas reflexões para atuação posterior, 

tais como: 

 

 Quais os pontos críticos de agregação de valor? 

 

 Quais as etapas de custos relevantes? 

 

 Quais as barreiras e gargalos impeditivos? 

 

 Onde estão as ameaças e oportunidades? 

 

 Quais as pressões internas e externas? 

 

 Qual a estrutura de custos em cada etapa? 

 

 Onde estão as carências tecnológicas, de recursos 

humanos, etc.? 
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          Dispondo-se desse tipo de avaliação, é possível se criar uma 

base estratégica melhor para fortalecer o posicionamento 

competitivo. Obviamente, toda essa avaliação precisa de indicadores 

vitais de desempenho e comparações com a concorrência.  

 

 Um trabalho científico muito interessante e merecedor da 

leitura por vocês é a tese de doutorado de meu grande amigo, o 

professor Dr. Christian Luiz da Silva. Ele fez uma análise da cadeia de 

valor do papel de imprimir e escrever brasileiro em seus estudos de 

competitividade desses produtos brasileiros.  

 

Caso se interessem, segue a referência completa: 
 

Competitividade internacional da indústria de papel de 

imprimir e escrever brasileira sob a ótica da cadeia de valor. 

C.L. Silva. Tese de Doutorado. UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina. 270 pp. (2002) 

http://www.fae.edu/mestrado/pdf/teses/Christian%20Luiz%20da%20Silva.pdf  

 

 
 

 

 Primeiramente, o autor definiu a cadeia de valor em forma 

gráfica, para facilitar a análise da mesma, conforme a seguir: 

 

 

 

 

http://www.fae.edu/mestrado/pdf/teses/Christian%20Luiz%20da%20Silva.pdf
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Cadeia de valor do papel de imprimir e escrever brasileiro. 

Fonte: C.L. Silva, 2002 

 

 
 Os principais comentários do Dr. Christian Silva foram que a 
base inicial da cadeia de valor, ou seja, a produção de madeira nas 

florestas plantadas de eucalipto consistia na principal fonte de 

competitividade do papel offset branco brasileiro, em uma situação 

datada de 2002. O autor também encontrou pontos de muita 

competitividade na tecnologia de fabricação da celulose nas fábricas 
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integradas e na capacidade de distribuição do papel. Também foram 

considerados relevantes os processos de certificação ambiental e 

florestal do produto brasileiro, em uma época em que nem todos os 

fabricantes de celulose e papel do Brasil tinham suas florestas e 
sistemas de gestão ambiental certificados.  

 Em resumo, a ferramenta é de fácil aplicação e os diversos 

outros trabalhos que podem ser encontrados nas referências de 

literatura podem ajudar a um melhor entendimento sobre o tema. 

 

 
Todo crescimento competitivo depende um ponto de partida 

 
======================================== 
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AVALIANDO A COMPETITIVIDADE PELO MODELO DAS 

CINCO FORÇAS DE MICHAEL PORTER 

 

 

 
 

 

 Outra ferramenta bastante utilizada para avaliações de 

competitividade são as chamas Cinco Forças Competitivas de Michael 

Porter. Esse especialista, mundialmente reconhecido, é autor de 

diversas obras sobre competitividade de empresas e de nações, a 

maioria publicada nas décadas de 80’s e 90’s: 

 

 Competitive strategy: techniques for analyzing industries and 

competitors. New York. The Free Press - (1980) 

 Competitive advantage: creating and sustaining superior 

performance. New York. The Free Press - (1985) 

 Estratégia competitiva - Técnicas para análise de indústrias e 

da concorrência. Campus - (1986)  

 The competitive advantage of nations. New York. The Free 

Press - (1990) 

 Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho 
superior.  Campus - 1992. 

 
          Alguns autores brasileiros já publicaram trabalhos na literatura 

especializada, usando as avaliações das forças competitivas de Porter 

para o setor de base florestal.  

 

Recomendamos alguns a seguir para sua leitura:  
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Análise estratégica das atividades da cadeia de valor na 

produção de celulose – um estudo de caso na empresa 

produtora CMPC Celulose. R. Musskopf. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Universidade FEVALE. 68 pp. (2010) 

http://ged.feevale.br/bibvirtual/Monografia/MonografiaRafaelMusskopf.pdf  

 

Aplicação da teoria de Porter para a identificação da 

orientação estratégica da empresa florestal no Brasil. A.G. 

Vasques. Tese de Doutorado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 

153 pp. (2006) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/13751/TESE%2006%201

1%2006.pdf?sequence=1 

 

 

 
 

 

          De acordo com Porter, a concorrência e a rivalidade entre 

empresas são inevitáveis e fazem parte do capitalismo. Em verdade, 
o ser humano se habituou a competir, desde sua origem no planeta. 

Estamos sempre competindo com nossos amigos, familiares, colegas 

de trabalho, etc. Normal então a competição entre empresas, até 

mesmo por imagem, ainda que atuando em segmentos de mercado 
diferentes.  

 Em seu modelo de avaliação, Porter argumenta que as 

vantagens competitivas não estão apenas na empresa em si, mas na 

estrutura em que está inserida essa empresa, e no balanceamento 
das forças competitivas presentes nesse ecossistema de negócios. 

Porter identificou cinco forças e sugere sempre uma criteriosa 

avaliação de cada uma delas para entender onde devem ser 

colocadas as energias para melhoria no posicionamento estratégico 

de qualquer empresa. Com a globalização e a competição acelerada 
pelas novas tecnologias de telecomunicações, as forças tiveram suas 

http://ged.feevale.br/bibvirtual/Monografia/MonografiaRafaelMusskopf.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/13751/TESE%2006%2011%2006.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/13751/TESE%2006%2011%2006.pdf?sequence=1
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intensidades aumentadas e se tornam muito mais rápidas em seus 

estragos (ou geração de oportunidades, se preferirem).  

 Quando fazemos com qualidade nosso dever de casa, 

estrategiando bem e implementando eficientemente as estratégias, 
podemos chegar ao que se denomina de estado de satisfação plena 

(full satisfaction) por parte de nossos clientes. Nessa situação, os 

clientes e os mercados reconhecem nossas fortalezas e as admiram, 

exatamente por terem alguns benefícios obtidos para eles a partir 
dessas vantagens. 

 

 A avaliação de Porter consiste em se detalhar as suas cinco 

forças competitivas, que são as seguintes: 
 

 Rivalidade e concorrências no setor; 

 

 Poder de barganha dos fornecedores da empresa; 
 

 Poder de barganha dos clientes da empresa; 

 

 Ameaça de novos entrantes; 

 

 Ameaça de produtos alternativos. 
 

Graficamente, temos o seguinte: 

 
 

 
Fonte: Professor Dr. Christian Luiz da Silva 

 
 

 Cada produto, cada empresa, ou mesmo cada unidade 
produtiva de uma empresa merece uma avaliação específica. Ela 
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deve ser feita com alguma frequência, já que as forças competitivas 

são extremamente dinâmicas. Por exemplo, em pouco tempo tivemos 

novos entrantes poderosos na produção de celulose kraft branqueada 

de mercado a partir do eucalipto. Poderosos entrantes surgiram no 
Uruguai (UPM, ex-Botnia e agora Montes del Plata) e Brasil 

(Eldorado/MS e futuramente Braxcel/TO e Klabin/PR). São grandes 

produções que chegam sem alardes, mas capazes de chacoalhar os 

mercados. 
 

 Também os produtos alternativos têm sido muito maldosos a 

alguns tipos de papéis. Os mais afetados têm sido o papel jornal 

(cada vez mais perdendo espaço para outras mídias) e o papel de 
imprimir (perdendo espaço para os documentos digitais). Notem que 

um pequeno pen-drive de apenas um GB estoca documentos que em 

papel precisariam de 150 a 1500 kg de papel para serem impressos, 

quantidade essa que varia em função das cores e resoluções dos 
documentos. Além disso, o papel exige armários e prateiras, mão-de-

obra para guardar e achar depois. Enfim, é mais fácil e mais barato 

armazenar e depois encontrar os documentos digitais. Trata-se de 

um novo mundo, de extrema perversidade ao papel de impressão e 

ao jornal. 
 

 

 

 
Taxas de crescimento de consumo de papel 

Fonte: Farinha e Silva, 2011 

 

 O poder de barganha dos fornecedores do setor de celulose e 
papel também tem sofrido muitas mudanças com a consolidação 

crescente das empresas de insumos, engenharia e equipamentos. 

Isso significa que cada um deles está mais poderoso e detendo uma 
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fatia maior dos mercados, além de produtos e tecnologias muitas 

vezes singulares. 

 

 Também o poder de barganha dos clientes aumenta, na mesma 
proporção que aumentam suas produções e necessidades de polpa de 

mercado. Algumas compras adquirem proporções anuais gigantescas, 

que poderia significar uma unidade industrial de polpa de mercado 

cativa apenas para atender a um único cliente papeleiro. Esse poder 
tem forte influência nas negociações por preços e no estabelecimento 

de contratos de longo prazo.  

 

 Todo esse dinamismo nas forças de Porter direciona as 
empresas a estabelecerem medidas preventivas e mitigadoras contra 

os riscos. Porém, elas podem também alavancar medidas de 

crescimento e fortalecimento, com base em mesmos tipos de 

avaliações. Tudo depende do sentido mostrado pelas forças 
competitivas. 

 

 Adicionalmente, Michael Porter oferece uma série de sugestões 

em seus livros, para auxiliar as empresas em suas avaliações de sua 

competitividade, em áreas como logística, marketing e vendas, 
serviços, inovações, etc.  

 

 

 
Há muita coisa a ser varrida nas organizações... 

Sintam-se livres – comprem uma “vassoura” para ajudar 
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  Outros estudiosos preferem dividir os elementos que 

interferem na competitividade em dois grandes grupos: 
 

Competitividade qualitativa: 

 

 Qualidade do produto; 
 

 Estrutura de recursos humanos; 

 

 Tecnologias disponíveis e utilizadas; 

 

 Habilidades na gestão; 

 

 Motivação dos recursos humanos (clima organizacional); 

 

 Sistemas de procedimentos padronizados, metodologias, etc.; 
 

 Certificações e rotulagens; 

 

 Eficiência organizacional; 

 

 Competências e qualificações; 
 

 Alinhamento entre estratégia e gestão; 

 

 Etc. 

 

Competitividade quantitativa: 

 

 Custos empresariais; 

 
 Custos regionais; 

 

 Custo do capital; 

 

 Necessidades de investimentos; 
 

 Canais de distribuição e logística e custos associados; 

 

 Marketing; 

 

 Mix ou portfolio de produtos; 
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 Indicadores de desempenho operacional, eficiências, 

produtividade, etc. 

 

 Etc. 
 

          Em todos os casos, as comparações entre empresas ou com 

indicadores disponibilizados pelas empresas de consultoria (que 

tenham credibilidade) são vitais. Conforme o resultado do 
benchmarking, devem ser definidas estratégias e planos táticos de 

implementação.  

 

======================================== 

 
 

ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS SETORIAIS 

 

 
Construindo um arcabouço competitivo para o longo prazo 

 

          Tendo em vista as características do produto, setor, mercados 

e tipo de indústria, a concorrência entre jogadores é forte e exige 

estratégias constantemente revisadas e reajustadas, pela própria 

ciclicidade dos mercados e volatilidade de preços. A relação 

oferta/demanda precisa de monitoramento frequente para evitar 

desbalanceamentos muito grandes, com excessiva oferta ou estoques 

de celulose nas mãos dos produtores dessa mercadoria, o que se 

reflete de imediato em queda de preços.  



106 
 

 Para se ajustar a essas mudanças cíclicas e muitas vezes 

perversas do mercado, as empresas e o próprio setor adotam 

estratégias de proteção, mitigação, antecipação, mas também 

adotam estratégias para crescimento e melhor posicionamento nos 

mesmos mercados. Sem fazer isso, e sem ações adequadas de 

gestão, é muito provável que as empresas sejam literalmente 

engolidas pelos mais poderosos na concorrência. Isso já tem sido 

uma tradição até, com fusões e aquisições de gigantes. 

 Embora existam repetições de conceitos em relação ao que já 

lhes contei antes, essa seção tem a finalidade de trazer um resumo 

das estratégias mais comuns que são adotadas pelo setor de celulose 

de mercado, seja no Brasil, ou fora dele. Entretanto, a ênfase que 

estou dando nessa seção é sobre estratégias brasileiras, que podem 

também ser parecidas com as de produtores de outros países.   

Para isso, vou dividir essa apresentação em estratégias 

empresariais e estratégias setoriais. No primeiro grupo, temos 

movimentos e ações estratégicas das próprias empresas, cada uma 

buscando crescer, ou manter presença marcante no setor. Outras 

tentam sobreviver apenas, mas são coisas normais nesse negócio. Já 

no grupo de estratégias setoriais, procurei colocar as ações conjuntas 

que o setor tem realizado, através de entidades de classe 

(BRACELPA, ABTCP, ABRAF, AGEFLOR), federações e confederações 

de indústrias (FIESP, FIERGS, CNI, etc.) e sindicatos patronais 

(SINPASUL, SINPAPEL, SINPESC, etc.). 

 

 

Estratégias empresariais 

 

 

 
 

1. Liderança em preços (ou em custos) 

 

Obtida através ações orientadas a: 
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 Redução de custos fixos unitários; 

 Redução de custos variáveis unitários; 

 Economia de escala nas fábricas e florestas; 

 Localização das unidades próximas às florestas; 

 Incremento anual das florestas; 

 Redução de custos florestais desde o viveiro até colheita e 

transporte; 

 Operação das fábricas no limite da capacidade instalada; 

 Eficiência e continuidade operacional; 

 Indicadores de produtividade; 

 Automação, robotização, tecnologias de informação, 

mecanização; 

 Ecoeficiência e redução de desperdícios; 

 Rendimentos vitais em todos os setores; 

 Poder na compra de matérias-primas; 

 Redução de consumos específicos; 

 Redução de estoques; 

 Redução das necessidades de capital de giro; 

 Redução do endividamento; 

 Gestão da cadeia de suprimento (just-in-time, consignações, 

armazenamentos estratégicos, modais logísticos apropriados, 

etc.); 

 Etc. 

 

 

2. Liderança em qualidade 

 

Obtida através ações voltadas para: 

 

 Melhoramento da qualidade das florestas (produtividade, 

qualidade da madeira, etc.); 

 Forte controle sobre as matérias-primas florestais para alto 

desempenho no processo industrial e nos clientes; 

 Tecnologias estado-da-arte na produção industrial e florestal; 

 Diferenciação de produtos (produção de polpas mais indicadas 

para um ou outro segmento papeleiro, seja pela seleção de 

madeiras ou pelas condições de polpação, branqueamento ou 

secagem); 

 Forte ênfase nos critérios de especificações; 

 Certificações ambientais, sociais e dos sistemas de qualidade; 
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 Suporte técnico aos clientes; 

 Monitoramento das fibras alternativas (acácias, fibras 

recicladas, fibras longas, etc.) com busca de vantagens e/ou 

sinergias; 

 Etc. 

 

 

3. Liderança nos mercados 

 

Obtida através ações voltadas a: 

 

 Exportações agressivas (forte inserção internacional); 

 Seleção e segmentação de mercados geográficos (Ásia, Europa, 

Oceania, América do Norte e América Latina); 

 Identificação e prospecção das necessidades dos mercados 

(quantidades e qualidades); 

 Disputa por clientes-chaves; 

 Serviços de pós-venda com excelente nível (na percepção dos 

clientes); 

 Certificações e rotulagens ambientais; 

 Imagem do produto e da empresa; 

 Construção de credibilidade nos negócios; 

 Monitoramento e disciplina na entrada de novas e grandes 

unidades produtivas para impedir geração de excedentes em 

grandes volumes do produto; 

 Logística de excepcional desempenho (no Brasil e nas regiões 

abastecidas com a celulose); 

 Etc. 

 

 

4. Atuação da gestão empresarial 

 

Obtida através ações do tipo: 

 

 Foco nos produtos-cernes (celulose de mercado, ou 

eventualmente algum outro na rede de valor); 

 Foco nas florestas plantadas renováveis como única fonte de 

matérias-primas florestais para produção de celulose e 

bioenergia; 

 Consolidação de empresas para concentrar a estrutura de 

mercado e reduzir custos (fusões, aquisições, parcerias, etc.); 
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 Expansão ou manutenção do market share; 

 Reestruturações organizacionais para reduções de overhead, 

custos fixos, etc.; 

 Reestruturações produtivas e alinhamentos entre unidades 

industriais (por exemplo: destinação de toda a produção de 

uma unidade industrial para um único mercado geográfico); 

 Redesenho constante da atuação organizacional; 

 Clusterização ou formação de agregados produtivos interligados 

às fábricas de celulose (ilhas químicas, geração de energia 

elétrica para venda, etc.); 

 Diversificação de produtos na base florestal e do agronegócio: 

madeira serrada, painéis de madeira, gado, lavoura, etc.; 

 Ampliações ou modernizações constantes das fábricas, para 

manter as mesmas no estado-da-arte tecnológico; 

 Localização das unidades industriais e das bases florestais; 

 Redução dos investimentos necessários por tonelada.ano de 

celulose; 

 Compras, arrendamento e terceirização de terras e de florestas 

plantadas; 

 Venda de unidades antigas ou obsoletas para fabricantes de 

pequeno ou médio porte; 

 Consolidação patrimonial; 

 Redução do endividamento; 

 Fortalecimento das competências essenciais, como qualificação 

técnica e gerencial dos recursos humanos; 

 Valorização do capital humano intelectual; 

 Interiorização e busca constante de novas fronteiras com 

vantagens competitivas; 

 Utilização de sistemas integrados de gestão; 

 Conformidade ambiental; 

 Foco na sustentabilidade do negócio e socioambiental; 

 Eficiência e magreza na gestão; 

 Foco em margens de contribuição, lucro operacional, margem 

do EBTIDA, custo-caixa, taxa de juros ponderada (WACC – 

Weight Average Capital Cost), geração e disponibilidade de 

caixa, liquidez, etc.; 

 Eventual verticalização na produção de papel no exterior (via 

parcerias ou aquisições); 

 Monitoramento constante da concorrência e de novos 

entrantes; 
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 Atendimento exemplar dos mercados domésticos de papel para 

cumprir metas ajustadas com entidades governamentais e 

também para obtenção de informações da performance técnica 

dos produtos celulósicos em máquinas papeleiras; 

 Uso eficaz do capital; 

 Eficiente aplicação dos recursos financeiros (cumprimento de 

prazos e orçamentos, tempos de aprendizado e de maturação 

de unidades industriais, redução do capital de giro necessário, 

etc.); 

 Integração floresta/fábrica de celulose/fábrica de papel dos 

clientes/consumidores finais; 

 Garantia da perpetuidade da produtividade florestal 

(sustentabilidade florestal); 

 Prevenir contra a concorrência predatória por madeira para 

outros usos da biomassa florestal (bioenergia, biocombustíveis, 

biorrefinarias, etc.); 

 Diálogo com partes interessadas e transparência; 

 Ênfase na inovação incremental (otimização de insumos, 

processos e produtos); 

 Monitoramento de novas tecnologias de fabricação (polpação, 

biorrefinarias, gaseificação de biomassa, remoção de lignina do 

licor preto, etc.); 

 Criação de centros de P&D orientados para as florestas, 

processo industrial e qualidade dos produtos; 

 Ênfase nos estudos de biotecnologia florestal (engenharia 

genética inclusive - para obtenção de novos saltos em 

produtividade e qualidade); 

 Promoção da cultura de agregação de valor, inclusive a nível 

pessoal nos profissionais da empresa; 

 Manutenção da atratividade das ações da empresa nas bolsas 

de valores; 

 Manter a empresa atrativa e com credibilidade para obtenção 

de capital externo (financiamentos, novos sócios, etc.); 

 Etc. 

 

 



111 
 

 

Estratégias setoriais 

 

 
 

 

          O setor brasileiro de celulose de mercado tem diversas metas 

comuns a todos os atores presentes na cena do jogo concorrencial. 

Essas metas visam principalmente melhorar o desempenho e a 
imagem do setor nos mercados onde atua e também lubrificar alguns 

fatores da competitividade sistêmica. Além disso, todos os 

participantes brasileiros desse setor reconhecem que existem 

ameaças perigosas que podem prejudicar não apenas um, mas todos 
os produtores brasileiros que competem nesse mercado. 

 Por essas razões, as ameaças e as oportunidades são 

gerenciadas de forma distinta. As ameaças são enfrentadas 

conjuntamente e as oportunidades são aproveitadas pelos mais 
rápidos ou eficazes. 

 

 As ameaças que mais preocupam o setor brasileiro de celulose 

de mercado têm sido as seguintes: 
 

 Queda global no consumo de papéis brancos de imprimir e 

escrever; 

 

 Queda continuada do preço real do produto no longo prazo 
(tendência típica de todos os produtos industrializados que se 

comoditizam); 

 

 Aumento dos custos de fabricação no Brasil em função da taxa 
de câmbio e da inflação doméstica; 
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 Entrada de novos fabricantes poderosos no Brasil e fora dele, 

produzindo celuloses de mercado de fibras curtas de eucalipto e 

de acácia; 

 

 Alterações futuras no consumo de celuloses de mercado nos 

países denominados pela sigla BRICS e nos mercados 

tradicionais europeus e norte-americanos; 

 

 Alterações tecnológicas na área de biorrefinarias de biomassa, 
que podem ameaçar as fábricas já instaladas com tecnologias 

mais ecoeficientes e baratas - e também no aumento de 

demanda por biomassa florestal (que poderá aumentar os 

preços das matérias-primas fibrosas); 
 

 Escalada dos problemas no Custo Brasil pela fragilidade das 

instituições políticas dos três poderes e pela propagação da 

cultura da impunidade; 

 

 Imagem setorial a nível global eventualmente prejudicada por 

fabricantes que não estão comprometidos com a 

sustentabilidade nas operações industriais e florestais; 

 

 Diferenças gritantes na forma de gestão das empresas 
(globalmente) em relação à sustentabilidade. Enquanto as 

empresas brasileiras investem forte nesse quesito, com 

modelos de excelente qualidade socioambiental, há fabricantes 

de celulose de mercado que não possuem mesmos padrões. 
Com isso, seus custos de produção diminuem (aumento de 

competitividade) em relação aos que têm na sustentabilidade 

um dos objetivos empresariais. 

 

 Conflitos pela terra (custos crescentes, legislação de posse da 
terra, conflitos com outros usos na produção de alimentos e 

bioenergia, etc.); 

 

 Conflitos pela água (escassa nas regiões das novas fronteiras e 

em regiões com rios extremamente demandados e, portanto, 
mostrando uso conflitivo de recursos hídricos, etc.); 

 

 Conflitos sociais (MST, ONG’s, indígenas, etc.); 

 

 Novos tributos para saciar a fome tributária dos governos 
(taxação da água, compensações ambientais, pagamento por 

serviços ambientais, etc.); 
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 Demanda por biomassa florestal por indústrias concorrentes 

(carvão vegetal, biomassa energética, biorrefinarias, etc.); 

 

 Legislação socioambiental; 
 

 Novas crises financeiras, sociais e econômicas; 

 

 Redução do grau de cooperação entre os produtores do setor. 

Essa cooperação está mais concentrada nos temas ligados ao 
Custo Brasil e menos na capacitação técnica e desenvolvimento 

tecnológico em fases pré-competitivas, fortalecimento da 

imagem setorial, etc. 

 

 Etc. 
 

 
 
 

          Fruto desse macro ambiente repleto de disputas e situações 

ameaçadoras a serem mitigadas, o setor brasileiro de celulose e 

papel tem atuado de forma coordenada em diversos pontos-chaves 

para manter ou aumentar as vantagens competitivas do setor. Para 
isso, tem sido vital o envolvimento das empresas líderes e de seus 

executivos principais. Os interlocutores principais e os executores das 

ações estratégicas têm sido as entidades de classe setoriais, junto a 

especialistas das empresas e consultores qualificados. Destacam-se 
nesse particular as associações BRACELPA, ABTCP, ABRAF, CNI, 

AGEFLOR, SINPASUL, etc.  

 

          São as seguintes as estratégias setoriais que conjuntamente 
vêm sendo trabalhadas por essas associações: 

 

1. Otimização da matriz energética para máxima utilização 

de energia renovável e verde (biomassa, licor preto, 
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hidroeletricidade, lignina, hidrogênio, biogás, etc.) e 

deixando de lado o consumo de combustíveis fósseis; 

 

2. Venda ao mercado de energia verde excedente 
(termoeletricidade de biomassa, biomassa energética na 

forma de briquetes ou péletes, etc.); 

 

3. Participação efetiva como player poderoso na economia 
verde de baixo carbono, com balanço líquido altamente 

positivo na redução do carbono poluente atmosférico; 

 

4. Participação dos fóruns internacionais do MDL – 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo com a finalidade 
de incluir como merecedor de créditos o carbono 

sequestrado pelas florestas plantadas de alta 

produtividade, ainda que com finalidades de consumo 

industrial; 
 

5. Resgate da biodiversidade com efetiva preservação de 

áreas de matas nativas recuperadas pelo planejamento 

da silvicultura e também pelas RPPN’s do setor (Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural); 
 

6. Restauração e reabilitação de áreas permanentemente 

degradadas pelo uso anterior – quer tenha sido pelo 

próprio setor ou pela agricultura/pecuária; 

 

7. Forte ênfase na biotecnologia florestal e melhoramento 

genético para alavancar novos patamares florestais em 

termos de produtividade das plantações, resistência a 

pragas e doenças, resistências a condições adversas de 

clima (água e temperaturas), consumo de nutrientes, 
qualidade da madeira, rendimentos em celulose, 

consumos específicos de madeira por tonelada de 

celulose, etc.; 

 

8. Forte presença como participante do agronegócio 

brasileiro, juntando forças com entidades ruralistas 

tradicionais do país; 

 

9. Maximização da produtividade dos ativos florestais, 
valendo-se de parcerias com instituições de excelência 

em pesquisas florestais como IPEF, SIF, CEPEF, FUPEF, 

Embrapa Florestas, etc.; 
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10. Diversificação da linha de produtos florestais 

através do apoio e incentivo para que a atividade florestal 

esteja mais presente como componente da renda rural; 

 

11. Fortalecimento da atuação setorial nos processos de 

certificação florestal, social e rotulagem ambiental de 

produtos papeleiros; 

 

12. Monitoramento e desenvolvimento de oportunidades 
florestais e industriais nos setores do que se denomina de 

Quatro F’s (Food, Fiber, Fuel, Forests – Alimentos, Fibras, 

Combustíveis e Florestas); 

 

13. Melhoria da imagem setorial a nível internacional 
como negócio atrativo e de credibilidade para atração de 

investidores globais; 

 

14. Melhoria da imagem setorial no próprio Brasil, para 
maior aceitação pela sociedade como uma atividade 

sustentável e respeitosa ao meio ambiente, às pessoas e 

à cultura das regiões onde atuando. O setor tem 

procurado melhorar sua comunicação e transparência 

para melhor apresentação de suas fábricas, florestas e 
atuação para as comunidades. 

 

15. Fortalecimento dos pontos vitais de um setor muito 

fragmentado e diverso no país, procurando a unificação 
das melhores práticas e conceitos de sustentabilidade; 

 

16. Fortalecimento da atuação política do setor através 

de instituições como BRACELPA, ABRAF e CNI, as quais 

são interlocutoras setoriais com o legislativo, judiciário e 
executivo (em diversos ministérios); 

 

17. Estímulo à avaliação de implantação de fábrica de 

celulose branqueada de fibra longa, produto em falta no 

país para fabricação de diversos tipos de papéis brancos e 
de fraldas descartáveis (fluff pulp); 

 

18. Estímulo à qualificação de recursos humanos 

técnicos para atuação nas fábricas e florestas, com forte 

presença de diversas universidades e da ABTCP. Nunca o 
setor de base florestal esteve tão bem assistido a nível 

técnico e superior quanto atualmente, com inúmeras 

universidades formando profissionais para o setor em 

carreiras como Engenharia Industrial Madeireira, 
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Engenharia Florestal, Engenharia Química, etc. Também 

são  inúmeros os cursos de pós-graduação com centenas 

de teses e dissertações versando sobre assuntos ligados 

ao setor. Ao mesmo tempo, aperfeiçoam e melhoram a 
qualidade dos jovens para suprir a demanda de talentos 

qualificados nas fábricas e florestas.  

 

19. Estímulo ao fortalecimento de um banco de dados 
tecnológicos dentro do que se denomina de Inteligência 

Setorial, sob a coordenação da ABTCP; 

 

20. Fortalecimento das inserções internacionais com 

efetiva participação global da BRACELPA e ABTCP em 
fóruns e parcerias como: 

 

 FAO – Food and Agriculture Organization – Advisory Committee 

on Paper and Wood Products; 

 
 UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate 

Change; 

 

 FSC – Forest Stewardship Council; 

 

 ICFPA – International Council on Forest and Paper Associations; 

 

 BWPA – British Wood Pulp Association; 

 

 MPA – Market Pulp Association; 
 

 TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper Industry; 

 

 PI – Finnish Paper Engineers Association; 

 

 Zellcheming – Association of Chemical Pulp and Paper Chemists 
and Engineers; 

 

 TECNICELPA - Associação Portuguesa dos Técnicos das 

Indústrias de Celulose e Papel; 

 

 RIADICYP - Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en 

Celulosa y Papel; 

 

 Participação frequente com palestras em eventos da RISI, PwC, 

Hawkins Wright, TAPPI, Market Pulp Association, etc. 
 



117 
 

 

 

21.  Redução do impacto do Custo Brasil nos negócios 

do setor, através de diversas ações, objetivando os 
seguintes pontos críticos: 

 

 

 Redução dos efeitos da taxa de câmbio e inflação; 
 

 Redução da taxa de juros (custo do capital); 

 

 Redução de impostos sobre investimentos em ativos fixos 

(desoneração tributária dos investimentos industriais e 
florestais); 

 

 Reforma tributária; 

 

 Desoneração tributária das exportações e ajustes na 
recuperação de créditos de impostos; 

 

 Melhoria da infraestrutura física e operacional de todos os 

modais logísticos que o setor demanda; 

 

 Redução ou eliminação de custos portuários obrigatórios e 

obsoletados; 

 

 Resolução de entraves e barreiras ambientais, trabalhistas e 

fundiárias; 
 

 Obtenção de financiamentos privilegiados para inovações 

tecnológicas, parcerias com empresas tecnológicas do exterior, 

desenvolvimento de recursos humanos técnicos, etc.; etc; 

 
 

 

22. Promoção do desenvolvimento social das 

comunidades nas regiões de presença dos 

empreendimentos florestais e industriais, através uma 
série de medidas estratégicas, tais como: 

 

 Melhoria do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano das 

comunidades/municípios; 
 

 Geração de emprego e renda regionalmente; 
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 Recolhimento de impostos e tributos, com ênfase na 

distribuição regional; 

 

 Compras locais e regionais para promover o crescimento das 
áreas de influência dos empreendimentos; 

 

 Inclusão social; 

 

 Integração da comunidade no negócio florestal (fomento 
florestal, apoio ao desenvolvimento regional de outros negócios 

de base florestal, suporte tecnológico florestal às comunidades, 

etc.); 

 

 Desenvolvimento rural via agrossilvicultura; 
 

 Ocupação planejada da área rural para evitar êxodo rural e 

favorecer a atração de pessoas de volta ao campo; 

 

 Atuação na melhoria da paisagem rural, através da construção 
de uma arquitetura paisagística com inserção dos eco-mosaicos 

florestais; 

 

 Apoio à educação técnica e ambiental para as comunidades 

regionais; 
 

 Ênfase em parcerias com as comunidades regionais; 

 

 Suporte e assistência aos funcionários e familiares em relação à 

saúde, previdência, educação, lazer, etc.; 
 

 Desenvolvimento de imagem de empresa “boa para se 

trabalhar”, para atração de talentos regionais; 

 

 Geração de valor cultural e social para as partes interessadas; 

 

 Compartilhamento dos resultados do negócio com as partes 

diretamente interessadas e identificadas como relevantes; etc. 

 

 Em resumo, são inúmeros os desafios para o setor, sejam eles 

para cada empresa individualmente, ou para todos 

concomitantemente. Por isso, as ações conjuntas setoriais são muito 

importantes. Infelizmente, o difícil nos dias de hoje é encontrar 

tempo e pessoas para se envolverem naquilo que realmente precisa 
ser feito. Parece que todos estão correndo de um lado para outro, 

apressados, com o “bafo soprando na nuca” e mudando de trajetórias 
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e prioridades a todo instante. Com certeza isso não é um bom sinal, 

mas é como as coisas estão acontecendo depois da crise financeira 

global do ano 2008.  

 
 Já tivemos momentos de muito maior grau de cooperação entre 

os diversos participantes do setor. Parece que ao mesmo tempo em 

que as empresas crescem em tamanho e diminui o seu número, a 

competição aumenta e a cooperação se reduz (ou fica mais 
desconfiada). Essa tendência é até natural em oligopólios, pois ao 

tender para o monopólio, as necessidades de cooperação entre 

empresas diminuem, já que o domínio dos mercados é maior. No 

monopólio, a competição deixaria de existir e a cooperação também. 
Não é um modelo que me agrada, nem um pouco. 

 

 
É enorme a importância das pessoas na competitividade dessa rede de valor 

Fonte da ilustração: ex- Riocell S.A. 

 
 

======================================== 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

  
Fábricas estado-da-arte tecnológico – condição vital para estar sempre competitivo 

 

          Nesses últimos 60 anos, o setor brasileiro de celulose e papel 

se modernizou, cresceu e venceu. As próximas décadas prometem 

novos desafios, porém os alicerces que o setor tem hoje são muito 

mais sólidos do que aqueles que o setor possuia quando iniciou sua 

corrida desenvolvimentista. Por outro lado, aquilo que nos favoreceu, 

que foi o sonho e a motivação para crescer de forma unida e 

cooperada pode já não ter a mesma intensidade do passado. O 

mundo mudou, as crises foram amargas ao longo desse período e a 

cultura empresarial se ajustou aos novos tempos (de maior 

competitção por causa da globalização). A história também nos 

mostra que toda liderança é muito ameaçada por aqueles que 

querem ocupar o pódio, e estamos então exatamente nesse posição 

privilegiada e frágil, ao mesmo tempo. 

 

         Acredito que as batalhas continuarão cada vez mais difíceis e 

com alternâncias de vencedores. Por isso mesmo, não se deve em 

momento algum descuidar-se da qualificação e da motivação do 

capital humano. É a gente de nossas empresas que as constróem 

fortes, vigorosas e vencedoras. Não há empresa (pelo menos até o 

momento) que possa existir e vencer sem pessoas. Portanto amigos, 

a ênfase bem que poderia ser colocada na gente de nossas fábricas e 

menos sobre os processos e suas tecnologias. Será que isso está 

acontecendo? Talvez nem tanto, pela facilidade com que as empresas 
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do setor de base florestal no Brasil perdem seus talentos, muitos 

deles simplesmente alijados das fábricas e florestas para redução de 

custos.  

          Por outro lado, tenho que acreditar que quem decide sobre 

pessoas ainda são pessoas e não computadores. Vaidades e outros 

pecados capitais e venais colocados à parte, o interesse comum 

sempre será o sucesso do setor, de suas empresas, e por extensão, 

de sua gente.  

          É bem possível que a atual geração que está deixando as 

empresas do setor pelas portas da frente, por ter ajudado a construir 

esse modelo vencedor, esteja entregando as chaves do setor a outra 

geração tão entusiasmada e motivada, pelo mesmo como aquela em 

que eu me orgulho por fazer parte. Assim espero. 

 

          Como cidadão desse setor industrial de base florestal tenho o 

sonho de ver nossos negócios vencedores, confiáveis e com 

credibilidade, aceitos pela sociedade e pelos nossos empregados. 

Gostaria que nosso setor recebesse dos colaboradores e familiares, 

dedicação, confiança, entusiasmo e amor; retribuindo felicidade para 

as pessoas das comunidades influenciadas por ele. Curioso estar 

terminando esse capítulo com palavras como felicidade e amor, 

sempre esquecidas de serem pronunciadas em nossas fábricas e 

empresas. Deve ser mais por vergonha de se dizê-las, porque 

certamente não é por falta de praticá-las. 

 

 
Um privilégio trabalhar no setor de base florestal 

======================================== 
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REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES DE 

LEITURA 

 

 

 

          A literatura é muito rica e possui inúmeros textos 

disponibilizados, muitos dos quais teses e dissertações acadêmicas, 

versando sobre o tema competitividade da indústria brasileira de 

celulose e papel. Afinal, esse tem sido um setor vitorioso e 

competitivo nas últimas quatro décadas da economia brasileira; 

portanto, nada mais natural que haja interesse de estudiosos e 

pesquisadores em avaliar e comentar sobre ele, até mesmo para que 

as conquistas desse segmento industrial do agronegócio brasileiro 

possam servir de exemplo a outros setores da indústria brasileira.  

          Apesar de ter sido trabalhosa essa busca bibliográfica, não foi 

difícil compor uma coletânea impar de artigos, teses, palestras e 

textos de interesse a todos aqueles que queiram conhecer mais sobre 

os alicerces da sustentabilidade desse intrigante e entusiasmante 

negócio, que é a fabricação e comercialização pelas empresas 

produtoras localizadas no Brasil de celulose kraft branqueada de 

mercado obtida a partir da madeira do eucalipto.   
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          Uma significativa parte dos textos a seguir foi disponibilizada 

pela nossa parceira ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel, que tem como meta colaborar fortemente para 

manter sempre competitivo o setor de base florestal brasileiro, e em 

particular, o de produção de celulose e papel. 

Esperamos que essa seleção de textos (todos possíveis de serem 

descarregados da web) possa lhes ser útil. Ela foi construída para 

servir e despertar ainda mais seu interesse pelo nosso setor.  

The world of market pulps. H. Nanko; A. Button; D. Hillman. 

Edição de 2004. Livro e CD. Acesso em 15.04.2012: 

http://www.worldofmarketpulp.com/  

 

Plano estratégico IPEF 2010 – 2020. IPEF – Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais. Acesso em 12.04.2012: 

http://www.ipef.br/apresentacao/ipef2020/ (Geral) 

e 

http://www.ipef.br/apresentacao/ipef2020/plano_estrategico.pdf (Plano 

consolidado) 

 

Câmaras setoriais e temáticas. Florestas plantadas. Ministério 

da Agricultura. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas  

 

Portal do Investidor de Santa Catarina. Madeira-Móveis. 

Laboratório de Sistemas de Apoio à Decisão (LabSAD). Acesso em 

10.04.2012: 

http://www.labsad.ufsc.br/estudos_economia_SC/Madeira-moveis.html (Diversos 

artigos) 

e 

http://www.labsad.ufsc.br/estudos_economia_SC/Trabalhos%20sobre%20economi

a%20catarinense/0%20Sintese%20master%20plan/4.4%20CPR%20Papel%20Celul

ose.pdf  (Cadeia produtiva de papel e celulose) 

   

Competitividade em celulose e papel. C. Foelkel. Website Grau 

Celsius. 04 pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/93%20final.pdf  

 

Visão e ação: complementos mais que necessários ao setor de 

base florestal.  C. Foelkel. Website Grau Celsius. 03 pp. Acesso em 

10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/84%20final.doc  

 

http://www.worldofmarketpulp.com/
http://www.ipef.br/apresentacao/ipef2020/
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
http://www.labsad.ufsc.br/estudos_economia_SC/Madeira-moveis.html
http://www.labsad.ufsc.br/estudos_economia_SC/Trabalhos%20sobre%20economia%20catarinense/0%20Sintese%20master%20plan/4.4%20CPR%20Papel%20Celulose.pdf
http://www.labsad.ufsc.br/estudos_economia_SC/Trabalhos%20sobre%20economia%20catarinense/0%20Sintese%20master%20plan/4.4%20CPR%20Papel%20Celulose.pdf
http://www.labsad.ufsc.br/estudos_economia_SC/Trabalhos%20sobre%20economia%20catarinense/0%20Sintese%20master%20plan/4.4%20CPR%20Papel%20Celulose.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/93%20final.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/84%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/84%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/84%20final.doc
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Gerenciando como os executivos do setor. C. Foelkel. Website 

Grau Celsius. 05 pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/67%20final.doc  

 

Competitividade,  conhecimentos  &  competências. C. Foelkel. 

Website Grau Celsius. 02 pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/65%20final.doc  

 

Inclua estratégicas tecnológicas em seu negócio. C. Foelkel. 

Website Grau Celsius. 04 pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/64%20final.doc  

 

Inovação e simplicidade nas organizações. C. Foelkel. Website 

Grau Celsius. 05 pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/54%20final.doc  

 

Falando um pouco sobre dinheiro e gestão. C. Foelkel. Website 

Grau Celsius. 07 pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/35%20final.doc  

 

Falando mais um pouco sobre a gestão do dinheiro das nossas 

empresas. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 07 pp. Acesso em 

10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/36%20final.doc  

 

Falando agora sobre gestão da rentabilidade e do valor do 

negócio. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 08 pp. Acesso em 

10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/37%20final.doc  

 

Entendendo mais sobre o sucesso e o fracasso na aplicação do 

capital pelas empresas. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 07 pp. 

Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/38%20final.doc 

 

Gestão de custos não deve ser entendida como gestão da 

miserabilidade. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 04 pp. Acesso em 

10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/39%20final.doc 

 

Custo caixa, “cash cost” ou o dinheiro que realmente sai do 

bolso para pagar as contas. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 06 

pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/67%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/65%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/64%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/54%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/35%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/36%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/37%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/39%20final.doc
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/40%20final.doc 

 

Carta de princípios. BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e 

Papel. 01 pp. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.bracelpa.org.br/bra2/sites/default/files/institucional/cartaprin.pdf  

 

Jornada celulose e papel. Pensando a competitividade do 

setor. PENSA/EBAPE/FGV – Fundação Getúlio Vargas. Apresentação 

em PowerPoint: 35 slides. Acesso em 10.04.2012: 

http://www.fundacaofia.com.br/pensa/boletim/imgs19/papel_celulose.pdf  

 

Conselhos de competitividade setoriais. Plano Brasil Maior. MDIC 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 72 pp. 

Acesso em 10.04.2012: 

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/publicacao/recursos/arquivos/biblioteca/PBMba

ixa.pdf 

 

Sustentabilidade semeada. Revista Visão Ambiental. 05 pp. Acesso 

em 10.04.2012: 

http://www.rvambiental.com.br/site/index.php?view=article&catid=4%3Ainterativi

dade&id=412%3Asustentabilidade-

semeada&format=pdf&option=com_content&Itemid=4  

 

World competitiveness yearbook – 2011 results. IMD. Acesso 

em 10.04.2012: 

http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-

Results/  

e 

http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf (Ranking dos 

países)  

 

Reflexões sobre os avanços tecnológicos do setor. C. Foelkel. O 

Papel (Fevereiro): 05 – 06. (2012) 

http://www.revistaopapel.org.br/publicacoes.php?id=776  

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF

.pdf  

 

O futuro e o setor de papel e celulose – Versão 2012. C. 

Foelkel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 

Apresentação em PowerPoint: 32 slides. (2012) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/02_Competitividade%20pela%20tecnologia.pdf 

 

http://www.bracelpa.org.br/bra2/sites/default/files/institucional/cartaprin.pdf
http://www.fundacaofia.com.br/pensa/boletim/imgs19/papel_celulose.pdf
http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/publicacao/recursos/arquivos/biblioteca/PBMbaixa.pdf
http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/publicacao/recursos/arquivos/biblioteca/PBMbaixa.pdf
http://www.rvambiental.com.br/site/index.php?view=article&catid=4%3Ainteratividade&id=412%3Asustentabilidade-semeada&format=pdf&option=com_content&Itemid=4
http://www.rvambiental.com.br/site/index.php?view=article&catid=4%3Ainteratividade&id=412%3Asustentabilidade-semeada&format=pdf&option=com_content&Itemid=4
http://www.rvambiental.com.br/site/index.php?view=article&catid=4%3Ainteratividade&id=412%3Asustentabilidade-semeada&format=pdf&option=com_content&Itemid=4
http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/
http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/
http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/publicacoes.php?id=776
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/02_Competitividade%20pela%20tecnologia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/02_Competitividade%20pela%20tecnologia.pdf
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O setor de papel e celulose e suas características – Versão 

2012. C. Foelkel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose 

e Papel. Apresentação em PowerPoint: 09 slides. (2012) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/02%20%20Setor%20e%20suas%20caracteristicas

%202012.pdf 

 

Encontrando oportunidades de renovação nas nossas fábricas 

de celulose e papel – Versão 2012. C. Foelkel. ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em 

PowerPoint: 20 slides. (2012) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas

%20nossas%20empresas%202012.pdf 

 

Tendências mundiais – Versão 2012. C. Foelkel. ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em 

PowerPoint: 08 slides. (2012) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas

%20nossas%20empresas%202012.pdf 

 

Lumber demand growth: will sawlog quality and supplies be 

adequate? (Crescimento da demanda por madeira: a qualidade e o 

fornecimento de toras serão adequados?) M. Wiecheteck. Latina 

2012. Apresentação em PowerPoint: 30 slides. (2012) 

http://www.stcp.com.br/upload/fck/wiecheteck_latina_2012(2).pdf  

 

Empresas querem discutir outro modelo de desenvolvimento. 

G. Murso. Brasil Econômico. (2012) 

http://clipping.cservice.com.br/cliente/TempImgGrifo/7eb0c365-7f10-4f30-af55-

50c6cdc2510c.pdf  

 

Competitividade no setor florestal. J.D.P. Siqueira. STCP 

Engenharia. Apresentação em PowerPoint: 29 slides. (2012) 

http://www.stcp.com.br/upload/fck/joesio_competitividade_bracelpa_19MAR.pdf 

 

As prioridades do setor em 2012. E. Carvalhaes. O Papel (Março). 

01 pp.(2012) 

http://www.revistaopapel.org.br/noticia-

anexos/1331748693_b46a15519eca79b2da27d49cf1cd4dbe_537574844.pdf  

 

Panorama do setor. BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose 

e Papel. 28 pp. (2012) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/02%20%20Setor%20e%20suas%20caracteristicas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/02%20%20Setor%20e%20suas%20caracteristicas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/02%20%20Setor%20e%20suas%20caracteristicas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.stcp.com.br/upload/fck/wiecheteck_latina_2012(2).pdf
http://clipping.cservice.com.br/cliente/TempImgGrifo/7eb0c365-7f10-4f30-af55-50c6cdc2510c.pdf
http://clipping.cservice.com.br/cliente/TempImgGrifo/7eb0c365-7f10-4f30-af55-50c6cdc2510c.pdf
http://www.stcp.com.br/upload/fck/joesio_competitividade_bracelpa_19MAR.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1331748693_b46a15519eca79b2da27d49cf1cd4dbe_537574844.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1331748693_b46a15519eca79b2da27d49cf1cd4dbe_537574844.pdf
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Sociedade & Natureza 20(2): 5 – 18. (2008) 
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papel e celulose. A.P.A.A. Borges. Monografia de Conclusão de 

Curso. UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. 91 pp. (2008) 
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Trabalho de Conclusão de Estágio. UNIVALI – Universidade do Vale do 
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produção de celulose. A.L.M. Serrano. Dissertação de Mestrado. 

UnB – Universidade de Brasília. 96 pp. (2008) 
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http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2006II/Monografia%20Ivan%20Leal%20Val

entim.pdf  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20celulose%20de%20eucalipto.pdf
http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_um_financeiro_31287.pdf
http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/2135/1/Dissert_Bertrand%20de%20Matos%20Moura.pdf
http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/2135/1/Dissert_Bertrand%20de%20Matos%20Moura.pdf
http://efl.unb.br/arq_pdf/dissertacao/2008/Andre_Luiz.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/livroipef40anos/pdfs/ipef40anos.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=pulp%2Bpaper%2Bbrazil%20markets%2Bindustry%20hawkins%20pdf&source=web&cd=11&ved=0CDMQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.europulp.net%2Ffiles%2F2007%2FColmar%252019.04.07%2520Hawkins%2520Wright.ppt&ei=NDuIT5nLCKi20QHvjeXbCQ&usg=AFQjCNF6oxWxC35KXLWp2Uzn4hu6p_MQ9A
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=pulp%2Bpaper%2Bbrazil%20markets%2Bindustry%20hawkins%20pdf&source=web&cd=11&ved=0CDMQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.europulp.net%2Ffiles%2F2007%2FColmar%252019.04.07%2520Hawkins%2520Wright.ppt&ei=NDuIT5nLCKi20QHvjeXbCQ&usg=AFQjCNF6oxWxC35KXLWp2Uzn4hu6p_MQ9A
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=pulp%2Bpaper%2Bbrazil%20markets%2Bindustry%20hawkins%20pdf&source=web&cd=11&ved=0CDMQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.europulp.net%2Ffiles%2F2007%2FColmar%252019.04.07%2520Hawkins%2520Wright.ppt&ei=NDuIT5nLCKi20QHvjeXbCQ&usg=AFQjCNF6oxWxC35KXLWp2Uzn4hu6p_MQ9A
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=pulp%2Bpaper%2Bbrazil%20markets%2Bindustry%20hawkins%20pdf&source=web&cd=11&ved=0CDMQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.europulp.net%2Ffiles%2F2007%2FColmar%252019.04.07%2520Hawkins%2520Wright.ppt&ei=NDuIT5nLCKi20QHvjeXbCQ&usg=AFQjCNF6oxWxC35KXLWp2Uzn4hu6p_MQ9A
http://www.uniethos.org.br/_Uniethos/Documents/Estudo%20de%20Caso%20da%20Aracruz%20Celulose.pdf
http://www.uniethos.org.br/_Uniethos/Documents/Estudo%20de%20Caso%20da%20Aracruz%20Celulose.pdf
http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2006II/Monografia%20Ivan%20Leal%20Valentim.pdf
http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2006II/Monografia%20Ivan%20Leal%20Valentim.pdf


148 
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Brazil). L.R.S. Queiroz; L.E.G. Barrichelo. Edição Duratex S/A. 131 

pp. (2007) 
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Dores; F.B. Chagas; R.L.G. Mattos; R.M. Gonçalves. BNDES – Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 28 pp. (2007) 
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