
Ano 9 N° 42
Órgão da Associação Nacionai
dos Homens de Venda em Celulose,
Papel e Derivados.

A





Associados Patrocinadores

Abeto Embalagens Ltda.
Agassete Comércio e Indústria Ltda.
Antonio A. Nano & Filhos Ltda.
Caderbrás - Indústria Brasil. de Cadernos
Castioni & Cia. Ltda.
Celulose Irani SI A
Champion Papel e Celulose SI A
Cola Streb Ltda.
Cia. De Zorzi de Papéis
Cia. Industrial de Papel Pirahy
Cia. Nacional de Papel
Cia. Suzano de Papel e Celulose
Empax Embalagens SI A
Fabr. Cel, Papel da Arnazonia SI A - FACEPA
Fabr. Papel Papelão N. Sra. Penha SI A
Fornecedora de Papel Forpal SI A
Gráfica Linel Ltda.
Gretisa SI A Fábrica de Papel
Hobrás Indústria de Papéis Ltda.
Indústria Gráfica Foroni LIda.
Ind. de Papel Gordinho Braune LIda.
Indústrias Bonet S/A
Inds, Klabin de Papel e Celulose S/A
Indústrias de Papel Simão SI A
Irmãos Anitablian
Kassuga do Brasil Indústria de Papel Ltda.
Lalekla SI A Comércio e Indústria
Madeireira Miguel Forte SI A
Max Indústria de Embalagens Ltda.
MD Nicolaus Inds. de Papéis Ltda.
Metrópole Comércio de Papéis Ltda.
Nebraska Papéis Industriais Ltda.
Neyde Rosa Bonfiglioli
Ogra Indústria Gráfica Ltda.
Papel e Celulose Catarinense SI A
Papirus Indústria de Papel SI A
PISA - Papel de Imprensa SI A
Propasa Produtos de Papel SI A
Ripasa SI A Celulose e Papel
Sacotem Embalagens Ltda.
Samab - Cia. Ind. e Com. de Papel
Santa Maria - (ia. de Papel c Celulose
Santo Alberto Artes Gráficas Edit. Ltda,
Schneider Papel Embalagem Ltda.
Tilibra SI A Comércio e Indústria Gráfica
Waldomiro Maluhy & Cia.
Wexpel Indústria e Comércio Ltda.

Associados Colaboradores

AlI Coating's Ind. Com. Revestimentos SI A
ANAP - As ociação Nac. Aparistas de Papel
Asahi Indústria de Papel Ondulado LIda.
Brasilcote Indústria de Papéis Ltda.
Braspap - Cia. Brasileira de Papel
Leone Consultoria Industrial Ltda.
Marideni Embalagens e Artes Gráficas Ltda.
Papéis Pama Indústria e Comércio LIda.
Regispel Ind. Com. de Bobinas Ltda.
Vieira & Neves Com. Serviços Ltda.

Ano 9 NQ 42
Novembro/Dezembro
1985

Órgão da Associação Nacional
dos Homens de Venda
em Celulose, Papel e Derivados

NOSSA CAPA

PAZ! UMA CONQUISTA DE CADA UM

O homem caminha pensando no destino do
mundo, que depende de cada atitude ou decisão.
Depende, fundamentalmente, de grandes decisões
como tratados de paz e pactos de desarmamento.
Mas, a paz também se conquista com o sorriso, o
aperto de mão, a sinceridade, a amizade; gestos
e sentimentos simples. capazes de construir um
futuro melhor.
Em 1.986, "Ano Internacional da paz", a RE-
VrSTA AN AVE deseja que a humanidade cami-
nhe confiando num mundo de paz e que esta tra-
jetória seja marcada por sentimentos e atitudes
que nào permitam as gerações futuras saber o sigo
nificado da guerra e do ódio.
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GENTE .'

José Alberto Dompieri assumiu a recém-
criada Divisão de Comunicação e Trei-
namento da Champion Papel e Celulose
S/ A. Ele está na empresa desde J. 984
como gerente da Divisão de Planeja-
mento.

Horácio Cherkassky foi eleito presi-
dente da Confederação da Indústria de
Celulose e Papel da América Latina -
Cicepla, entidade que congrega fabrican-
tes desses produtos do Brasil, Argentina,
Uruguai, Colornbia, Chile, Equador,
Peru e Venezuela. O empresário, que já
exerce a função de presidente da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Pa-
pei e Celulose, permanecerá à frente da
entidade por um período de dois anos. A
próxima reunião da Cicepla será reali-
zada no Brasil, entre os meses de setern-
bro/outubro de 1.986. t

o
> J:;
o ~a;« t::; Cherkesskv.
~ presidente
~ j / da Ciceple

Cléo de Assis, da Papel e Celulose Cata-
rinense, assumiu a presidência do Sindi-
cato das Indústrias de Papel, Papelão e
Cortiça do Estado de Santa Catarina. A
cerimônia de posse, que contou com a
participação do governador daquele Es-
tado, Espiridiâo Arnin, realizou-se para-
lelamente à 5. Reunião da Associação
Nacional dos Fabricantes de Papel e Ce-
lulose, em Itapema - se, nos dias 24 e
25 de novembro.

o poeta Carlos Drumont de Andrade
recebeu da Câmara Brasileira do Livro,
durante a Solenidade de entrega do Prê-
mio Jabuti, em 23 de outubro, o título de
"Personalidade do Ano", oportunidade
em que também o presidente José Sar-
ney recebeu o título de "Amigo do Li-
vro". Durante a cerimônia, a CBL preso
tou uma homenagem especial ao
professor Mário Guimarães Ferri
(falecido em 15 de junho passado) por
sua inestimável contribuição ao setor
editorial brasileiro.

A EMPRESA QUE NASCEU COM 25 ANOS DE EXPERI~NCIA

NO SETOR CADERNEIRO

.CADERNOS ESCOLARES

eBOBINAS PARA MAQUINAS DE CALCULAR E SOMAR

.BLOCOS

ePAPEL ALMAÇO

eENVELOPES

Rua Visconde de Parnaiba, 1438/1450 - Telefones: 264-0009 - 264-0030

CEP 03044 - MOOCA - SÃO PAULO - BRASI L
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EVENTOS

v REUNIÃO NACIONAl
dos fABRICANTES de
PAPEl E CRlJLOSf

24 A26 Ht:N 85· HOTEL PLAZA ITAPEMA se
Ir r

Troféu Mérito Lojista - 85. O titulo foi
concedido à Tilibra S/A pela Confedera-
cão Nacional dos Diretores Lojistas.
Fruto da opinião de mais de 30 millojis-
tas de todo o país, o Troféu Mérito Lo-
jist:l - R) distingue a empresa. há 57
anos no mercado, como a melhor forne-
cedora de material escolar.

49 Encontro de Reflorestadores, Planeja-
dores e Técnicos Florestais, foi realizado
em Florianópolis, nos dias 28 e 29 de no-
vembro passado, com apoio da Associa-
cão Catarinense de Retlorestadores. O
evento contou com a participação de en-
tidades federais e estaduais e na ocasião
foi reafirmada a importância do setor na
economia catarinense.

S' Reunião Nacional dos Fabricantes de
Papel e Celulose - com promoção da
Associação Nacional dos Fabricantes de
Papel e Celulose e do Sindicato das In-
dústrias de Papel, Papelão e Cortiça no
Estado de Santa Catarina, o evento foi
realizado de 24 a 26 de novembro pas-
sado, no Hotel Plaza, em Itapema - Se.
A reunião contou com a presença de em-
presários dos principais estados brasilei-
ros e na oportunidade foram analisadas
as perspectivas deste importante segmento
industrial. que reune 161 empresas e em-
prega 76.565 pessoas. Dentre os temas
discutidos. buscaram-se soluções para a
necessária expansão na oferta de
matérias-primas para o setor. "Sem in-
vestimentos que aumentem a capacidade
instalada, principalmente na área de
matéria-prima para fabricação de papel,
não há outro caminho. se não deixar de
exportar para atender o mercado ex-
terno', alertou Horácio Cherkassky.
presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Papel e Celulose. O go-
vernador de Santa Catarina. Esperidião
Amin. ahriu a reunião ressaltando a irn-
portância do setor de papel e celulose
rara a expansão econômica daquele Es-
tado. que é o terceiro fabricante nacional
desses produtos. Revelando-se preocu-
pado com a preservação do meio am-
hiente da região. o governador destacou
o senso de responsabilidade demons-
trado até o momento pelas empresas do
seto.r. "que ao mesmo tempo em que
promovem o desenvolvimento econô-
mico e social. voltam-se também para a
conservação ecológica."

Drupa - 86 Feira Internacional de Im-
pressão e Papel - será realizada de 02 a
15 de maio de 1986. em Dusseldorf, na
Alemanha, reunindo cerca de 1.400 ex-
positores de 31 países. em uma área de
117.000 m2• Maiores Informações pode-
rão ser obtidas na Câmara do Comércio
e Indústria Brasil - Alemanha - Rua Pa-
dre João Manoel, 923 - 79 andar - São
Paulo - Fone: 282-7555.

Reunião de Cali - Coincidindo com a 6~
Assembléia Geral da Cicepla - Confede-
ração da Indústria de Celulose e Papel
da América Latina, criada para possibili-
tar maior integraçào setorial na região,
foi realizada em Cali - Colombia, a par-
tir de 7 de novembro, uma reunião de
empresários do setor de celulose e papel
da América Latina. A comissão do Bra-
sil foi chefiada pelo presidente da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Pa-
peI e Celulose, Horácio Cherkassky. As
comissões de trabalho que participaram
da reunião realizaram levantamentos de
informações referentes à indústria de
cada pais e propuseram medidas visando
incrementar o intercâmbio comercial e
técnico nos próximos anos. Foram anali-
sadas as disponibilidades atuais e futuras
de recursos fibrosos e a utilização de téc-
nicas de biotecnoJogia, vísando o au-
mento da produtividade de florestas e a
qualidade da madeira. A recomendação
extraída da reunião para os países parti-
cipantes é para que estes países busquem
a integração, estimulando o comércio
entre si e somando esforços na exporta-
ção conjunta de seus excedentes a outros
países. Os países latino-americanos de-
vem, igualmente, incrementar suas cam-
panhas institucionais com o objetivo de
aumentar o consumo per capita de pa-
péis.
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EMPRESAS E NEGÓCIOS

Klabm exportará cerca de 12 mil tonlmés
de oeoel.

Indústria Klabin de Papel e Celulose
assinou dois convênios com a superin-
tendência do Porto de Paranaguá (PR),
consolidando a intenção de exportar re-
gularmente uma média de 12 mil tonela-
das por mês de papel. Através dos con-
vênios, o porto arrecadará mensalmente
uma receita operacional de US$ 156 mil.
Um dos convênios é para renovar o ar-
rendamento do armazém na faixa in-
terna do porto. com capacidade para 9
mil toneladas, e o outro prevê a cessão,
também por arrendamento, de uma área
de 5.200 m2 para construção de um ar-
mazém capacitado para estocar 12 mil
toneladas. A Klabin investirá cerca de
70 mil ORTNs e estima um prazo de
oito meses para terminar a obra.

Ecil SiA Sistemas de Medição e Con-
trole acaba de fechar um contrato no va-
lor de US$ 300 mil com a Rigesa, tradi-
cional fabricante de papel, celulose e em-
balagens. Esta é a primeira vez no mer-
cado nacional, que uma única empresa
será responsável por um projeto "chave-
na-mão" (Turn-Key) no controle de ope-
ração de um setor industrial por meio de
instrumentação analógica. A coordena-
cão geral do projeto está a cargo de Ro-
berto Salama, gerente de comercializa-
ção e engenharia de aplicação da Ecil.
Segundo ele, a empresa já iniciou o ge-
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renciamento do projeto de detalhamento
do sistema, que terá dois painéis comple-
tos. rack e cerca de 120 instrumentos di-
ferentes.

Tilibra SiA, empresa fabricante de um
amplo mix de produtos de papelaria e
que detém a liderança no segmento de
cadernos, acaba de lançar sua coleção
"Volta à Escola - 86". Composta de ca-
dernos grampeados, espirais, capa dura,
universitários e pedagógicos, a Coleção
Tilibra 86 apresenta belissimas capas
adequadas aos diversos segmentos de
mercado. como por exemplo, a Linha
Jeans com um grafismo moderno e colo-
rido. combinando fotos produzidas por
renomados fotógrafos ou a Linha
Snoopy, com capas que se destacam pela
graça e charme do famoso personagem.

Grupo Santa Therezinha, constituído
por três fábricas de papel que o colocam
em quarta posição no setor em fatura-
mento, e também uma empresa de reflo-
resta menta, estará investindo nos próxi-
mos cinco anos US$ 100 milhões. Este é
o maior projeto de investimentos do
Grupo Santa Therezinha desde o seu
nascimento, em 1938. Os recursos serão
aplicados no aumento da produção de
papéis descartáveis (higiênicos, guarda-
napos e toalhas), papéis alisados (emba-
lagens, parafinados e laminados)e no

aperfeiçoamento de funcionários. A me-
tade dos US$ 100 milhões está sendo re-
tirada dos recursos do próprio grupo
que, inclusive, já executou a primeira
etapa do projeto de ampliação de produ-
ção, os US$ 50 milhões restantes serão
oriundos do BNDES - Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial.
Drew - Produtos Químicos siA
participou, de 4 a 7 de novembro, de um
dos mais importantes encontros mun-
diais da comunidade industrial cientifica,
para discutir novos procedimentos no
tratamento de águas industriais. O 469

International Water Conference, que é
realizado há 45 anos na cidade de Pitis-
burg, Pensilvânia - USA. Durante o en-
contro. a Drew apresentou uma palestra
sobre os resultados de pesquisas que re-
sultaram no Programa Disperso - Solu-
bilizante em Caldeiras Elétricas.

Moore FonnuJários, a maior fabricante
de formulários do País, inaugurou em 29
de novembro, em Gravatai, distrito in-
dustrial a 25 krn de Porto Alegre, sua
quinta fábrica, que exigiu investimentos
totais de US$ 4 milhões (30 bilhões de
cruzeiros). A produção estimada da
nova unidade da Moore, que gerou 120
empregos diretos, é de 600 toneladas de
papel/mês. mais 100 toneladas de
carbono.
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Todos sabem que a papirus é uma empresa fabricante de cartões, processando a reciclagem
de papéis usados, e para isso possui uma sofisticada tecnologia considerada das melhores e
mais atualizada.
Porém o que alguns ainda não sabem é que, após muitas experiências, a papiros conseguiu
atingir um padrão de qualidade em seus cartões que está atendendo as necessidades dos con-
sumidores de forma surpreendente.
Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer estes novos cartões solicite amostras e
comprove.

TBG
TRIPLEX BRANCO COUCHÉ
TRIPLEX BOARD· COATED

DBG
DUPLEX BRANCO COUCHÉ

DUPLEX BOARD·COATED

DBF
DUPLEX BRANCO

DUPLEX SOARD· UNCOATED

CTL
CARTÃO MARRON

CARDBOARD BROWN

papirus indústria de papel s.a,
01452 - Av. Brig. Faria Lima, 1058 - 91? /10«;>ando - ex. Postal 4523 - São Paulo

Telex (011) 25862 - PAPI - BR - Telefone: (011) 813-1011



DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente:
Adhemur Pilar Filho
(Papirus lnd. Papel S/A)
Vice-Presidente:
Carlos Pontinha Pereira
(Cio. Suzano de Papel e Celulose)
Hércules Coelho do ascimento
(l nds. Papel Simão S/A)
Miguel Maluhy Neto
{Waldomiro Maluhy &Cia.)
)9 Diretor Secretário:
Waldir Gomes
(Champion Papel e Celulose S/A)
29 Diretor Secretário:
Antonio Carlos Rigotti
(Tilibro S/A Com. lnd. Gráfica)
19 Diretor Tesoureiro
Vitor Paulo de Andrade
(Rio Branco Com. Papéis Ltda.l
29 Diretor Tesoureiro:

icolau César Coimbra
(Santa Maria - Cio. Papel e Celulose)
Diretor Cultural:
Clayrton Sanchez
(Cio. Fabricadoro de Papel)
Diretor Social:
Wagner Alberto Assumpçâo
(MD Nicotaus lnd. Papéi Ltda.)
Diretor de Divulgação:
Caetano Labbate
(São Vila lnd. Com. Papéis Ltda.)

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente:
euvir A.V. Colombo Martini

(l panctna Produtos de Papel Ltda.)
Vice-Presidente:
Antcnor Geraldo
(80/1('0 Brasileira de Descontos S/A)
Secretário:
Antonio Júlio Guimaràes de Paula
(De Paula Guimarâes Representações)
Conselheiros:
Agenor Gonzaga César (Autônomo); Alberto Fabiano
Pires (tnds. Papel Simão S/A): Armando de Sant'Anna
(Celpap - Marketing Ass. Ltda.): Carlos Eduardo Jun-
queira {lnd. Matarazzo de Papéis S/A): Clayton Fer-
nando Cafaro (lnd. Matarazzo de Papéis S/A): Ericeu
Antonio Graziani (Ripasa S/A Celulose e Papel): Fer-
nando Grassia Filho (KSR Com. lnd. Papel S/A):
Francisco de Barros Barreto (Ind. Matarazzo de Papéis
S/A): Jairo Joelsas (Formakroft Ind. Com. Papel
Ltda.): João Batista de Oliveira (Fornecedora de Papel
Forpal S/A): José Abreu Valente [Cia. Industrial de
Papel Pirahv): José Campos Filho (Santa Maria Cio.
de Papel e Celulose); Jose Carlos Francez (Ripasa S/.4
Celulose e Papel): Jose Carlos Gimenes (KSR Com.
lnd. Papel S/A): José Tayar (Autónomo): Luiz Gon-
zaga de Souza (lnd. Matarazzo de Papéis S/A): Luiz
Maria Martins (Papeis Modl S/A): Marco Antônio P.
R. Novaes (Agasset« Com. Ind. Lida); Marcos Zirner-
feld (A NK Repres. Sem. Mercadológicos S/C Ltda.):
Mário Aparecido Spera (Representações Spera S/A):
Oswaldo Ferrari (Papéis e Papelaria O Grande São
Paula): Pascoal Spera (Representações Spera S/A):
Rogério Tadeu Sampaio Pinheiro (Representações
Spera S/A): Werner Klaus Bross (Samab - Cia. Indo
Com. Papel}.
Conselheiros Natos:
Antonio Pulchinelli (Cio. De 7.orzi de Papéis); Antonio
Roberto Lemos de Almeida (Indústrias de Papel Simão
S/A): Armando Mellagi (tnd. Bonet S/A): Ciro Torci-
nelli de Toledo (Carvalho S/A Com. Papéis); Paulo
Vieira de Sousa (Ripasa S/A Celulose e Papel): Sílvio
Gonçalves (Gretlsa S/A Fábrica de Papel).
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EDITORIAL

A O chegarmos no final de 1.985, aproveitamos o
ensejo para uma reflexão sobre as atividades

empreendidas neste ano, visando o congraçamento e o
aperfeiçoamento profissional dos associados e
profissionais dos diversos segmentos que a ANA VE
congrega.

Analisamos, refletimos e, observando os
resultados positivos alcançados, tivemos o prazer de
sentir a sensação do dever cumprido.

Esta sensação nos contenta, mas não nos
acomoda, e sim nos motiva a prosseguir, agora com
maior entusiasmo e dispostos a trilhar 1.986 buscando
resultados sempre mais proveitosos.

Aproveitamos a ocasião para agradecer a todos
aqueles que colaboraram para o êxito de nossas
iniciativas solicitando a continuidade desta
cooperação para o futuro.

Agradecemos, em especial, a todas as empresas
que prestigiaram a REVISTA AN AVE com anúncios
que garantiram sua publicação periódica, com artigos
de grande interesse.

Encerrando, desejamos a todos que conosco
colaboraram na conquista do sucesso almejado,
especialmente a nossos associados, Boas Festas e que
1.986 seja um ano próspero, repleto de grandes
realizações.

A DIRETORIA

Produção e Publicidade:
Behrend e Victor Publicações e Promo-
ções Ltda "Editora Conselheiro"
R Alexandre Dumas. 840 - São Paulo -
SP Fones: «n r: 246·7566 e 247-8546
Contatos; Cláudio Behrend e RUI Almeida
Impressão:
Ind Com Gráfica Conselheiro Ltda.
Av João Barreto de Menezes nl> 344
Fones' 577-6961 e 577-3543 - São
Paulo SP
Tiragem; 10 000 exemplares
Distribuição Gratuita
Os artigos assinados são de responsabili-
dade dos siqnatános

EXPEDIENTE

Diretor Responsável:
Caetano Labbate
Editora e Redatora Responsável
Gracra Martm
Reg Prol. Mtb 14051
Colaboradores;
Neide Rosa Bonfiqhoh
Diagramação e Arte
Antônio Ca los Ma ostica
Redação:
Rua Alabastro nl> 165
Fone' 279-8570 - São Paulo - SP
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Novo sistema de cores que, implantado em mais de 60 países,
constitui a linguagem universal das cores.

A SUPERCOR, credenciada a operar o Sistema PANTONE no Brasil.
amplia a gama de mais de 500 tonalidades existentes no Catálogo

PANTONE, oferecendo o desenvolvimento de padrões tonais
exclusivos para você e sua empresa.

Homens de marketing, diretores de arte, layoutmen e produtores
gráficos poderão, agora, criar com liberdade e personalidade,

levando ao infinito as aplicações de cores em seus trabalhos gráficos.

Da criação à arte fina', sempre que as cores são envolvidas,
PANTONE SUPERCOR proporciona a melhor solução.

Para receber já seu catálogo PANTONE - printed in USA - remeta
agora o cupom ao lado ou dirija-se a um dos endereços SUPERCOR.

PANTONE SUPERCOR. o sistema de cores que antecipa o futuro,
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Distribuindo papéis de diversos tipos, a
Forpal em 30 anos não conquistou apenas
muitos clientes, mas também muitos amigos.

Os 30 anos
da Fotpal
A rnizade, confiança e simpatia são

qualidades que caracterizam a
Fornecedora de Papel Forpal S/A uma
empresa que teve origem a partir de um
depósito de aparas de papel e que em 30
anos assumiu uma posição de destaque
no setor.

Bernardo Joelsas, um dos sócios ma-
joritários da empresa e aquele que teve a
iniciativa de fundá-Ia, recorda-se que fo-
ram as fábricas que o incentivaram a
formar uma empresa destinada a distri-
buir papéis.

A idéia de Bernardo Joelsas frutificou
com o apoio e a participação de seus cu-
nhados e sócios: Joankiel Pitliuk, Oscar
Petlik. Isaac Kier Gá falecido}. Wolf Pi-

tliuk e Jaime Pitlik (já falecido}. e em 7
ele junho de 1955. nascia na Rua Tei-
xeira Leite nQ 447. em uma área de 230
ml. a FORNECEDORA DE PAPEL
r-ORPAL.

Trinta anos se passaram e esta em-
presa progrediu muito, hoje ocupa uma
área de 3.000 m2• na Rua Euclides Pa-
checo n9 483, no Bairro do Tatuapê, em
São Paulo. e fornece para a Grande São
Paulo. Paraná e Santa Catarina.

Até 1972. a Forpal comercializava
apenas papéis para embalagens, mas,
por exigência do mercado. a partir desse
ano passou a comercializar também pa-
péis para imprimir e escrever.

Bernardo Joelsas afirma que sua

Bernardo Joelsas: "as fábricas têm sido complacentes conosco".

maior satisfação nestes 30 anos está nas
amizades que conquistou: "Sou amigo de
todo mundo e todo mundo é meu amigo.
Nestes 30 anos eu acredito que não tive
obstáculos graves porque trabalhei com
afinco e honestidade",

Segundo ele. a Forpal tem planos
para maior expansão no futuro. mas
cauteloso. recusou-se a detalhar estes
projetos. que quando concretizados, ele
garante, nào vão alterar a atenção que
sua empresa oferece à clientela "o que
podemos fazer por nossos clientes, faze-
mos' .

E destacando a importância do
cliente. o diretor da Forpal enfatiza que
na e trutura de uma empresa destinada à
comercialização o departamento de ven-
das é ••100% importante, ele é responsá-
vel direto pelo bom atendimento ao
cliente",

Durante o ano de 1985. a Forpal não
teve problemas que pudessem interferir
no seu faturamento. Joelsas declara,
"sinceramente, nào posso me queixar
das indústrias, não tivemos problemas
de fornecimento e as fábricas têm sido
complacentes conosco".

Desde 1970, Bernardo Joelsas parti-
cipa da ANAVE. foi membro do Conse-
lho Deliberativo, cumprindo mandato de
três anos (1975 a 1978). Em )976 a For-
necedora de Papel Forpal associou-se
como patrocinadora e a colaboração
desta empresa nas atividades realizadas
pela associação deixam evidente a cons-
cientização de seus sócios com relação à
importância das entidades de classe no
desenvolvimento do setor .

.:; Orgulhoso pela passagem do 309 ani-
OIj versário da Forpal, Bernardo Joelsas fez
.s questão de agradecer, em nome dos de-
~ mais sócios, a todos que distinguiram a5 empresa com congratulações, neste im-

portante marco. Por: Gracill Martin
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A TlVIDADES SOCIAIS .

No ano que chega ao fim, merece destaque o
sucesso alcançado nos almoços promovidos
pela Diretoria Social da ANAVE.

Chave de ouro
techa1.985

No decorrer de 1.985 ...

almoços promovidos pela ANAVE ...

12 - A AVE

tradicionalizam-se como ponto de ...

Dentre as atividades empreendidas
pela ANA VE no decorrer de

1.985. os almoços promovidos pela Divi-
são Social da Diretoria Executiva mere-
cem destaque especial, pois este evento
consagrou-se como ponto de encontro
dos profissionais dos diversos segmentos
do setor celulósico-papeleiro.

Um outro aspecto positivo nestas
confraternizações, e que vale destacar. é
o relacionado ao aspecto cultural; no de-
correr do ano, a cada almoço, tivemos a
participação de personalidades proemi-
nentes, discursando sobre assuntos di-
versos. merecedores da atenção e do in-
teresse dos profissionais do setor.

Dentre os convidados de honra, figu-
raram o delegado do Ministério do Tra-
balho em São Paulo, Ricardo Saad; o di-
retor da Associação Paulista dos Fabri-
cantes de Papel e Celulose e das Indús-
trias de Papel Simão SiA, Raul Calfat; o

encontro dos profissionais do setor.

" L. ~ -



presidente da Associação Comercial de
São Paulo, Guilherme Afif Domingos e
o diretor da Cia. Suzano de Papel e Ce-
lulose. Boris Tabacof Os temas aborda-
dos mereceram destaque junto à grande
imprensa, um fator de projeção para
nossa entidade.

Fechando com "chave de ouro"
1.985. em 12 de novembro foi realizado
o último almoço do ano, que contou com
a participação de grande número de con-
vidados e com a presença do vice-
presidente do Grupo Matarazzo. Ro-
berto Calmon de Barros Barreto, como
representante da convidada de honra,
Maria Pia Matarazzo. superintendente
do Grupo, que por motivos de saúde não
pode estar presente.

Para o próximo ano, a Diretoria da
ANA VE promete dar continuidade a
esta atividade e espera poder continuar
contando com o apoio e a participação
de todos.

/
da esq. p/ dir: Roberto Calmon de Barros Barreto. Adhemur Pilar Filho e
Neuvir Colombo Martini

Afatarazzo
investe
nofuluro

Para conquistar a posição de uma
empresa de porte médio superior. a In-
dústria Matarazzo de Papéis S/A. hoje
em uma faixa de porte médio inferior.
está preparando um novo investimento.
conforme declarou o vice-presidente do
Grupo Matarazzo, Roberto Calmon de
Barros Barreto, durante almoço pro-
movido pela ANA VE, em 12 de novem-
bro passado.

Segundo Barreto. o projeto locali-
zado na região de São Roque. onde
funcionava a antiga Celuma, hoje desa-
tivada, será vantajoso, pois exigirá um
investimemo relativamente baixo. mas
com tecnologia moderna e com aprovei-
tomento da infra-estrutura da Celuma.

Barreto: "não pretendemos inventar
8 roda novamente"

,
J

o C01!;U11rO industrial. disse Barreto.
terá uma capacidade de produção de
200 tonldia de CTMP. com utilização
de pinus como matéria-prima. A
CTMP é um produto intermediário en-
Ire a pasta mecânica e a celulose quí-
mica. "Pretendemos. explicou ele, mis-
turar a CTMP com celulose bran-
queada de eucalipto. obtendo uma mis-
tura rentável para a produção de nos-
sos papéis".

"Não pretendemos inventar a roda
nOlamente. simplesmente queremos au-
mentar nossa rentabilidade e nos inte-
grarmos em celulose o mais possível",
enfatizou Barreto, que informou estar
rIOS planos da empresa colocar anexo
ao conjunto industrial lima nova má-
quina de papel. com capacidade para
250 tonldia, para fabricar papéis com
mix da celulose de CTMP e de tercei-
ros.

Para o vice-presidente do Grupo
Matarazzo, investir em pessoal é ponto
[undamental para O fortalecimento da
estrutura desta holdtng. que controla
23 empresas. mantendo 10 mil funcio-
nários e com perspectivas de atingir em
1985 um faturamento da ordem de
c-s 1,5 trilhões.

No segmento de papel. informou
Barreto, '(temos aproximadamente 30
profissionais. numa faixa etária de 20
a 30 anos e estamos investindo neste
pessoal na área comercial,
proporcionando-lhes treinamento su-
pervisionado e orientação".

"Estamos investindo no futuro",
concluiu Barreto. na ocasião discur-
sando em nome de Maria Pia Mata-
razzo, presidente e sócia majoritária
do grupo, detendo 800!o das ações.
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. A T1VIDADES CULTURAIS .. .. .

o 119 Fórum de Análise será o
ponto alto das etividedes do
Depanamento Cultural em 1986.

Expectativa de
sucesso em 1.986

Rossi apresentou palestra ...

sobre rotoqrevure.

14 - ANAVE

O 109 Fórum de Análise do Mercado
de Celulose, Papel e Artes Gráfi-

caso realizado no mês de maio. foi o
evento promovido pela Divisão Cultural
da Diretoria Executiva da ANA VE, que
alcançou maior projeção durante o ano
de 1985.

Todavia, as palestras ministradas
mensalmente na sede da entidade tam-
bém tiveram o merecido destaque e fo-
ram de relevante importância para que
se concretizasse o objetivo de proporcio-
nar o aprimoramento e enriquecimento
do nível intelectual e profissional dos que
militam no setor.

O ciclo de palestras realizado neste
ano encerrou em 31 de outubro. quando
o supervisor técnico do setor de produ
çâo da Gráfica da Editora Abril, Sérgio
Rossi. falou sobre o processo de impres-
são em rotogravura.

Rossi descreveu detalhadamente as
diferentes etapas do processo usado na
impressão de embalagens. revistas e
também jornais, destacando que a prin-
cipal vantagem da rotcgravura está na
flexibilidade que permite imprimir sobre
diferentes suportes. desde papéis até fo-
lhas metálicas e plásticos.

Ele destacou a importância da aplica-
çâo correta do solvente nas tintas usadas
na impressão e da lisura e maciez do pa-
peI.

Falando sobre processos de gravação
do cilindro, Rossi destacou que o pro-
cesso lavser poderá revolucionar a roto-
gravura. pois tem velocidade seis ve-
zes superior a do processo eletromecâ-
nico.

As explicações foram ilustradas com
projeções de slides e no transcorrer da
apresentação Sérgio Rossi esclareceu as
dúvidas levantadas pelos profissionais
que o assistiam.

Em 1986, o Programa de Atividades
do Departamento Cultural terá prosse-
guimento c a diretoria acredita que mais
uma vez atingirá seu ponto alto na reali-
zação do 119 Fórum de Análise do Mer-
cado de Celulose, Papel e Artes Gráfi-
cas, que está sendo criteriosamente orga-
nizado.



o NOSSO PRINCIPAL PAPEL
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Que tal 136 mil toneladas ao ano?
Pois é esta a capacidade nornínal de
produção da nova fábrica de papel da
Pisa, situada em Jaguariaíva, no Paraná,
que entra em operação no final deste ano.
Esta será a maior máquina de papel da
América Latina, suprindo maís de 1/3 do
voíume de papel de imprensa atualmente
utilizado no Brasil, o que representa uma
eeonomía de divlsas da.ordem de
70 milhões de dólares ao ano.

•

•A nova fábrica. da Pisa também manterá
um fomecímsnto constante ao mercado
de 35 mil toneladas ao ano de pasta
mecânica e termomecânica.,
metérías-prímas com propriedades
específicas e custos que as colocam.como
fontes de rnateríal fibroso de P linha.
Com arPisa, 1.200 novos empregos diretos
vão surgir no Paraná. E, sem dúvida,
toneíadas de outras boas notícias virão
pela Imprensa.

~ 1IB&·rmr."IIImIIB&'" .
Av. Br1g&delroFaria Lima, 1736-Cep 01461- São Paulo- SP

. Tel.: (OU) 816.9444· Telex: (011) 32214
'ábrlca: Rod. PR 161- k:m 232 ·Cep 64200- Jaguarlaívll·PR
Tel.; (0439)-35.1456 -Telex: (041)6861 PPISBR



ENTREVISTA

o bom desempenho do setor ce/u/ósico-papeleiro
depende de uma política que garanta os recursos
financeiros necessários a novos investimentos.

Análise revela °
potencial do setor
Por: Grada Marlin

T~
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Zoqt»: "I/vemos que reduzir as exportecões de celulose para arendimenro do mercado iruerno"

Embora O setor de celulose e papel
tenha convivido durante 1.985

com uma política de preços irreal e tenha
enfrentado uma diminuição nas exporta-
ções, o presidente da Associação Pau-
lista dos Fabricantes de Papel e Celu-
lose, Osmar Elias Zogbi, que é também
diretor do Grupo Ripasa, revela-se oti-
mista com relação ao futuro.

Na entrevista que concedeu à Revista
ANAVE no mês de dezembro, ele anali-
sou o desempenho do setor e falou sobre
as perspectivas para 1.986. Comentou
também, a atual política de controle de
preços e o posicionamento do setor com
relação à preservação do meio ambiente.

Demonstrando acreditar na filosofia
de que o empresário não deve ficar espe-
rando que as coisas aconteçam e sim
deve buscar soluções, Zogbi revela "es-

tamos procurando sensibilizar o governo
de que nós precisamos de apoio na ob-
tenção dos recursos financeiros neces-
sários e suficientes para novos investi-
mentos". Na pauta de reivindicações ele
cita a necessidade de uma política de
controle de preços condizente com a rea-
lidade do setor e maior apoio e incentivo
ao mercado de capitais.

A NA VE - Como foi O desempenho do
setor de papel durante o ano de 1.985?
ZOGBI - ós tivemos um aumento de
produção de cerca de 6%, comparando-
se 1984 e 1985, de todos os tipos de pa-
péis. Este aumento foi concentrado basi-
camente na linha de papel de imprensa,
quando da entrada da Pisa, agora no ini-
cio do ano. Este foi um grande incre-
mento, que deu aproximadamente 60%

de aumento da produção nessa categoria
e que acabou dando um reflexo na pro-
dução geral da ordem de 6%. Houve
também, alguns ganhos efetivos de pro-
dutividade nas outras linhas. papel
branco, papel especial, absorventes, car-
tões e cartolinas. Vamos fechar este ano
com uma produção de 4 milhões de to-
neladas aproximadamente. No mercado
interno nós tivemos um crescimento de
15%. Tinhamos previsto um crescimento
entre 8 a 10%, mas com a reativação
econômica e alguma reposição de esto-
ques por parte de nossos clientes, e o au-
mento da exportação de produtos con-
vertidos, houve um consumo maior do
que o previsto. Como damos a preferên-
cia de atendimento para o mercado in-
terno, tivemos reduzidas as nossas ex-
portações.

A NA VE - De quanto foi essa redução?
ZOGBI - A previsão de exportação era
de mais ou menos 340 mil toneladas
para o ano de ) .985, como o mercado
interno cresceu mais 00 que o previsto
(70 mil toneladas), nós reduzimos nossas
exportações de 340 mil toneladas para
270 mil, estou falando de papéis bran-
cos. Mas, o mesmo aconteceu com as
outras linhas como a linha de cartões e
cartolinas, de papeis para embala-
gens ... , os produtores reduziram as ex-
portações para atendimento do mercado
interno.

A NA VE - E o desempenho com relação
à celulose?
ZOGBI - Todas as fábricas trabalha-
ram a plena capacidade. Em celulose o
desempenho foi, então, de um aumento
de produção da ordem de 1.8%, O que é
muito pouco representativo. Como au-
mentou a produção de papel no mercado
interno, conseqüentemente, aumentou o
consumo de celulose e mais urna vez nós
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ENTREVISTA .

tivemos que reduzir as exportações para
atendimento do mercado interno.
O assunto de abastecimento com relação
à celulose é um pouco mais sério do que
com relação à papel. Primeiro, porque
exportar celulose é mais rentável do que
vender celulose no mercado interno e ob-
viamente, as fábricas dão preferência
para exportação e a diferença é de mais
ou menos 70 dólares por tonelada, além
disso, um projeto novo de celuJose, nós
não temos nenhum aprovado até agora,
leva de 4 a 5 anos desde a data de apro-
vação até a entrada em operação. Nós
entendemos que se alguns projetos forem
aprovados em 1.986, estarào funcio-
nando somente em 1.990 ou 1.991. En-
tào, de 86 até 90/91 nós teremos pro-
gressivamente uma diminuição das ex-
portações de celulose, ou seja, o mer-
cado internacional, que foi conquistado
com muito trabalho, e tem hoje nosso
produto aceito em todos os mercados,
principalmente no europeu. que é ° mais
exigente, estamos vendo que lamentavel-
mente estamos perdendo participação
relativa.

Se nós tivermos algum ganho de produ-
ção será nas fábricas integradas, que são
aquelas que produzem celulose e papel,
esta possibilidade existe somente dentro
de dois ou três anos, portanto, eu não te-
nho dúvidas de que nos próximos anos
vamos perder participaçào de celulose
no mercado internacional, o que é muito
ruim para o País.

ANAVE - O senhor disse que para o fa-
bricante, exportar celulose é vantagem,
porque os preços no mercado externo
são mais compensadores. Diante disso, o
comportamento dos fabricantes integra-
dos estaria prejudicando os produtores
não integrados?
ZOGBI - Atualmente, os fabricantes in-
tegrados nào exportam celulose. São fa-
bricantes integrados de celulose a Ri-
pasa, a Simão, a Champion e a Suzano.
A Champion e a Suzano consomem
toda a celulose fabricada, portanto, são
auto suficientes; a Simão compra um
pouco no mercado interno e a Ripasa
tem um excedente, que vende no mer-
cado interno; ela não exporta, coloca
todo seu produto no mercado interno.
Atualmente, o mercado interno está
sendo abastecido basicamente pelos fa-
bricantes não integrados de celulose, que
18 - ANAVE

Zogbi: "nossos preços tem
que ser niveladores",

são aqueles que nós chamamos de ex-
portadores, que agora estão colocando
uma parte de sua celulose no mercado
interno. Estes fabricantes estão sendo
prejudicados, o projeto deles foi para ex-
portação de celulose e como existe esta
defasagem de preço, de cerca de 70 a 80
dólares. e são obrigados a fornecer ao
preço tabelado no mercado interno, en-
tão, sofrem prejuizo.

ANA VE - Mesmo assim, existem fábri-
cas não integradas que estão necessi-
tando importar celulose?
ZOGBI - Eu tenho notícias de que um
dos consumidores de celulose está ten-
tando fazer uma importação agora para
o inicio do ano, em janeiro, mas a preços
maiores do que os do mercado interno,
ou seja, é realmente paradoxal, porque
você tem que vender celulose, por exern-
pIo a 260 dólares no mercado interno e
um cliente precisa importar e paga 310,
315 dólares. O mais coerente seria o Go-
verno compreender isso e deixar vender
celulose aqui mesmo por 310 dólares. O
que não está acontecendo, existe uma to-
tal incompreensão por parte do Go-
verno.

A NA VE - Quais os aspectos positivos
que marcaram a exportação de celulose
durante 1.985?
ZOGBI - De aspecto positivo nós temos
o seguinte: o Brasil passou a ser grande
exportador de celulose a partir de 1.980,

antes ele era importador. E nós chega-
mos em 1.984/85 a ser O maior exporta-
dor mundial de celulose fibra curta' de
eucalipto; em segundo lugar está Esta-
dos Unidos e em terceiro Canadá. Em
exportação de papel branco, imprimir e
escrever, o Brasil é o maior exportador
mundial; excluindo o mercado europeu,
o Brasil representa uma participaçào de
40%. Considerando o mercado mundial
de papel, em papel branco O Brasil tem
participação de 20%, uma posição muito
importante. Um outro produto que tam-
bém temos grande volume de estoque
para exportaçào é o papel kraft para em-
balagem e o Brasil tem se destacado
como fornecedor na Europa.
Obviamente, embora o Brasil seja o
maior exportador mundial de dois pro-
dutos dos três mais cotados, que são ce-
lulose de eucalipto e papel branco, esta-
mos correndo um risco e isto já é uma
realidade concreta, nós estamos per-
dendo participação no mercado externo.
Portanto, de positivo nada tenho a desta-
car, somente a preocupação que está
sendo transmitida ao Governo, nós esta-
mos tentando preparar um plano de de-
senvolvimento industrial para nosso se-
tor, demonstrando ao Governo que en-
quanto houver controle de preços nào
garantindo lucro adequado para nosso
setor conseguir novos investimentos, nós
vamos cada dia mais ficar sujeitos a um
mercado instável, onde é melhor expor-
tar do que colocar no mercado interno.
Para a própria associação de classe é
difícil fazer com que fornecedor e cliente
encontrem de comum acordo uma quota
ideal de abastecimento. Estamos procu-
rando sensibilizar o governo de que nós
precisamos de apoio na obtenção dos re-
cursos financeiros necessários e suficien-
tes para novos investimentos, um con-
trole de preços condizente com a reali-
dade de um setor de capital intensivo
como o nosso; maior apoio e incentivo
ao mercado de capitais, mercado de va-
lores mobiliários, para que as empresas
possam continuar via bolsa, buscando
recursos para também fazer novos inves-
timentos. isso é um processo complexo e
demorado, que pode resultar em um
grande desenvolvimento para nosso se-
tor.
Nós temos condições de crescer muito, o
Brasil como já falei, é o primeiro expor-
tador mundial de celulose e papel
branco, por que ele conquistou isso?Por·
que tem toda a tecnologia disponível;
aqui no Brasil tem áreas suficientes de
terras; a madeira aqui tem um desenvol-



vimento muito mais rápido do que em
outros países, temos realmente um po-
tencial muito grande e podemos perder
tudo isso se não houver uma política in-
dustrial nesse sentido.

A NA VE - Durante este ano o setor con-
tou com inovações que poderão alterar a
situação do mercado?
ZOG BI - Nós tivemos a inauguração de
três novas máquinas, a da Suzano, a da
Champion e a da Cia, de Celulose do
Sul, basicamente as três para produzir
papel branco, e no final do ano passado,
começo deste ano, a Pisa Papel de Im-
prensa entrou em operação e não temos
mais nenhum projeto novo. Não houve
nenhum projeto aprovado e o mercado
interno consumiu tranqüilamente este
aumento de produção, posso afirmar que
não houve realmente alteração de mer-
cado.

A NA VE - Como será a performance do
setor em J. 986?
ZOGBI - Em 1.986 nós vamos ter um
crescimento estimado na produção de
papel de cerca de 6 a 8% novamente, em
todos os tipos de papéis. Estamos proje-
tando este índice de crescimento porque
estas três novas máquinas trabalharão a
plena carga no ano de 1.986. As outras
máquinas existentes, o máximo que po-
dem conseguir é algum ganho de produ-
tividade, o que eu acho difícil agora.
Então, calculamos urn aumento de 6 a
8%. Se nós projetarmos no mercado in-
terno um incremento de 10%, nós vamos
ter um volume para exportação idêntico
ao de 85, ou seja, 270 mil toneladas mais
ou menos. Se o mercado interno crescer
ao invés de 10, 15% a exemplo de 85, o
que é bem possível acontecer, porque es-
tamos em ano de eleições, o governo está
aplicando mais recursos na cultura e
educação, e é muito comum quando se
incentiva a educação aumentar o con-
sumo de papel. Se acontecer o que acon-
teceu em 1.985, mais urna vez teremos
que diminuir as exportações. Exportar
papel também é melhor do que vender
no mercado interno. Então, você ima-
gina a preocupação que existe hoje por
parte dos fabricantes de papel com rela-
ção á essa perspectiva. Nós estamos fa-
zendo nossas previsões de vendas no
mercado interno e para exportação, con-
siderando mercado por mercado, seg-
mento por segmento, para evitar que
ocorra por parte de nossa clientela uma
especulação para formação de estoques.
Realmente, quando você tem a perspec-

tiva de exportar com maior resultado,
você vai de todas as formas evitar a for-
mação de estoques de mercadorias. No
aspecto de papel, nós estamos entre um
crescimento de 10 a 15% no mercado in-
terno e para exportaçâo um índice igual
ou menor que em 1.985. Quanto à celu-
lose eu acho muito difícil um cresci-
mento em 1.986.

ANA VE - E a questão do preço?
20GBI - Quanto ao preço, vamos falar
primeiro no mercado internacional, com
todos os nossos estudos e informações
do exterior nós podemos concluir que
vai haver um aumento de preço tanto em
celulose como em papel, de mais ou me-
nos 10%, criando um constrangimento
ainda maior em relação aos preços do
mercado interno. Isso de certa forma,
pode até ser alentador, porque vamos
voltar a ter melhores resultados com as
exportações, o que é bom para as empre-
sas. No mercado interno você sabe a
briga que há com o CIP.

A NA VE - Já que o senhor citou a briga
que há com o CfP, eu gostaria que res-
pondesse se durante 1.985 o CfP atuou
dentro de uma normalidade que permitiu
o equilíbrio financeiro das empresas.
ZOGBI - Não. Este ano nosso setor foi
um setor que trabalhou a plena carga e
que poderia estar praticando preços
mais reais. O setor foi muito prejudi-
cado, primeiro, porque a regra do jogo
nunca foi estabelecida, uma hora aumen-
tos a cada trinta dias, outra a cada 45
dias e teve até períodos de 75 dias sem
aplicação de novos aumentos. Nossos
aumentos na soma deram abaixo da in-
flação aproximadamente 10%. Agora,
como os indices foram aplicados de
forma não constante, entre espaços
maiores e menores, quando existe um es-
paço maior nós ch amamos de barriga,
acumulam-se custos e não há reajuste de
preços, o aumento vem depois de 45 dias
e não se recupera aquilo que foi perdido.
Os resultados de nosso setor no ano de
1.985 serão comparativamente inferiores
aos de 1.984.

ANA VE - Diante dessa colocação. que
posição assume o setor? Procura-se a
extinção do controle de preços ou uma
poiitica mais condizente com a reali-
dade?
ZOGBI - Neste momento em que a in-
flação está voltando a patamares absur-
dos, eu acho irreal pedir liberação de
preços. Agora, o que fazemos questão, é

de que o governo entenda o seguinte: os
nossos preços tem que ser remunerado-
res, porque estamos cerca de 20%
abaixo dos preços reais. Eu não tenho
dúvidas de que em 86 isso vai mudar. Já
começamos urn trabalho, temos muitas
tratativas com o governo no sentido de
buscar a realidade dos preços de todas
as formas possiveis e imagináveis, va-
mos Luscar isso nem que seja necessário
nós criarmos preços.

ANAVE - Há pouco tempo foi fetta uma
revelação, em nome das associações que
representam o setor, no sentido de que o
Brasil corre o risco de voltar a ser um
País importador. O senhor poderia co-
mentar esta declaração?
ZOG BI - Vamos colocar da seguinte
forma: A pauta de exportação brasileira
considerando umas 900 mil toneladas de
celulose e umas 600 miJ toneladas de pa-
pel. Nós temos um aumento de consumo
de celulose de aproximadamente 10% ao
ano, isso significa que pelo consumo do-
méstico haverá uma diminuição nas ex-
portações de mais ou menos umas 50
mil toneladas por ano. Então, se este ano
exportou-se 870, no ano que vem serão
exportadas 820 e no ano seguinte 770; e
no seguinte 720; o que vai ocorrer é uma
diminuição ano a ano. Se os projetos que
estâo em estudo forem aprovados, a par-
tir de 1.991 você recupera toda essa
perda decrescente.
No caso do papel, veja bem, eu acredito
que vamos aprovar alguns projetos em
86, esta esperança nós devemos ter, se
nem essa esperança nós tivermos a situa-
ção fica sem solução, nós temos que
aprovar novos projetos.

A NA VE - Qual o posicionamento da
A ssociação Paulista em relação à poli:
tica de preservação do meio ambiente?
ZOGBI - A mentalidade de preservação
ambiental no Brasil é nova, surgiu há 10
anos. Então, as empresas até a década
passada não estavam preocupadas com
ecologia, preservação do meio ambiente,
integração indústria/comunidade; esta-
vam preocupadas em crescer, em pro-
gredir isso sim, e não havia realmente
uma consciência ecológica.
De uns anos para cá, a própria comuni-
dade, os órgãos de controle e as empre-
sas começaram a fazer, vamos dizer,
uma força cinérgica, um segmento moti-
vando o outro; a própria comunidade
motivando as empresas e OS órgãos go-
vernamentais; depois os órgãos moti-
vando as empresas ou formando uma
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consciência ecológica e houve necessi-
dade de se fazer que a empresa convi-
vesse com o ambiente. Nós entendemos
que é perfeitamente possível a interação
entre empresa e comunidade.
Há poucos anos, as empresas começa-
ram a adquirir essa consciência ecoló-
gica e aos poucos começaram a buscar
soluções para os seus problemas am-
bientais. As empresas de celulose são as
que mais problemas tiveram para con-
trole de seus afluentes. O Brasil já evo-
luiu muito nisso, a Associação tem pro-
curado orientar seus associados sobre
quais os processos que existem; quais as
soluções técnicas necessárias para trata-
mento de efluentes e todas as empresas
tem hoje, em conjunto ou isoladamente,
procurado soluções para que se enqua-
drem dentro das normas e leis vigentes.
Na Associação existe um grupo de tra-
balho especifico, que é o GT-8 de Meio
Ambiente, que se reúne para troca de
idéias e informações para se verificar por
exemplo, quem está mais evoluido no
sentido de que colabore com as outras
empresas oferecendo informações técni-
cas. Hoje, já existe uma consciência co-
letiva no nosso setor e as empresas po-
dem e devem resolver todo e qualquer
problema ambiental, caso ainda existam
nas empresas, muitas empresas já resol-
veram completamente seus problemas,
outras estão em processo de solução.

ANA VE - Como está o setor com rela-
cão ao aspecto social?
ZQGB] - a nosso setor, eu digo até
com orgulho, que ele está bem a frente
dos outros segmentos industriais. a rela-
cionamento capital e trabalho tem sido
muito bom em nosso setor, embora
exista nesta fase interesses poJiticos, em
alguns sindicatos, que às vezes deixam
de lado O interesse maior, que é o bem
estar do trabalhador, para defender em
primeiro lugar soluções políticas con-
trárias até aos interesses da própria Na-
ção.
Mesmo assim, temos um relacionamento
bom com o nosso trabalhador. É um se-
tor que nào tem greves, um setor que re-
munera bem seu trabalhador, que dá as-
sistência médica gratuita, etc ...
Então, este é um aspecto que vem bem
de encontro com a filosofia e postura do
novo empresário. A empresa tem dois
princípios básicos, o de gerar riquezas,
desenvolvimento e comércio e o de gerar
o bem estar social. Basicamente, ela
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pode gerar o bem estar social pagando
bem o seu trabalhador, dando assistên-
cia médico-hospitalar, educação, isso fez
com que o relacionamento capital/traba-
lho seja bom.

ANA VE - As entidades do setor realiza-
ram neste ano diversos encontros para
avaliação e sugestões para o desenvolvi-
mento do setor. Qual a sua opinião sobre
essas reuniões 7
ZOGBI - Nós temos feito reuniões se-
manais nas Associações Nacional e Pau-
lista, que são associações de São Paulo.
Para melhor conhecimento dos proble-
mas brasileiros, a Associação Nacional
tem feito reuniões regionais a cada três
meses, cada uma dessas reuniões é orga-
nizada por um respectivo sindicato e tem
trazido para nós soluções importantes.
Primeiro, porque eu tenho a impressão
que facilitam muito o relacionamento en-
tre as entidades regionais; nós pudemos
perceber que há problemas comuns que
não eram do conhecimento de todos e
que agora podem ser tratados de uma
vez só. Antes a Associação Nacional ti-
nha conhecimento de que uma regional
estava com um problema e este era tra-
tado isoladamente, hoje, podemos anali-
sar em conjunto.
Nós pretendemos continuar com essas
reuniões dessa mesma forma, reuniões
semanais em São Paulo e trimestrais em
outros estados.

A NA VE - O que representou o I Enpa-
pel - Encontro Nacional dos Fabrican-
tes de Papel e Celulose?
ZOGBI - Como você mesma pergun-
tou, o primeiro. E foi uma experiência
bastante saudável, cujo objetivo básico
era fazer com que o setor pudesse conhe-
cer seu próprio peso econômico e fazer
um debate político, mais precisamente,
para exercicio do poder político.
O setor tendo conhecimento de sua im-
portância, de sua magnitude, do que ele
representa para o Pais em termos sociais
e econômicos precisa mostrar para as
autoridades setoriais o que ele pode ofe-
recer, o que ele pode fazer pelo País. En-
tão, nós entendemos como um debate do
poder econômico em relação ao poder
político. Nós fizemos o ] Encontro neste
ano e temos certeza que foi um sucesso,
vieram mais de 90 pessoas de órgãos do
governo para conhecer melhor nosso se-
tor, nossas dificuldades, nossas preten-
sões e previsões. Muitos assuntos debati-
dos durante o Enpapel já foram resolvi-
dos entre empresários e governo.

ANA VE - O senhor poderia citar alguns
dos problemas solucionados?
ZaGBI - Conseguimos redução de cus-
tos no Porto de Santos. Também nosso
contato com a própria Cacex permitiu
visualizar a possibilidade de economia
de fretes e diversos outros pontos.
Nós, através de um diálogo com a Fe-
pasa por exemplo, conseguimos estabele-
cer um custo de transporte ferroviário no
Estado de São Paulo. Você sabe que
todo o transporte no Brasil é por rodo-
'via, o que não tem sentido. E o trans-
porte ferroviário, além de escasso é caro,
de forma que estamos fazendo um
acordo com a Fepasa. Hoje, a Fepasa
tem um diagnóstico do nosso setor, eles
já sabem todo o traçado de mercadorias
no Estado de São Paulo, os trajetos de
todas as fábricas até o Porto de Santos e
pretende elaborar um projeto para que
façamos um transporte não mais rodo-
viário e sim rodo-ferroviário, o que eu já
considero viável.
Então, o Enpapel serviu para nós discu-
tirmos assuntos importantes, O Governo
entendeu nossa idéia e está solucionando
até em um prazo menor do que nós espe-
ravamos.

ANA VE - Quando sera o próximo
encontro?
ZaGBI - a objetivo é realizar o Enpa-
pel uma vez por ano, a cada ano em uma
associação regional. O próximo deverá
ser no sul, no final de 86.

A NA VE - O senhor é otimista com rela-
çào ao futuro do setor?
ZaGB] - Apesar de todas as dificulda-
des que nós tivemos como o controle de
preços, a redução nas exportações ...
Nós continuamos otimistas, porque o
próprio setor de celulose e papel é um se-
tor que entusiasma. Nós conquistamos
posições importantes no mercado inter-
nacional, isso demonstrou nossa capaci-
dade empresarial. Este é um setor de ca-
pital privado, 90% das empresas são na-
cionais e temos um potencial de cresci-
mento muito grande. Nós podemos nos
próximos dez anos, se houver compreen-
são por parte do governo, desenvolver a
participação do setor de papel e celulose
dentro desta nova política industrial que
está sendo realizada, nós podemos inclu-
sive duplicar a produção de celulose e
papel. Basicamente é isso o que tenho a
dizer. O empresário não deve ficar pa-
rado esperando que as coisas aconte-
çam, deve buscar soluções.







· MARKETlNG fica diante do cliente no máximo 30 se-
gundos, no out-door, também é vista por
alguns segundos, porém a agenda é uma
propaganda que durante os 365 dias do
ano estará junto do cliente".

Além deste aspecto, a agenda é abso-
lutamente dirigida para um determinado
público de interesse direto do anun-
ciante; é um presente que o cliente usará
durante todo o ano e que lhe será agra-
dável, criando uma relação de simpatia
para com aquele que o presenteou.

Apesar desta interessante estratégia
comentada por Rothschild, ele afirma
que como publicitário acredita que a
propaganda deve ser objetiva e direta,
por este motivo, seus anúncios não se
apoiam em uma mensagem que identifi-
que a agenda como um instrumento de
propaganda. mas insiste na qualidade
dos produtos da marca Pombo. que tem
padrão de alto luxo e no fato do brinde
ser útil e agradável.

Ele atribui o sucesso das agendas
também ao fato de que as companhias ti-
nham dificuldade em inovar seus brindes
todos os anos e este artigo solucionou a
questão.

Um brinde que agrada ao cliente e é ao mesmo
tempo um vantajoso instrumento de propaganda,
pois permanece durante os 365 dias do ano.

Agenda:um
bomnegócio

Rothschild: trabalho, ousadia e dedicação

A oferta de agendas como brindes a
clientes e amigos é uma tradição

que as empresas de todo o mundo repe-
tem anualmente, mas no Brasil um longo
caminho se percorreu até que a distribui-
ção de agendas se tornasse uma tradi-
ção.

João Rothschild, diretor presidente da
Ernesto Rothschild Si A, empresa conhe-
cida mundialmente pela marca POMBO,
recorda que chegou ao Brasil no ano de
1.935. vindo da Alemanha e iniciou o ne-
gócio de agendas levado por um aconte-
cimento bastante curioso:

-Quando cheguei da Alemanha, em
1.935, eu quiz comprar uma agenda de
bolso. pois estava habituado ao uso e
não encontrei em lugar 'nenhum, em ne-
nhuma papelaria. As papelarias acha-
ram muita graça, porque eu queria um
produto que não se vendia, que não exis-
tia.

Publicitário por formação e especia-
lista em técnicas de impressão e propa-
ganda, João Rothschild decide dedicar-
se ao negócio de agendas e brindes e en-
frenta muitos obstáculos até conquistar
a posição de destaque que hoje ocupa a

Pombo graças a muito trabalho, dedica-
ção e uma boa dose de audácia.

Dentre os obstáculos enfrentados,
Rothschild revela que precisou criar o
hábito da utilização de agendas no Bra-
sil e principalmente no norte do país este
foi um trabalho muito difícil, porque lá
este artigo era completamente desconhe-
cido.

Em 1.936 foi lançada a primeira
agenda de mesa moderna e com o decor-
rer do tempo, a agenda de bolso fixou-se
como um dos produtos mais vendidos da
Pombo, alcançando edições significati-
vas, mesmo em termos internacionais.

Graças a um trabalho insistente, as
papelarias passaram a incluir sistemati-
camente agendas de luxo em seu sorti-
mento, atualmente, no final de todos os
anos este artigo é considerado um "best-
seller" indispensável.

ESTRATÉGIAS DE MARKETlNG

Acompanhando a evolução industrial
e econômica do país, surgiu a necessi-
dade de se aplicar estratégias de marke-
ting que garantissem a continuação do
sucesso do negócio de agendas.

A Pombo foi a primeira produtora de
agendas a fazer propaganda em revistas
econômicas e em jornais, visando popu-
larizar o artigo em um periodo que era
relativamente desconhecido no Brasil.

Hoje, a estratégia utilizada também
pelos outros produtores de agendas, con-
siste na publicação de anúncios em revis-
tas e jornais, a partir do mês de junho
até o final do ano, com o objetivo de
lembrar aos clientes que se aproxima o
periodo de confecção de agendas.

Rothschild explica que a agenda é um
instrumento de propaganda muito eficaz,
que traz vantagens em relação a outros
veiculas. "A propaganda na televisão

UM BOM NEGÓCIO

Produzir agenda é um bom negócio,
garante Rothschild, mas "de uns tempos
para cá tem surgido no mercado alguns
editores que produzem agendas similares
às da Pombo o que não é justo, porque
os nossos modelos são criteriosarnente
estudados e elaborados pelo departa-
mento de marketing e isso também pre-
judica o mercado".

Segundo ele, ao mesmo tempo que
produzir agendas é um bom negócio, en-
volve grande risco, porque a produção é
baseada no consumo, e se este for menor
do que o previsto, a produção está per-
dida. "Agenda é como uma flor, explica
Rothschild, se não for vendida na época
devida, murcha e precisa ser jogada
fora".

Apesar deste fator, a Pombo não so-
fre problemas de encalhe, produzindo
anualmente cerca de 3 milhões de agen-
das. o que envolve um consumo da or-
dem de 700 toneladas laoo de papel
aproximadamente, esta empresa coloca-
se entre as associadas da Diary Publis-
hers International (DPI), órgão que reu-
ne os 12 maiores produtores de agen-
das do mundo, que são responsáveis pela
produçâo de mais de 90 milhões de
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agendas e detentores de 60% do mer-
cado.

No mercado brasileiro, de aproxima-
damente 8 milhões de agendas/ano, tem
a liderança com uma participação de
mais de 40%, um grande potencial de
consumo está nas companhias que ofere-
cem agendas como brindes, o restante é
consumido por papelarias que vendem
diretamente ao consumidor.

As agendas Pombo já estão presentes
no mercado externo, em países como
Venezuela, Argentina, Chile, Áustria e
outros. O incremento à exportação é
uma meta de Rothschild, "há um esforço
muito grande para se exportar, pois o
Brasil necessita de divisas e estamos fa-
zendo força para colaborar",

Na visão da Pombo, "o mercado ex-
terno é muito difícil, exportamos uma
quantidade relativamente pequena, po-
rém com um acabamento de alto luxo",
o que revela no exterior a capacidade
que tem o Brasil para produzir produtos
de alta qualidade, revela seu diretor pre-
sidente, que comenta também o fato de
ser necessária a impressão em outro
idioma que não o português.

Para produção de agendas de alto
luxo e fino acabamento, todos os esfor-
ços são validos, aproveitando por exem-
plo, a realização da Orupa - Feira Inter-
nacional de Papel e Impressão, que será
realizada na Alemanha, em maio do pró-
ximo ano, os produtores de agendas es-
tarão participando do 319 Encontro
Mundial, em Bielefeld, a cidade dos ca-
lendários.

Os associados da OPI, conforme in-
formação de Rothschild, visitarão a
Drupa e na ocasião poderão ser feitos in-
vestimentos tecnológicos com custo me-
nor, que beneficiarão este segmento indus-
trial,

A HISTÓRIA DO POMBO
Em 10 de dezembro, a Ernesto Roths-

child S/ A completou 55 anos de ativida-
des, mas o Pombo, marca que identifica
a empresa, é um pouco mais jovem.

Joào Rothschild conta que no ano de
1.945, com o final da 11 Guerra e volta
da paz. ao mundo, surgiu a inspiração da
marca Pombo, ave símbolo da paz.

Esta simbologia dizem ter surgido há
muito tempo, desde que um pombo
anunciou a Noé o fim do dilúvio ou pre-
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Nos diversos modelos praticidade e beteze.

cisamente no dia 18 de junho de 1.815,
no auge do expansionismo de Napoleão,
quando o banqueiro londrino Rothschild
enviou um pombo que pousou em Lon-
dres anunciando a derrota francesa em
Waterloo.

Por estes e por outros acontecimen-
tos. o Pombo como simbolo de paz tem
sido alvo de muitas inspirações positivas,
que acabaram influenciando também o
trabalho de Ernesto Rothschild, que
acredita ter adicionado à imagem do
pombo a simbologia de uma mensagem
de amizade, qualidade e eficiência.

Por: Grada Martin
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Visando estimular o
desenvolvimento das aplicações
do Látex Sintético do Estireno e
Butadieno Carboxilado na indústria
de papel e cartão revestido. a
Dow Química, com o apoio da
Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel- ABCP, está
instituindo o Prêmio Dow/Látex.
Este Prêmio está aberto a todos
os técnicos das indústrias
papeleiras, e será oferecido às
duas melhores monografias sobre
o uso de ligantes sintéticos em
formulações para recobrimento
de papel e/ou cartão,
O regulamento se encontra
à disposição dos interessados e
os trabalhos deverão ser entregues
até 15.04.86 na sede da
Dow Química em São Paulo.

Os candidatos de outras cidades
poderão entrar em contato
com J. L. Liberato ou Rosely
Pasquali, por telefone ou correio.
Dow Química do Sulltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1541
14~ andar
CEP 01451
Fone. (011) 212-1122

~ Oow Quimica do Sul Ltda.
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Com a inauguração do Tratamento Primário de
Efluentes LIquidas, a Ripasa atinge mais uma
etapa de seu projeto de proteção ambiental.

Em defesa do
meio ambiente
Promover o desenvolvimento, sem

contudo, comprometer o meio am-
biente, é uma filosofia do setor de celu-
lose e papel, que em conjunto com ór-
gãos do Governo vem viabilizando
ações visando a defesa, preservação e
proteção ambiental.

Neste contexto, destaca-se a eficaz
ação do Grupo Ripasa, que cumprindo
mais uma etapa de um amplo projeto
ambiental, inaugurou em 06 de novem-
bro passado, uma estação de tratamento
primário para efluentes líquidos.

O Tratamento de Efluentes Líquidos
está localizado na unidade produtora de
celulose do Grupo Ripasa, em Limeira-

SP e foi construido com a finalidade de
garantir maior segurança e total rigor no
tratamento da água industrial antes que
ela seja devolvida ao Rio, contribuindo
desta forma para a preservação da Bacia
do Piracicaba.

Ao discursar na solenidade de inaugu-
ração, o diretor do Grupo Ripasa, Os-
mar Zogbi, destacou que a sondagem do
terreno para instalação da unidade de
tratamento teve inicio em julho de 1984,
com a terraplanagem concluída no final
do mesmo ano, tendo a construção sido
iniciada em janeiro de 1985 e os primei-
ros testes de operação foram realizados
em agosto.

Descrevendo o processo, Zogbi expli-
cou que o tratamento primário consiste
em duas câmaras de floculação, por
onde entra o efluente industrial e é aglo-
merado o material sólido em suspensão.
Destas câmaras, a água é transportada
para os dois tanques de decantação, com
capacidade para tratamento de 2.400 m3

por hora.
Por gravidade, os sólidos aglomera-

dos concentram-se no fundo dos tanques
de onde são removidos por meio de
bombas de sucção suspensas em pontes
rolantes móveis. Cumprido este pro-
cesso, a água deixa o tratamento pri-
mário e é levada à lagoa aerada para re-
moção da carga orgânica.

Na lagoa, a água permanece durante
cinco dias, em média, sob tratamento
biológico, último passo antes de ser de-
volvida ao Rio Piracicaba.

Zogbi enfatizou, "não queremos ape-
nas cumprir a lei, desejamos superá-Ia".

Esta obra, ao lado de outras já con-
cluídas e em conclusão, completam o
projeto global de proteção ao meio am-
biente desenvolvido pela Ripasa - Uni-
dade I, e aprovado pela Cetesb, que deve
estar concluido no próximo ano, garan-
tindo um padrão acíma das especifica-
ções da legislação vigente no país para
os efluentes emitidos pela empresa.

Deste plano abrangente fazem parte

o tretemento garente um Indice de pureza superior ao exigido pela lei.
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Ripasa f investe no tretemento de eüuemes htdricos e aéreos

equipamentos diversos como o "Larger
Economizer". lavador Venturini. forno
pós-queirnador, coluna Lockrnan, sis-
tema stripping, precipitadores eletrostáti-
cos. sistema de remoção de fibras. bacias
e muretas de contenção, emissário de se-
gurança, lagoa de aeração etc ...

A solenidade de inauguração contou
com a presença de toda a diretoria do
Grupo Ripasa, de grande número de
convidados e de várias autoridades, den-
tre elas. o secretário especial do Meio
Ambiente do Governo Federal, Paulo
Nogueira Neto: o secretário do Estado

de Obras e do Meio Ambiente João Os-
waldo Leiva e o presidente da Cetesb -
Cia de Tecnologia e Saneamento Am-
bientai, Werner Zulauf.

TECNOLOGIA NACIONAL

o tratamento primário foi projetado e
construído com tecnologia e mão-de-
obra exclusivamente nacionais, consu-
mindo cerca de um ano de trabalho para
sua conclusão.

As duas câmaras de decantação que
integram o equipamento medem 20 x 80
x 4.5 m de profundidade cada uma e
têm capacidade para 14.400.000 litros.

A construção absorveu um volume de
aço (185 toneladas) e de concreto (cerca
de 3.500 rn') suficiente para erguer a es-
trutura de dois prédios com J 5 pavimen-
tos e dois apartamentos por andar.

Neste projeto a Ripasa, que está con-
cluindo um plano paisagistico para tra-
zer a natureza definitivamente para den-
tro da fábrica, complementando o equilí-
brio entre a atividade industrial e o meio
ambiente. investiu um capital da ordem
de CrS 13 bilhões.

910 BBANCO

RIO BRANCO
RIO BRANCO

oNOVO CONC TO EM STRIBUIÇÃO
o nosso objetivo é formar um elo entre o fabricante no 50 c iente I

a im p deremo garantir o certeza de um melhor atendimento e
rapidez no entrego.

• PAPÉIS PLANOS
• CARTÕES E CA ou AS
• ENVELOPES E TINTAS

• FORMULÁRIOS CONTí UOS
• BOBINAS P/TELEX
• PAPÉIS XE OGRÁFICO

RIO BRANCO ComércIo e Indústria de Papéis ltda.
Rua Padre Raposo, 1015 - Mooca· S. Paulo - CEPo03116

Tel.: 291-0377 -Interior (DDG) 011-8002010 e 8002003· Telex: (011) 36642
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NUNCA SAI DO A ONIMATO.
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Síncarbon, o lado bom do papel-carbono, tem uma novidade
que vai causar muito boa impressão a você.
Agora. Sincarbon possui fibras de garantia.
E Isto significa que Sincarbon tem a mesma
proteção do papel-moeda, que o diferencia
dos papéis falsos. Você vê as pequenas fibras
vermelhas em toda a su~rfície, do papel.
E a garantia de estar levando Sincarbon -
~ não outro papel qualquer.
E a fibra da Matarazzo protegendo o
consumidor.



ATUALIDADES

o 189 Congresso Anual da ABCP reuniu cerca
de mil profissionais que discutiram o avanço
tecnológico do setor de papel e celulose.

Avanços
Tecnológicos
rrOGoverno do Estado de São Paulo

estará investindo no próximo ano
recursos da ordem de Cr$ 16 bilhões em
16 projetos do Centro Técnico em Celu-
lose e Papel do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas - IPT", declarou Einar
Kok. secretário da Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia, ao discursar du-
rante a solenidade de Abertura Oficial
do 18'?Congresso Anual e Exposição In-
dustrial de Celulose e Papel, promovido
pela ABCP - Associação Técnica Brasi-
leira de Celulose e Papel, no Palácio das
Convenções do Parque Anhembí, em
São Paulo. de 18 a 22 de novembro.

Einar Kok reconhecendo que cabe à
Secretaria da Indústria e Tecnologia.
através de seus órgãos. desenvolver
esforços na defesa de alternativas na-
cionais para substituição da tecnologia
de produtos importados, frisou "não
queremos com essa política, uma inde-
pendência no campo tecnológico. o que
seria um isolamento irracional. No nosso

entendimento. o que não pode ser acei-
tável neste momento de recursos escas-
sos, é que haja conhecimentos e tecnolo-
gias desenvolvidas nas universidades e
nos institutos de pesquisas que não se-
jam aproveitados pelo setor produtivo".

Os projetos que o governo pretende
investir visam atender à demanda do se-
tor industrial celulósico-papeleiro e den-
tre elas destacam-se, "Desenvolvimento
de Processos de Alto Rendimento para
Madeiras de Eucalipto e Pinho para Ba-
gaço de Cana", "Instrumentação e Con-
trole Avançado por Microcomputador,
para Evaporadores de Múltiplo Efeito",
"Elaboração de Software Aplicativo
para Indústria de Celulose e Papel",
"Programa Interlaboratorial" e "Assis-
tência Técnica à Pequena e Média Em-
presa do Setor, visando o Aprimora-
mento da Qualidade Industrial". Para
viabilização destes projetos haverá tam-
bém a participação dos empresários do
setor de celulose e papel.

O secretário Einar Kok destacou tam-

bêrn, a importância do Centro Técnico
de Celulose e Papel do IPT, que foi
criado em 1976 e reformulado pelo atual
Governo. contando atualmente com 59
funcionário. na maioria técnicos de ni-
vcl univer itário e médio. O objetivo
principal deste centro é liderar o desen-
volvimento tecnológico na área de celu-
lose e papel. visando contínuo melhora-
mento dos produtos. através da geração
e implementação de conceitos inovado-
res e oferta de programas educacionais
atualizados.

Ele explicou que na perseguição de
suas metas fundamentais, merece desta-
que o "processo interativo e para
instrumentalizá-lo, ressalta-se a impor-
tância do Conselho Consultivo do Cen-
tro Técnico de Celulose e Papel, no qual
tem assento a ABCP, além de outras as-
sociações de classe, tanto técnicas como
empresariais, de entidades do Governo
relacionadas à pesquisa e de universida-
des. constituindo um fórum de reflexão e
debates estratégicos sobre os problemas
do selar".

Segundo Einar Kok, "basicamente o
CTCP do IPT atua na adequação. de-
senvolvimento e otimização do processo
de polpação química de alto rendimento
e branqueamento; de fabricação de pa-
pel e de recobrimento; simulação e con-
trole de processos: acompanhamento
das sucessivas etapas dos processos de
fabricação reais e simuladas; desenvolvi-
mento de produtos para aplicações e ca-
racterizações a partir de matérias primas
tradicionais ou não convencionais; ca-
racterização e aproveitamento de sub-
produtos; conversão e alternativas de
energia; sistemas de garantia e controle
de qualidade e programas interJaborato-
riais para aferição de equipamentos de
ensaio".

N a solenidade de Abertura do Con-
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gresso, além de Einar Kok estava pre-
sente um numeroso público e à mesa de
honra figuravam as seguintes personali-
dades: Claudio Campos, presidente da
ABCP; Horácio Cherkassky; presidente
da Associação Nacional dos Fabricantes
de Papel e Celulose; Jamil Nicolau Aun,
presidente do Sindicato da Indústria de
Papel, Celulose e Pasta de Madeira para
Papel, no Estado de São Paulo; Osmar
Zogbi, presidente da Associação Pau-
lista dos Fabricantes de Papel e Celu-
lose: Adhemur Pilar Filho. presidente da
ANAVE - Associação Nacional dos
Homens de Venda em Celulose, Papel e
Derivados; Mário Arn ato , vice-
presidente da Fiesp - Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo, repre-
sentando o presidente Luiz Eulálio de
Bueno Vidigal Filho; Sidney Fernandes,
presidente da Abigraf - Associação Bra-
sileira da Indústria Gráfica' Aldo Sani,
presidente da Abecel - Associação Bra-
sileira dos Exportadores de Celulose;
Pery Bomeisel, vice-presidente da ABRE
- Associação Brasileira de Embalagem,
representado o presidente Manuel
Vieira: Henrique Silveira de Almeida, re-
presentando Leopold Rodes, diretor do

Centro Técnico de Celulose e Papel do
IPT; Sérgio Way, representando o prof.
Jurandyr de Carvalho, diretor da Escola
Senai Theobaldo de Nigris; Plácio Lou-
ritio, presidente da ABTG Associação
Brasileira de Tecnologia Gráfica e Os-
waldo Lazaretti, presidente da ABPO -
Associação Brasileira do Papelão Ondu-
lado.

Cláudio Campos, presidente da
ABC P.ao proferir o discurso de abertura,
destacou, com este congresso, , espera-
mos contribuir sobremaneira com o
avanço tecnológico de nosso segmento
industrial. segmento este que, de forma
criativa superou as adversidades impos-
tas por um periodo recessivo conse-
guindo firmar-se e manter-se em uma
posição de destaque dentro da economia
nacional" .

Após a cerimônia, foi aberta oficial-
mente a 18~ Exposição Industrial, que
contou com a participação de aproxima-
damente 40 empresas do setor que expu-
seram ao público a mais alta tecnologia
e os mais avançados equipamentos desti-
nados á fabricação de celulose, papel e
derivados, com vistas à otimização dos
recursos disponíveis no Brasil.

CAMINHANDO PARA O
APRIMORAMENTO

Durante a semana em que transcorreu
o 189 Congresso Anual de Celulose e
Papel, evento realizado anualmente e
considerado um ponto fundamental para
o intercâmbio tecnológico entre técnicos,
engenheiros e pesquisadores do setor ce-
lulósico papeleiro, não só do Brasil, mas
também do exterior. cerca de mil profis-
sionais estiveram reunidos discutindo
um programa técnico de alto nível.

Este programa abrangeu desde a área
florestal até o acabamento, conversão,
automação e controle do processo, equi-
pamentos e produtos de proteção am-
biental. alternativos energéticos, focali-
zando as mais recentes inovações e
abordando aspectos econômicos do mer-
cado papeleiro nacional e internacional.

No transcorrer do evento realizaram-
se ainda diversas atividades como uma
mesa redonda sobre" A Qualidade do
Produto:O que é e como obtê-la" e outra
sobre •.Administração Industrial: Painel
de Debates sobre Recursos Humanos";
além de um Seminário sobre ensaios não
destrutivos e o rI Encontro sobre Instru-
mentação.

- PAPEL PARA IMPRENSA
- PAPEL PARA LIVROS E REVISTAS
- CELULOSE PARA INDOSTRIA DE PAPEL

FI L1AL São Paulo MATRIZ: Rio de Janeiro

Av. Henry Ford, 811/833
Te!.: 273-6011 PABX
Telex 011/22945 "JANER"

Outras Filiais em Porto Alegre,
Belo Horizonte, Curitiba, Recife,
Salvador e Brasilia.



A Fábrica
atua em 2 se
papeleiro.
E nos dois-se destaca
qualidade.

Linha Industrial
• Auto-cópia • Basepara cerbóno
• Seda Guardanapo • Seda Impressão
• Monolúcido • Kraft e fine Kraft
• Segundas vias • Seda Cores
• Papéis especiais

Linha de Consumo
Higiênicos: Charme, Personal, Pétala, It.
Guardanapos: Snob, Santepel.
Lenços: Kiss, Ego.

Fábrica de Papel Sarna Therezinha SA
UNIDADE PENHA - Fone: 295-3411 (PABX)

RuaAracati, 275 - São Paulo - Cx. Postal 14.707
CEP03630 - Telex: 011 .25486 - FPSTBR

End. Telegráfico: PAPERMILL

UNIDADE FADLO HAIDAR- Fone: 433-3657 (PABX)
Rodovia Capitão Barduino, Km 98 - Bragança Paulista
Cx. Postal 273 - CEP12.900



LIVROS

. RicbsrdJ.
SCHONBERGER

TÉCNICAS
INDUSTRIAIS
JAPONESAS

Técnicas Industriais Japonesas
Autor: Richard J. Schonberger
Livraria Pioneira Editora - 1985

Técnicas Industriais Japonesas re-
vela para o Ocidente os segredos

dos padrões de produtividade e quali-
dade das indústrias do Japão. Segundo o
autor, a fórmula mágica japonesa é ba-
seada numa série de técnicas entrelaça-
das - espantosamente simples. Schon-
berger mostra "nove lições ocultas sobre
a simplicidade", explicando como po-
dem funcionar as técnicas japonesas nas
indústrias de outros países.

Um capítulo especial trata especifica-
mente do Sistema Kanban, que a
Toyota criou para chegar ao melhor
aproveitamento de seus estoques, tópico
em que o autor apresenta uma compara-
ção entre o Sistema Kanban de ficha
única e de fichas duplas.

Richard J. Schoenberger, ex-
engenheiro industrial, tem se dedicado
exclusivamente ao estudo das estratégias
japonesas. Leciona atualmente no De-
partamento de Administração de Empre-
sas da Uníversidade de Nebraska, Lin-
coln.

o CAPITALISMO
HISTóRICO

I

o Capitalismo Hist6rico
Autor: tmmenuel Wallerstein
Editora Brasiliense - 1985
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DSTAR
IBM PCe seus Compatfveis

GUIADO usuARIO

Wordstar IBM PC e
seus Compatlveis
Autor: Richard Curtis
Editora Mg Graw-HiII
do Brasil - 1985

ADMINISTRAÇÃO
DO TEMPO
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Administração do Tempo
Autor: Renato Bernhoett
Editora Nobel - 1985

A bordando aspectos como o capita-
lismo em sua realidade prática; seu

funcionamento enquanto sistema; as
causas que o levaram às formas de de-
senvol vimenta que con hecemos e também
para onde se encaminha atualmente, a
obra de Tmmanuel Wallerstein, um dos
mais importantes historiadores contem-
porâneos, propõe a análise do capita-
lismo como um sistema social histórico,
compreensível através da observação to-
tal de sua história e de sua realidade con-
creta. O Capitalismo Histórico é uma
obra dividida em quatro capitulos: A
Mercantilização de Tudo: A Produção
de Capital; A Política de Acumulação:
Luta pelos Beneficios; A Verdade como
Ópio: Racionalidade e Racionalização;
Conclusão: Progresso e Transições; com
linguagem bastante acessível.

Com todas as informações que o
usuário, ou futuro usuário, precisa

saber a respeito da aplícação eficaz do
processador de palavras Wordstar - em
sua versão específica para o IBM PC e
seus compatíveis, incluindo acentuação
em português, este Manual, que foi tra-
duzido, revisado e composto no próprio
Wordstar, nas instalações da Brasoft
Produtos de Informática Ltda., distribui-
dor exclusivo do Wordstar no Brasil,
apresenta ainda seus programas comple-
mentares MailMerge. SpellStar, StarIn-
dex e Correctstar e é uma ferramenta in-
dispensável no trabalho de secretárias,
executivos em geral, jornalistas, advoga-
dos e todos os que na vida profissional
têm contato com as inúmeras aplicações
do computador.

A drninistração do Tempo é um tra-
balho com a proposta de convidar

o leitor a uma análise e reflexão sobre a
forma como tem usado o tempo nas dife-
rentes atividades de sua vida. As coloca-
ções e instrumentos apresentados repre-
sentam pesquisas desenvolvidas através
de seminários, palestras e consultorias,
ao longo de aproximadamente 10 anos,
mostrando a importância do uso do
tempo no plano profissional ou indivi-
dual, e como a sua administração está
diretamente relacionada com a quali-
dade de vida.

O objetivo do autor Renato Ber-
nhoeft, empresário bem-sucedido, é in-
troduzir novos conceitos que conduzam
a uma necessária reflexão sobre o as-
sunto, através de uma auto-análise e um
profundo exame das relações que cer-
cam o individuo, em casa ou no traba-
lho.

Dividido em duas partes, a primeira
vai situar O leitor em relação ao tempo,
de forma mais global possível, especifi-
cando o que é tempo, as suas dimensões
e estruturações. A segunda parte está
destinada ao exame do tempo na organi-
zação, fornecendo uma visão suscinta da
empresa e de seus estágios. Apresenta
também uma análise dos seus "desperdi-
çadores" de tempo e uma lista com algu-
mas idéías de como "economizar"
tempo.

Este livro irá revelar ao leitor como é
possivel e fundamental aplicar racional-
mente o tempo para se atingir uma quali-
dade de vida profissional e individual
mais condizente com o agitado "corre-
corre" destes nossos dias.



Grupo De Zorzi
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Cia. De Zorzi de Papéis
"SEMPRE VOLTADA AOS ESPECIAIS"

• Unha Standard
Print Dez· Superbond - Coruluz - Monolucido - Duplex Print Dez Revestido - Cartão Rigi Dez
Cartão Amarelo Calandrado - Higiênico.

• Linha Especial
Cristalex: Branco, Alfa, Cores e Opaco
Abrasivos:SB,NB eSBL
Alto Base - Artes - Onion Skin - Couche Dez - Desenho.

~

De Zorzi Distribuidora de Papéis S/A

.Papeis para Imprimir .Cartol inas

• Cartão Duplex

• Papel R eport

.Cartão Triplex

.Tintas

.Cadernos • Envelopes

Fábrica: Fazenda Coruputuba - Fone: (0122) 42-2122 - Telex: 122-353 - CEP 12400 - Pindamonhangaba - SP

Sede: SÃO PA ULO -SP-R ua Luiz Gama,803 Cam buci-Fone(O 11 )279- 7822- Telex (O 11 )21218

Filiais: CAMPO GRANDE-MS (067)383-3039

RIBEIRÃO PRETO-SP(O 166)25-3059

RIO DE JANEIRO-RJ(021) 264-3952

CUIABÁ-MT (065) 321-9522

PORTO VELHO - RO (069) 2214622

PORTO ALEGRE-RS (0512)220577

CAMPINAS-SP (O 192) 311 J4 7

PASSO FUNDO -RS(054)313-3847

CRISCIUMA -SC (Q484) 33-1436

BELO HORIZONTE - MG (031) 224-7699



PONTO DE VIS TA

Outro horizonte chegará•••

Olhar calmo e sereno. Horizonte de
luz. Um equilíbrio interior. Uma

fortaleza de amor, estrela guia do ho-
mem. Manter a serenidade se não for a
maior, será, com certeza uma das mais
admiráveis qualidades do ser humano.

A calma e a razão são uma questão
importante, principalmente para quem
deve decidir e escolher caminhos a se-
guir.

Aprendendo a ser sereno em suas re-
flexões, o ser humano libertar-se-á de
tanto egoísmo e ambições desconexas.

Cultivar a humildade, oferecendo a
mão e o apoio a outros seres humanos
quando se encontram sem rumo e deses-
perançados. Contemplar uma folha ou
lima floresta, o mar ou uma gota de
água. a aurora ou uma pétala de rosa.
Isso tudo contém um principio, uma luz.
que nos leva ao equilíbrio de nossas
açõe e ao entendimento no processo de
viver.

Precisamos abrir as portas para essa
verdadeira força interior, que equilibra
e reaviva a essência do nosso viver:
O respeito para com o nosso se-
melhante é fundamental e não há como
mantermos um mínimo de serenidade
sem que, pelo menos de quando em
quando, não olhemos para dentro de nós
mesmos a fim de comprovar que esta-
mos ainda existindo.

Viver um cotidiano pleno de emoções,
amor de braços abertos ...

Recomeçar todos os dias sem nunca
abandonar a coragem, resistindo sem-

pre, porque o tempo se encarrega da ver-
dade. A serenidade nos fará ver outro
horizonte chegar, mesmo que pareça im-
possível.

Para alcançarmos a perfeita tranquili-
dade interior, será necessário vencer-nos
a nós mesmos, que na verdade, significa
vencer o próprio mundo, com todo o seu
cortejo de misérias ou todas as ilusões
que o poder e a vaidade proporcionam.
Mas. conquistar-nos não é tarefa fácil e
reclama antes de tudo, espírito de renún-
cia e de amor ao próximo, que forja no
espírito humano uma têmpera de aço e
nos dá a tranqüilidade para enfrentar os
momentos de tempestade e os de bo-
nança.

Amargas provas corroem a nossa
vida! Portanto, devemos ser guerreiros
intrépidos em luta constante contra as
adversidades. Somos o caminho e os que
caminham ...

As dificuldades da vida nos ensinam
que a tarefa mais dificil não é obter dos
homens atos de coragem, mas sim, atos
de abnegação. O homem só se torna
sábio pelas suas próprias experiências.

Quando uma grande tristeza desce so-
bre a face da alma: quando faltam ex-
plicações nas coisas que acontecem em
nossa vida; quando a revolta nos invade,
pelos caminhos dificeis que devemos tri-
lhar' quando o sofrimento nos fere, dei-
xando mágoas profundas no âmago de
nosso ser; quando pensamos estar em
completa escuridão - é nesse estado que
renasce a esperança e a fé. É o estado de

serenidade, 'que brota de uma luz - mas
"ser" o seu próprio brilho.

Nesta hora, mais do que nunca, temos
que refletir dialeticamente no porquê de
tudo isso e tentar uma síntese serena,
para que possamos ter a clareza de pen-
samentos e atitudes. Porque tudo tem
uma razão de ser e devemos lembrar
sempre de que nunca estamos sós. A se-
renidade nos dá a confiança de acreditar
em nós mesmos.

Caminhar com passos firmes, criando
a nossa própria história de vida, na espi-
rai da evolução humana. Somos o resul-
tado de um caminho traçado por nós
mesmos e fazemos parte de um rede-
moinho vital, de um cadinho de paixões
e sofrimentos - próprios do mundo em
que vivemos. Temos que fazer como os
guerreiros da antiguidade: Nunca deixar
cair o estandarte e lutar sempre!

Serenidade é sinônimo de amor. Do
sofrimento com resignação, do confor-
mismo sem alienação. De aceitação às
contingências humanas. Sobretudo, é
compreender. Compreender a nós mes-
mos e aos outros.

Sereno é aquele que possui as virtudes
da paciência, do domínio de si e da bo-
nade para com todas as criaturas. É
aquele que dá com alegria e essa alegria
é a sua recompensa. E que mérito maior
haverá do que aquele que reside na cora-
gem e na confiança? Mais ainda, na cari-
dade de receber?

Nossas obras ensinam melhor do que
as nossas palavras.

por Neyde Rosa Bonfiglioli
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Embalagem

~ 20 ~
~ ANOS ~
Dando vida à sua

Embalagem
Te!. 292·6377 SP.

PAPEL FANTASIA EM GERAL

- PAP~IS PARA PRESENTE EM BOBINAS e RESMAS NO FORMATO DE:
BOBINAS: 25 - 40 e 60 em
FOLHAS: 50 x 70 e 60 x 90

LISOS e ESTAMPADOS

- PAPEL ESPELHO - (PI TRABALHOS ESCOLARES, FORRAÇÃO, ETC.) EM RESMA ou BOBINA.

- PAPEL S~DA COLORIDA (PI TRABALHOS MANUAIS, ENFEITES, BALOES, PIPAS, ETC.), NAS CO-
RES USAS, LISTADAS e DISTINTIVOS DE CLUBES (DA CAPITAL SP), OUTROS CLUBES, SOBRE
CONSULTA).

- ESTES PAPI:IS PODERÃO TER SUAS EMBALAGENS EM PLASTICOS ou CELOFANE (PARA ATA-
CADISTAS), (RESMAS CI 100 FLS. SOBRE CONSULTA).

- SUPORTE EXPOSITOR PARA RESMAS DE PAPEL, NO FORMATO DE 50 x 70 ou 60 x 90.

- SUPORTES PARA BOBINAS DE PAPEL DE QUALQUER TAMANHO (25-40 e 60 em).

AGASSETE - Comércio e Indústria Ltda.
Rua Cel. Emidio Piedade, 273 - Pari - SP

Fones: 292-6377

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO



A Lenda do Eldan e,muita
inspiração e 99% de tra spiraCão.

. Nossa Agência bolou para Campanha do Cartão Marfi n o tema com o Elefante, o cartão e um conta-
nos, que foi veiculado para 24.000 clientes em todo Brosil,atingindo atacadistas, gráficas, editoras, pa-
pelarias e agências de propaganda.
Baseados nesta Campanha, o pessoal da SANTISTA, teve que trabalhar muito, desde o controle da ma-
téria prima, até a qualidade do produto final no cliente.
O sucesso desta campanha só foi alcançado porque os atacadistas, gráficas, editoras, papelarias e agên-
cias de propaganda, acreditaram em nosso trabalho.

MA IN
~

Cio. Sentista de Papel /
\
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