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Fifth Annual - Forest Investment Conference 
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Convene Conference Center - New York City 

Aldo de Cresci Neto - Founding Partner  - Gasparini, De Cresci e Nogueira de Lima 

Advogados  

 

Founding partner of GCN / Gasparini, de Cresci e Nogueira de Lima Advogados, a Brazilian law firm 

based in São Paulo and branch offices in Rio de Janeiro, São Carlos and Atlanta / USA. 

Fonte: Risiinfo.com 

Voltar 

EM DESTAQUE 

Gastos com logística consomem mais de 10% das empresas do setor de papel e 
celulose 

Um estudo feito pela Fundação Dom Cabral mostrou que as companhias gastaram mais de 12% do seu 

faturamento bruto com custos logísticos no Brasil nos últimos 3 anos. 

Ao todo, o desembolso foi de 15,5 bilhões de reais a mais desde 2015. 

“Entre as 20 principais economias do mundo, o maior custo está aqui. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, as empresas despenderam 8,5% dos faturamentos e na China 10%”, avisou o professor 

Paulo Resende, coordenador do Núcleo. 

Esse impacto pesa muito em atividades como mineração, papel e celulose e todo agronegócio. 

Isso porque a despesa com transporte está concentrada nas movimentações de longa distância e na 

modalidade urbana, o que dá 63,5% do custo. “Nos Estados Unidos e na China isso faz parte da 

estratégia de segurar os produtos para definir os preços”, avaliou o professor. 

Para ele, por aqui o problema é a falta de infraestrutura e dos investimentos nela. O Brasil investe 

apenas 0,8% do PIB (Produto Interno Bruto) em logística. Na China, esse percentual é de 2,5%. 

“O Brasil não tem planos de 25 ou 50 anos, como a China, para a construção de infraestrutura”. 

Fonte: Celulose Online | 25.04 

Voltar 
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3 vantagens das florestas energéticas de eucalipto 

A biomassa para produção de energia responde a 8% da matriz brasileira. As florestas energéticas de 

eucalipto têm vantagens que se sobressaem a outros cultivos e nós listamos 3. 

“O eucalipto, especificamente, é muito usado e talvez a principal fonte de biomassa para energia”, diz 

Erich Schaitza, da Embrapa Florestas. 

“Eucaliptos alimentam uma indústria muito forte de carvão vegetal que é usado na indústria de 

siderurgia e outras áreas”. 

A madeira do eucalipto também pode ser usado para gerar energia elétrica ou calor. 

“Quase todas as indústrias de C&P usam ou eucalipto para a produção de papel e já aproveitam para 

produzir energia elétrica”, diz Schaitza. 

O eucalipto como fonte de energia 

Além das vantagens das florestas energéticas de eucalipto, que vamos citar abaixo, você também tem 

que conhecer um pouco desse uso. 

“O eucalipto é uma das árvores que crescem mais rápido no mundo, produzindo muita biomassa por 

unidade de área”, diz o especialista. 

“Com isso, tem um potencial muito grande de ser plantado para a geração de energia também”. 

E completa: “Se quiséssemos, poderíamos ter todas as termoelétricas nacionais tocadas a biomassa, 

com uma grande participação da madeira”. 

As 3 vantagens das florestas energéticas de eucalipto  

Separamos apenas 3 para você entender a importância do eucalipto como biomassa. 

1 – Gera desenvolvimento rural local 

Especialmente em locais próximos às usinas. 

2 – É despachável, crescente 

“A energia de biomassa poderia muito bem substituir nossas usinas térmicas motivas a gás e carvão, 

que são geradoras de efeito estufa”. 

3 – São viáveis 

Vale a pena investir em florestas se houver perspectiva de vendê-las para um cliente, como uma 

fábrica de celulose ou uma usina termoelétrica. 

Com informações da CEISEBR 

Fonte: Celulose Online | 25.04 

Voltar 

Ministro defende agricultura sustentável 

Em encontro com parlamentares em Brasília, Edson Duarte apresenta temas como o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR). 

O ministro substituto do Meio Ambiente, Edson Duarte, participou, nesta terça-feira, de reunião da 

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O evento ocorreu em Brasília/DF e tratou da agenda 

comum entre a gestão ambiental e o setor agropecuário. 

Um dos pontos apresentados foi o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro público eletrônico de 

âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. A finalidade do CAR é integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes à situação das Áreas de 

Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de 

vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas, compondo base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

Edson Duarte ressaltou que mais de cinco milhões de propriedades rurais estão registradas no CAR, 

em mais de 470 milhões de hectares. “Quase cem milhões de hectares estão cadastrados como área 
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de Reserva Legal, gerando um patrimônio ambiental maior do que o território de muitos países”, 

destacou. 

Sobre o novo critério para compensação de Reserva Legal, trazido pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) no julgamento de ações de constitucionalidade do Código Florestal, Edson Duarte afirmou que a 

decisão cria um ambiente de insegurança jurídica ao processo de regularização ambiental no Brasil. O 

conceito “identidade ecológica”, que substituiu “bioma”, segundo ele, traz dificuldades para o 

lançamento das cotas de reserva ambiental, uma vez que não é reconhecido sequer pela academia. 

DIÁLOGO 

O ministro afirmou que o diálogo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, presidida pela deputada 

federal Tereza Cristina (DEM/MS), tem sido positivo. “A agenda ambiental e a agropecuária são muito 

próximas. Não há como uma existir sem a relação muito estreita com a outra”, disse. 

Segundo o ministro, por muito tempo o setor agropecuário trabalhou com a ideia de expansão da 

fronteira agrícola. Hoje, trabalha-se menos com a ideia de expansão e mais com a modernização, com 

as novas tecnologias, finalizou. 

Fonte: MMA | 24.04 

Voltar 

Estados discutem política de resíduos sólidos 

Ministério reúne representantes de órgãos ambientais de 19 estados e do DF para discutir a implementação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O papel dos estados na Política Nacional de Resíduos Sólidos é tema da reunião técnica realizada, hoje 

e amanhã, em Brasília. Participam representantes das secretarias estaduais de meio ambiente de 17 

estados e do Distrito Federal. "O diálogo com os entes federativos é o que vai nos permitir avançar", 

destacou a secretária substituta de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, Tathy Annie Souza, 

representando o ministro substituto Edson Duarte. 

O encontro é presidido pela diretora de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do MMA, Zilda 

Veloso. Os representantes dos órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) falaram da experiência de 

implementação da PNRS e os desafios enfrentados para promover a gestão ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e, com isso, buscar o atendimento da Lei nº 12.305/2010. "Vamos tentar construir 

um modelo ambiental para garantir a governança da gestão de resíduos", destacou Zilda. 

Na pauta do encontro, temas como resíduos perigosos, reciclagem, acordos setoriais e termos de 

compromisso para a implementação da logística reversa, controle e fiscalização, além do Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR). Segundo Zilda Veloso, "a 

proposta é reabrir o diálogo em torno dos temas e fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(Sisnama). 

"O nosso foco é reunir no Sisnama um modelo de implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, entre estados, municípios e governo federal, tendo inclusive no Sinir sua principal fonte de 

informações para a operacionalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos", explicou a diretora de 

Qualidade Ambiental. 

COMPROMISSO 

Zilda Veloso lembrou que cabe ao MMA o papel do formulador e indutor das políticas ambientais 

brasileiras. Na ponta, estados e municípios têm o poder de licenciar e fiscalizar atividade que impactam 

o meio ambiente, monitorar, estabelecer os consórcios e melhorar o fluxo de resíduos sólidos. A 

diretora ressaltou, ainda, a importância dos termos de compromisso e dos acordos setoriais na 

logística reversa, lembrando que 16 estados já possuem planos de gestão de resíduos sólidos e apenas 

três termos de compromisso em logística. 

Fonte: MMA | 24.04 

Voltar 
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Em apenas 3 meses, celulose é o 4º produto mais exportado do Paraná 

No comparado dos últimos 6 anos, as exportações de celulose no estado aumentaram mais de 100 

vezes. 

Chegando a 553 milhões de dólares em 2017 e 180,6 milhões de dólares no 1º trimestre do ano, 

conforme a Secex (Secretaria de Comércio Exterior). 

Para você ter uma ideia, a celulose ocupava apenas a 81ª posição dos produtos mais exportados do 

Paraná em 2011 e passou à ser o 7º lugar em 2017. Agora, em 2018, já está na 3ª posição. 

“A celulose desbancou os automóveis. Como é um produto de múltiplas aplicações, não apenas para o 

papel e embalagens, mas também fraldas e outros produtos de higiene, há um potencial muito 

grande”. 

A frase é do presidente do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), 

Júlio Suzuki Júnior. 

O motivo você já deve saber: a nova fábrica da Klabin, em Ortigueira. 

A produção começou há 2 anos e colocou a celulose como fonte de receita no estado. 

E não à toa: esse foi o maior investimento privado da história do Paraná, em uma soma que 

ultrapassou os 8,5 bilhões de reais. 

Ah, e o Paraná já ultrapassou São Paulo e é o 1º em produção de toras para papel celulose no Brasil. 

Fonte: Celulose Online | 25.04 

Voltar 

EMPRESAS 

Duratex pode vender floresta para futuro dono da Lwarcel 

A Duratex poderá vender cerca de R$ 750 milhões em florestas de eucalipto, negociados em fevereiro 

com a Suzano Papel e Celulose, para o comprador da produtora paulista de celulose Lwarcel, apurou o 

Valor. Segundo fontes da indústria, a Duratex não conta com a possibilidade de a Suzano exercer a 

opção de compra dessa área após ter anunciado a fusão com a Fibria e está monitorando as 

negociações entre o grupo Lwart e potenciais compradores do ativo. 

As terras - um total de 20 mil hectares - ficam a 38 quilômetros da fábrica da Lwarcel em Lençóis 

Paulista (SP), muito próximas se considerado o raio médio ideal de 100 quilômetros entre floresta e 

unidade de produção de celulose. A venda do controle da empresa do grupo Lwart tornará viável o 

projeto de expansão da fábrica, aumentando a necessidade de madeira para abastecer a operação. 

A Lwarcel tem capacidade para 250 mil toneladas por ano. Mas, mediante investimento de R$ 5 

bilhões, chegará a 1,5 milhão de toneladas anuais. No fim de 2017, tinha área plantada própria de 52 

mil hectares, o que é insuficiente para garantir a operação da nova linha no médio prazo, na avaliação 

de fontes. Diante disso, será necessário comprar madeira de terceiros ou ampliar o plantio. 

A Suzano tem até 2 de julho para exercer a opção de compra dos 20 mil hectares. Nesse período que 

antecede a datalimite, a Duratex, que tem contrato de exclusividade com a companhia, não pode 

negociar a terra e as florestas com outras empresas. 

Procuradas, a Duratex e a Lwarcel não comentaram o assunto. 

No entendimento de fontes da indústria, essa área plantada poderia interessar também à Eldorado 

Brasil, que produz celulose em Três Lagoas (MS). No passado, a companhia já comprou madeira da 

Duratex, em São Paulo, e da própria Lwarcel para abastecer essa fábrica, embora o custo de 

transporte seja elevado. A Eldorado também tem planos de expansão e vai precisar de mais madeira 

se seguir adiante com o investimento. 

No início de fevereiro, Suzano e Duratex anunciaram negociação de quase 30 mil hectares de florestas 

no Estado de São Paulo por meio de duas operações que somariam R$ 1,05 bilhão. Naquele momento, 
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a Duratex vendeu 9,5 mil hectares para a Suzano por R$ 308,1 milhões, e as duas empresas 

assinaram opção de mais 20 mil hectares por R$ 749,4 milhões.  

Os 9,5 mil hectares já comprados abastecerão a fábrica da Suzano em Limeira (SP), a antiga Ripasa, e 

possibilitarão uma redução no custo caixa de produção de celulose, por causa da proximidade da 

madeira à unidade produtiva.  

A segunda área seria usada para fornecer matéria-prima a uma possível nova fábrica de celulose da 

Suzano em São Paulo, que estava em estudo. A companhia também disputava a compra da Lwarcel e 

chegou a estágio avançado de negociações com o Lwart. Mas os dois projetos foram abandonados após 

o acordo para compra da Fibria, anunciado em 16 de março.  

Os quase 30 mil hectares correspondem ao excedente de terras e florestas da Duratex, no estado, 

somados à disponibilidade adicional decorrente de a empresa deixar de abastecer a produção de 

chapas de fibra fina de Botucatu (SP), vendida para a Eucatex. O total das duas operações com a 

Suzano, de R$ 1,05 bilhão, representa metade da dívida líquida da Duratex, de R$ 2,1 bilhões. A 

venda de terras, a operação fechada com a Eucatex e a retomada da produção de painéis em 

Itapetininga (SP) compõem a reestruturação da divisão Madeira da Duratex. 

Conforme fontes do setor, há excesso de oferta de madeira de eucalipto no Estado de São Paulo, em 

decorrência de projetos de expansão em painéis que não seguiram adiante e do forte encolhimento do 

mercado de construção civil, por causa da crise econômica. Nesse ambiente, os preços da matéria-

prima estão sob pressão. 

Fonte: Valor | 20.04 

Voltar 

Fibria tem lucro de R$ 615 mi no 1º trimestre, abaixo do esperado 

Resultado veio 30% abaixo da média das projeções da Prévia Broadcast 

O lucro líquido divulgado pela Fibria no primeiro trimestre de 2018, de R$ 615 milhões, veio 30% 

abaixo da média das projeções da Prévia Broadcast (com Bradesco BBI, BB Investimentos, Itaú BBA 

e BTG Pactual), de R$ 874 milhões. O resultado, porém, é  87% mais alto do que o lucro obtido um 

ano antes. 

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, de R$ 1,824 bilhão, 

ficou dentro da média das estimativas, de R$ 1,838 bilhão.  

A receita líquida de R$ 3,693 bilhões no primeiro trimestre de 2018 ficou 9% abaixo do esperado pelas 

quatro casas consultadas, que era de R$ 4,050 bilhões.  

O Estadão/Broadcast considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação 

para cima ou para baixo é de até 5%.  

Fonte: Estadão | 25.04 

Voltar 

Lucro da Fibria salta no primeiro trimestre 

Maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, a Fibria teve lucro líquido de R$ 615,13 milhões no 

primeiro trimestre, uma alta de 87% na comparação anual. 

A forte melhora dos resultados operacionais frente ao mesmo intervalo do ano passado está 

relacionada ao início da produção da linha 2 da fábrica de Três Lagoas (MS) e preços superiores da 

celulose de fibra curta contribuíram para esse desempenho. O resultado financeiro negativo, porém, 

anulou parte desse benefício. A receita líquida da companhia somou R$ 3,69 bilhões no trimestre, com 

crescimento de 78% ante o verificado um ano antes, enquanto o resultado antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$ 1,82 bilhão, expansão de 183%. Diante 

disso, a margem Ebitda cresceu 18 pontos percentuais, para 55%, a mais alta para o período na 

história da Fibria. 

Na comparação com o quarto trimestre, porém, tanto a receita líquida quanto o Ebitda mostraram 

retração, de 9% e 8%, respectivamente, por causa do menor volume de vendas e do maior custo caixa 

de produção. De janeiro a março, o resultado financeiro da companhia foi negativo em R$ 270 milhões, 

ante receita financeira líquida de R$ 331 milhões um ano antes. 
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Ao fim do trimestre, a dívida líquida da Fibria era de R$ 12,77 bilhões, frente a R$ 12,33 bilhões em 

dezembro. A alavancagem financeira, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, em dólar 

estava em 2,02 vezes, queda de 0,4 ponto frente ao quarto trimestre. 

Em 16 de março, a Fibria e a Suzano Papel e Celulose anunciaram a fusão de suas operações, 

consolidando a liderança do país no mercado global de celulose. A operação deve ser concretizada no 

primeiro trimestre de 2019, mediante a compra da Fibria pela Suzano. 

Produção 

Nos primeiros três meses do ano, a produção de celulose de eucalipto da Fibria ficou em 1,59 milhão 

de toneladas, 32% acima do verificado um ano antes, mas 4% abaixo do volume apurado nos três 

últimos meses de 2017. A retirada de mercado de uma parte da produção de Aracruz (ES), que tem 

maior custo de produção, e paradas programadas em Aracruz e Três Lagoas (MS) explicam esse 

desempenho. 

O avanço na comparação anual reflete a entrada em operação da linha Horizonte 2, em Três Lagoas, 

parcialmente compensada pelas paradas programadas nas fábricas A e B de Aracruz e nas linhas 1 e 2 

(parada parcial) em Mato Grosso do Sul. 

Além disso, a companhia já havia informado que reduziria estrategicamente a produção em Aracruz, 

retirando de mercado toneladas mais caras de celulose. 

Conforme a Fibria, os estoques de celulose encerraram o trimestre em 55 dias, ante 48 dias no quarto 

trimestre, ou em 1,24 milhão de toneladas. 

As vendas da companhia no trimestre totalizaram 1,59 milhão de toneladas, 16% inferior ao apurado 

no quarto trimestre, afetadas pela sazonalidade característica do período e pelo menor volume 

produzido. O aumento de 22% nas vendas na comparação anual, por sua vez, refletem a entrada em 

operação de Horizonte 2 e o bom desempenho da demanda em todos os mercados, sobretudo na Ásia. 

De janeiro a março, as vendas provenientes do contrato comercial com a Klabin somaram 160 mil 

toneladas (comparáveis a 254 mil toneladas no quarto trimestre). 

Fonte: Valor | 25.04 

Voltar  

Fibria vê cenário positivo no 2º trimestre 

Maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, a Fibria vê o mercado global com perspectiva 

positiva para os próximos meses. Demanda aquecida e restrição de oferta dão sustentação aos preços 

da matéria-prima, embora não haja, neste momento, anúncio de novo reajuste. Os produtores já 

anunciaram dois aumentos de preço neste ano, o mais recente deles com aplicação neste mês. 

"A perspectiva para os próximos meses segue positiva para a demanda, suportando novos volumes 

que chegam ao mercado", disse o presidente da companhia, Marcelo Castelli. Nos três primeiros meses 

do ano, a produção adicional foi absorvida pela demanda, que segue aquecida. No caso da Fibria, a 

nova linha de Três Lagoas (MS), Horizonte 2, entrou em operação em agosto e já produziu 19% mais 

do que o esperado. 

"Apesar de ser um período de demanda mais fraca, a sazonalidade não foi percebida e os estoques de 

produtos de papel e celulose ficaram abaixo da média", disse o executivo. A combinação de paradas 

programadas e não programadas levou à redução da produção mundial de celulose no intervalo. 

Estima-se que 400 mil toneladas saíram do mercado nesse período e a própria companhia contribuiu 

com 64 mil toneladas que deixaram de ser produzidas intencionalmente na unidade de Aracruz. Diante 

disso, a companhia "não vê problemas" para vender a celulose adicional da nova linha nos próximos 

meses. 

Castelli comentou que a demanda segue aquecida na China, com boas margens no negócio de papel, 

especialmente para embalagens e imprimir e escrever. Em "tissue" (papéis para fins sanitários), as 

margens ainda não são tão saudáveis, porque os fabricantes levam mais tempo para aplicar aumentos 

de preço, explicou. 

"Percebemos que os produtores de papel estão trocando fibra longa por fibra curta o quanto podem, 

diante da diferença de preços entre uma e outra", disse. Produtores europeus têm enfrentado 
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dificuldades de acesso a madeira por causa de problemas relacionados a colheita na Escandinávia. Na 

China, além da oferta escassa, os preços da madeira são elevados. 

Esses fatores desenham um cenário positivo para a celulose de eucalipto, especialidade dos brasileiros. 

A maior geração de caixa contribuirá para a queda acelerada da alavancagem financeira da Fibria, 

medida pela relação entre dívida líquida e resultado antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda). Segundo o diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia, 

Guilherme Cavalcanti, o avanço da curva de aprendizagem de Horizonte 2, a manutenção dos preços 

da celulose e o câmbio contribuem para essa tendência. 

Analistas que acompanham o setor estimam uma ligeira queda dos preços da celulose no segundo 

semestre e, ainda assim, o consenso de mercado indica que a alavancagem financeira da Fibria pode 

chegar a 1 vez o fim do ano. Em março, esse índice estava em 2,02 vezes em dólar - apesar de ainda 

estar concluindo o investimento de R$ 7,5 bilhões no projeto de expansão em MS. 

De janeiro a março, a Fibria teve lucro líquido de R$ 615,13 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 

87% na comparação anual. O resultado, porém, ficou abaixo do esperado. A forte melhora dos 

resultados operacionais frente ao mesmo intervalo do ano passado e preços superiores da fibra curta 

contribuíram para esse desempenho. O resultado financeiro negativo anulou parte desse benefício. 

A receita líquida da companhia somou R$ 3,69 bilhões, com crescimento de 78% ante o verificado um 

ano antes, enquanto o Ebitda ajustado totalizou R$ 1,82 bilhão, expansão de 183%. Diante disso, a 

margem Ebitda cresceu 18 pontos percentuais, para 55%, a mais alta para o período na história da 

Fibria. Na comparação com o quarto trimestre, porém, tanto a receita líquida quanto o Ebitda 

mostraram retração, de 9% e 8%, respectivamente, por causa do menor volume de vendas e do maior 

custo caixa de produção. 

Fonte: Valor | 26.04 

Voltar 

Lucro da americana International Paper mais que triplica no trimestre 

A americana International Paper registrou lucro líquido de US$ 729 milhões no primeiro trimestre, mais 

de três vezes o resultado apurado no mesmo intervalo do ano passado, de US$ 209 milhões. Na 

mesma comparação, as vendas líquidas da companhia subiram 11,8%, a US$ 5,6 bilhões. 

Em comunicado, o presidente do conselho de administração e principal executivo da IP, Mark Sutton, 

afirma que o balanço trimestral “sólido” e o forte crescimento dos ganhos na comparação anual 

refletem “demanda global saudável e fundamentos sólidos em todos os negócios globais”. 

A melhora dos preços, conforme o executivo, foi notada nos três negócios da companhia — 

embalagens, celulose e papéis de imprimir e escrever — e a joint venture da companhia na Rússia, a 

Ilim, entregou ganho recorde. “Olhando para o futuro, estamos confiantes na perspectiva de forte 

crescimento dos lucros em 2018”, disse. 

De janeiro a março, o lucro operacional do negócio de embalagens totalizou US$ 437 milhões, com a 

forte demanda na América do Norte e de países importadores de papelão ondulado mais que 

compensadas pelos volumes mais sazonalmente mais fracos e problemas de produção relacionados ao 

clima. No Brasil, o volume de vendas de embalagens ficou estável em 86 mil toneladas curtas. 

O negócio de fibras celulósicas teve lucro operacional de US$ 11 milhões, impactado por paradas 

programadas para manutenção — 40% do total previsto para o ano foi realizado no trimestre. 

No segmento de papéis de imprimir e escrever, o lucro operacional totalizou US$ 64 milhões no 

trimestre. Na América do Norte, conforme a IP, o resultado foi favorecido pela melhora do mix de 

vendas e preços mais altos. No Brasil, vendas sazonalmente mais fracas e um mix de produtos e 

geografia desfavorável compensaram a melhora dos preços praticados.  

O volumes de vendas da operação brasileira foi de 260 mil toneladas, frente a 264 mil toneladas um 

ano antes.  

Fonte: Valor | 26.04 

Voltar 
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Despesa financeira pesa e lucro da Klabin encolhe 79% no trimestre 

A Klabin registrou lucro líquido de R$ 124,66 milhões no primeiro trimestre de 2018, queda de 79% na 

comparação com o mesmo período do calendário anterior, apesar da melhora do resultado operacional 

nessa base de comparação. 

A última linha do balanço foi afetada sobretudo por uma despesa financeira líquida de R$ 262,2 

milhões, ante receita de R$ 318,4 milhões um ano antes — quando a variação cambial teve efeito 

positivo sobre a dívida expressa em dólares. 

A receita líquida da Klabin avançou 17% ante os três primeiros meses de 2017, para R$ 2,19 bilhões, 

melhora no mix de vendas e preços internacionais superiores da celulose e de papel kraftliner. Frente 

ao quarto trimestre de 2017, porém, houve queda de 5%, diante do menor volume comercializado de 

celulose e cartões revestidos. 

Uma parada programada na unidade Puma, que teve de ser estendida até abril por causa de um 

incidente durante lavagem de caldeira de recuperação, reduziu a disponibilidade de matéria-prima para 

venda e o volume comercializado caiu. A caldeira é considerada o coração de uma unidade produtora 

de celulose. De janeiro a março, a produção de celulose da Klabin ficou em 281 mil toneladas, baixa de 

2% no confronto anual e de 29% em relação aos três meses antecedentes.  

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado 

subiu 41%, para R$ 759,6 milhões, com margem Ebitda ajustada de 35%, contra 29% em igual 

intervalo de 2017. 

Ao fim de março, a dívida líquida da companhia estava em R$ 11,1 bilhões, com queda de 2% ante 

dezembro. Diante disso, a alavancagem financeira, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, 

caiu de 4,1 vezes no fim de 2017 para 3,8 vezes. 

Conforme a Klabin, o aumento da receita e a estratégia de disciplina de custos, “em especial na linha 

de despesas gerais e administrativas”, explicam a forte melhora da margem Ebitda, de 29% no 

primeiro trimestre de 2017 para 35% no começo deste ano. 

A empresa investiu R$ 230 milhões no primeiro trimestre de 2018, 9% menos que o valor 

desembolsado um ano antes. 

Fonte: Valor | 26.04 

Voltar 

EXECUTIVO 

Em quatro horas de tentativa de votação, Câmara consegue aprovar apenas texto-

base da MP 809 

Medida precisa passar pela votação de sete destaques na Câmara e pelo mérito no Senado até 13 de maio, 

quando perderá a validade 

Após quatro horas tentando votar uma única matéria no plenário, a Câmara dos Deputados conseguiu 

aprovar apenas o texto-base da Medida Provisória 809, que permite ao Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMbio) selecionar um banco público para criar e gerir um fundo 

formado pelos recursos arrecadados com a compensação ambiental para financiar unidades de 

conservação.  

A forte obstrução dos partidos de oposição, com exceção do PSB, e o baixo quórum arrastaram a 

votação da MP no plenário. O texto-base foi aprovado por 259 votos à favor e 12 contra. 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), começou a sessão para tentar votar a matéria por 

volta das 18h. A intenção era votar também a MP 810 (que amplia de 3 para 48 meses o prazo para as 

empresas brasileiras de informática, beneficiadas com incentivos fiscais associados a investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento, reinvestirem valores pendentes e vence em 20 de maio) nesta noite.  

A MP 809 amplia as possibilidades de contratação temporária de pessoal para o ICMBio e o Ibama, 

como, por exemplo, para ações de combate a incêndios florestais. A medida precisa passar pela 

votação de sete destaques na Câmara e pelo mérito no Senado até 13 de maio, quando perderá a 

validade.  
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Como mostrou o Broadcast Político mais cedo, o governo vem enfrentando dificuldades em votar 

matérias na Câmara. Devido ao período pré-eleitoral e a ação da oposição em protesto contra a prisão 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os aliados do governo não conseguem sair da inércia.  

Fonte: Estadão | 25.04 

Voltar 

 

INTERNACIONAL 

China mantém taxação sobre celulose importada de Brasil, Canadá e EUA 

O Ministério do Comércio da China informou nesta sexta-feira que continuará com suas medidas 

antidumping sobre as importações de celulose dos EUA, Canadá e Brasil, depois de realizar uma 

segunda investigação após uma decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC), no ano passado, 

que diz que a celulose importada prejudica a indústria nacional. 

O ministério afirmou em um comunicado que sua segunda investigação, lançada no ano passado, 

mostrou que as importações de celulose dos três países prejudicaram a indústria doméstica durante o 

período da primeira investigação chinesa sobre o caso. Portanto, continuará impondo as medidas 

antidumping que foram implementadas em 2014. 

A China começou a impor tarifas antidumping sobre as importações de celulose - um produto usado 

para fabricação de rayin e papel - em abril de 2014 e disse que a tarifa entraria em vigor até abril de 

2019. 

Fonte: Valor | 22.04 

Voltar  

JUDICIÁRIO 

Ibama facilita cadastro de empresas poluidoras 

O Ibama mudou a lógica da classificação de empresas potencialmente poluidoras. 

O órgão publicou, na semana passada, uma norma que lista atividades —até então, havia uma tabela 

por tipo de negócio, diz Rebeca Stefanini, advogada do Cescon Barrieu. 

“Era genérica. Temos clientes que importam lubrificante, que podia ser tanto produto perigoso como 

comércio de derivados de petróleo. Não sabíamos onde registrar e consultávamos o Ibama.” 

Frequentemente as superintendências dos estados tinham interpretações diferentes, diz Suely Araújo, 

presidente do órgão. 

A nova organização tem fichas com as descrições das atividades poluidoras. 

Há cerca de 500 mil empresas inscritas, e 20% delas precisam recolher um tributo, a TCFA (Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental). 

“Temos 5.000 casos administrativos em que as empresas contestam a cobrança. Geralmente, depois 

eles procuram a Justiça”, diz Araújo. 

Advogados afirmam que a nova norma fará o número de processos cair. 

“Os clientes se equivocavam ao se cadastrar. Sempre teve questionamento administrativo e na Justiça, 

mas com as alterações fica claro quem é o sujeito passivo da taxa”, diz Iris Zimmer, do Siqueira 

Castro. 

Fonte: Folha de SP | 23.04 
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LEGISLATIVO 

Minas permite conversão de multas ambientais em prestação de serviços 

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, assinou hoje (19) termo de cooperação 

interinstitucional que trata da conversão das multas ambientais não quitadas em prestação de serviços 

e em melhorias do meio ambiente. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (TJMG) também são signatários. 

Na prática, o termo cria regras para que os valores cobrados em decorrência de uma infração possam 

ser revertidos para projetos de preservação ambiental, desde que exista consenso entre o infrator e o 

órgão ambiental que aplicou a multa. O infrator, no entanto, não poderá se eximir de reparar os danos 

causados. Em outras palavras, significa dizer que a multa poderá ser convertida em ações adicionais, 

que não deverão se confundir com aquelas obrigatórias e necessárias para mitigar os danos. 

“A resolução consensual será aplicada nos autos, desde os mais simples, como uma apreensão de 

animais silvestres, até os mais complexos, a exemplo de contaminação de solo ou curso d’água”, diz 

em nota o governo mineiro. 

Caberá ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), que reúne diferentes 

órgãos ambientais de Minas Gerais, estabelecer as ações de recuperação ambiental passíveis de serem 

objeto da conversão de multas. A partir daí, os infratores serão convocados para manifestarem seu 

interesse em fazer um acordo. 

“Terão destaque as ações de inclusão social, que também poderão ser financiadas com recursos da 

resolução. Isso inclui, por exemplo, financiamento para produção de sementes ou mudas que serão 

usadas por comunidades locais na recuperação do meio ambiente. O objetivo é que, além de quitar sua 

situação administrativa, o infrator tenha ainda a oportunidade de solucionar sua situação nas esferas 

cível e penal, desde que haja condições legais para isso”, acrescenta o governo. 

Caberá ao MPMG avaliar a conformidade dos acordos com a legislação ambiental e dar um parecer. O 

TJMG, por sua vez, terá a prerrogativa de homologar os acordos. A medida adotada não é inédita. No 

ano passado, o presidente da República, Michel Temer, assinou decreto permitindo a conversão de 

multas ambientais aplicadas por órgãos federais em prestação de serviços de melhoria do meio 

ambiente. Outros estados também já adotaram iniciativas semelhantes nesse sentido. 

Passivo 

De acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 

(Semad), desde 2015 o órgão aplicou cerca de R$ 700 milhões em multas, mas apenas R$ 44 milhões 

foram recolhidos. Ao todo, o passivo está próximo de R$ 1,5 bilhão. Segundo a Semad, cerca de R$ 

690 milhões seriam passíveis de serem revertidos em serviços ambientais seguindo o termo de 

cooperação assinado. 

“Importante dizer que a conversão depende de uma avaliação do estado sobre se a medida não 

diminui o caráter sancionador e dissuasivo das multas. O projeto que está sendo firmado vai permitir 

que o Sisema não só exerça seu poder coercitivo na aplicação de penalidades, como também será uma 

ferramenta importante na recuperação dos danos ambientais causados”, diz o órgão. 

Procurada pela Agência Brasil, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) informou que 

ainda não teve acesso à íntegra do termo mas que a medida pode ser interessante se garantir a 

execução das penalidades impostas. “As ações a serem realizadas têm de ser obrigatoriamente, em 

nosso entendimento, atreladas a ganhos ambientais. Se eles trouxerem ganhos sociais ou de saúde, 

por exemplo, ótimo. Mas reparar o dano ambiental tem de ser o foco”, afirmou Dalce Ricas, 

superintendente da Amda. 

Fonte: Agência Brasil | 20.04 
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