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EM DESTAQUE 

Análise: Censo da agropecuária x desmatamento 

A fronteira agrícola se expandiu no Brasil principalmente no Pará e no Mato Grosso, segundo o censo do IBGE; não 

dá para relacionar os números com dados espaciais, como o desmatamento, mas vale refletir sobre o fato de os 
dois Estados também serem líderes de perda da Amazônia e do Cerrado 

Os dados preliminares do censo agropecuário divulgados nesta quinta-feira, 26, pelo IBGE abrem 

espaço para algumas reflexões à luz do embate que voltou a crescer no Brasil entre produção e 

conservação. 

Chama a atenção o dado que mostra por onde a fronteira agropecuária mais se expandiu entre 2006 e 

2017. No total, a área ocupada por estabelecimentos agropecuários em todo o País cresceu 5% em 

relação ao censo de 2006 – ou 16.573.292 hectares. A maior parte disso (77%) ocorreu no Pará e no 

Mato Grosso. 

No Pará, a área agrícola cresceu de 22,926 milhões de hectares em 2006 para 29,678 milhões de 

hectares em 2017. No Mato Grosso, foi de 48,689 milhões para 54,831 milhões no mesmo período. 

Os dados do IBGE são obtidos do mesmo modo que ocorre nos censos populacionais, com entrevistas 

com os proprietários. São dados auto-declarados e não há cruzamento com satélite ou mesmo com o 

CAR, o Cadastro Ambiental Rural. 

Os dados não são diretamente comparáveis com dados espaciais. Desse modo, não dá para saber 

exatamente por onde se deu essa expansão. Podem ser áreas de pousio nas propriedades, por 

exemplo, onde não havia uso recente, mas já estavam abertas. 

Mas vale a pena olhar a evolução de outro dado nesse período: o do desmatamento na Amazônia e no 

Cerrado, biomas que cobrem os dois Estados. Apesar de a taxa de perda, para toda a Amazônia, em 

2017 ter sido cerca de metade da observada em 2006, no acumulado a floresta continuou 

desaparecendo, mesmo que num ritmo mais lento do que o observado até 2004. 

O Pará foi o líder de desmate no período, com cerca de 4 milhões de hectares devastados, seguido do 

Mato Grosso, com pouco mais de 2 milhões de hectares desmatados. O MT perdeu ainda mais 1,8 

milhão de hectares de Cerrado. 

Não dá para dizer com os dados atuais do IBGE que o avanço da agropecuária se deu sobre a 

vegetação nativa, mas cientistas que trabalham com geo-dados têm um prato cheio aqui se cruzarem 

o censo com mapeamento de satélite e com o CAR. 

Fonte: Estadão | 27.07 

Voltar 

MS exportou U$$ 945,7 milhões de celulose no primeiro semestre 

Mato Grosso do sul tem 1,1 milhão de hectares de florestas plantadas. 

O Estado perde apenas para Minas Gerais, com 1,7 milhão de hectares. 

O setor também é um dos que mais exporta e impulsiona a economia. 

O Capital News conversou com o engenheiro florestal e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense 

de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore/MS), Moacir Reis, sobre o atual cenário, 

as expectativas econômicas e políticas. 

Mato Grosso do Sul exportou cerca de U$$ 945,7 milhões de celulose no primeiro semestre 

de 2018.  

Qual a importância econômica do setor para o estado?  

Moacir Reis – Dentro do setor florestal, existe o segmento de celulose, que compete em números 

diretamente com a soja. Em alguns meses do primeiro semestre, chegou até a ultrapassar. 

Em faturamento bruto, foi o produto que mais faturou no Estado. Sabemos que é algo novo em Mato 

Grosso do Sul. 
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A primeira fábrica de celulose e papel foi a da VCP (Votorantim Celulose e Papel), que se instalou em 

Três Lagoas, em 2007 e 2008. Depois veio a fusão da VCP com a Aracruz e virou a Fibria. 

Logo em seguida, tivemos uma nova indústria, a Eldorado Brasil. Atualmente, Mato Grosso do Sul 

produz cerca de 4,5 até 5 milhões de toneladas por ano e Três Lagoas é praticamente a capital 

mundial da celulose. 

A Fibria duplicou a fábrica e a Eldorado Brasil também já anunciou a duplicação, que está prevista para 

2020/2021. 

Ou seja, a produção do estado vai aumentar para 7 milhões de toneladas de celulose. 

Fora outros projetos que estão sondando MS, outros players que estão pensando em investir. 

Temos um potencial de floresta produtivas, com uma legislação ambiental tranquila e uma logística 

boa para escoar para São Paulo, Santos e Paranaguá. 

Só a Fibria e a Eldorado empregam diretamente 10 mil pessoas e são mais cerca de 50 mil pessoas na 

região de Três Lagoas sendo empregadas pelo setor de celulose e papel. 

A área florestal também tem outros segmentos importantes. A produção de ferro gusa é movida 

através de carvão vegetal de florestas plantadas. Mato Grosso do Sul, há dez anos atras, era um 

grande produtor. 

Temos seis alto-fornos no estado, destes apenas três estão em operação: dois em Corumbá e um em 

Aquidauana. 

O segmento retomou nos últimos seis meses e gerou uma boa expectativa. 

Quais as expectativas para os próximos meses? 

Moacir Reis – Mato Grosso do Sul tem boas expectativas. 

Na região leste, é necessário tomar alguns cuidados para incentivar os produtores a plantarem. Hoje, 

existe um excesso de madeira. 

O setor florestal tem uma área de floresta significativa e uma sobra de madeira, devido algumas 

regiões que não tem aptidão florestal e expandiram o plantio, como norte e sul do estado. 

Isso deixou o mercado com sobra de madeira e o preço caiu. 

Apesar disso, a expectativa para os próximos meses é que o preço comece a melhorar devido a 

questão do aquecimento do ferro gusa. 

O setor de celulose vai bem, tem a matéria-prima já garantida e o mercado é muito estável. 

Como a exportação dos produtos é feita em dólar, a rentabilidade é interessante para o produtor 

florestal e para as indústrias de celulose. 

As expectativas para os próximos meses são boas. 

Apesar de ter uma turbulência política do país, sabemos que o setor caminha sozinho. 

Existe sim um pouco de receio por causa das eleições. 

Porém, os investimentos são a médio e longo prazo. 

Quando se planta uma árvore, tem que colher ela com seis anos. 

Então, é um investimento a longo prazo comparado com a soja, o milho e outras culturas. 

É um segmento que tem uma estabilidade de preço boa, desde que o produtor faça um planejamento 

florestal de onde vai plantar a floresta com o consumo. 

Como está o cenário do setor após a greve dos caminhoneiros?  

Moacir Reis – A greve atrapalhou um pouco sim. As empresas de celulose tinham estoque de 

madeira, então não chegaram a parar nenhuma fábrica. 

Mas outros setores, como o de ferro gusa, que depende muito da matéria prima e o estoque é baixo, 

foram afetados diretamente. 
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Tanto que as indústrias ficaram paradas, principalmente em Corumbá e também em Aquidauana. 

Estimo que o prejuízo causado seja de R$ 5 a R$ 10 milhões. 

Também afetou o preço do carvão vegetal, que não parou de produzir e sobrou um estoque muito 

grande. 

Isso está se equilibrando agora, somente depois de quase dois meses do fim da greve. 

Foi necessário adotar alguma medida para minimizar os impactos? 

Moacir Reis – Alguns setores foram a favor, outros contra a greve dos caminhoneiros. 

Orientamos a todos para aguardar a negociação com o Governo. 

Não chegou ser tomada nenhuma medida drástica, sobre aumentar ou diminuir a produção depois da 

paralisação. 

O Brasil precisa se estruturar. 

Os nossos custos são infinitamente maiores que os de outros países que nem produzem combustível. 

A carga tributária está insuportável para o empresário. 

O Governo sempre fala que vai ter uma reforma tributária, mas isso nunca acontece. 

Optamos por não tomar nenhuma medida drástica, porque é algo muito complicado. 

Mandar parar de produzir gera desemprego, para de faturar. 

Temos certeza de que a greve foi boa de forma geral, mas a médio e longo prazo ela não teve um bom 

efeito. 

A curto prazo diminuiu o ICMS do Estado de 17% para 12%, baixou o diesel, que é o principal custo na 

produção hoje, principalmente devido a questão dos transportes e mecanização. 

Em relação às eleições 2018, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo, quais são as 

expectativas do setor? 

Moacir Reis – O setor florestal vai fazer uma pauta para os candidatos ao Governo do Estado e a 

Deputados. 

Nos últimos 12 anos o setor cresceu de forma exponencial, saímos de um pouco mais de 100 mil 

hectares para mais de 1 milhão de hectares. 

Nós temos algumas pautas ainda para cumprir e para fazer um plano de governo, principalmente em 

relação à legislação ambiental do setor florestal de Mato Grosso do Sul e à legislação ambiental geral 

de MS. 

Precisamos manter uma política de proteção ambiental, porém não podemos afetar o desenvolvimento 

econômico. 

Por isso MS cresce e desenvolve. 

Outros estados não conseguiram ter uma política ambiental confortável, que gerasse confiança para 

investidores. 

Os projetos que vieram para cá seriam em outros estados, que tem uma competitividade e logística 

melhores que o nosso. 

Porém, como temos uma legislação ambiental tranquila e segura, os investidores trouxeram os 

investimentos de celulose e papel. 

Temos que mostrar isso tanto para o Executivo, quanto para o Legislativo, porque a segurança jurídica 

é fundamental para qualquer investidor. 

Algumas leis estão sendo analisadas, principalmente em relação à política de suprimento sustentável. 

Existe uma pressão grande sobre a madeira nativa. 

Nós temos o interesse que o consumo diminua, mas que não acabe de forma radical porque tem muita 

madeira regular e com abundância dentro do Estado. 
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A Reflore e a Câmara Setorial de Floresta estão discutindo um posicionamento, vamos criar uma 

estratégia de consumo de madeira nativa dentro de MS. 

A cadeia produtiva que consome madeira nativa vai poder ser organizar e dar apoio ao poder público, 

aos órgãos fiscalizadores, como Ibama e Imasul. 

Sabemos que o desmatamento acontece. Com a tecnologia que existe hoje e as imagens de satélite 

podemos diminuir o desmatamento ilegal. 

Sabemos que a madeira de floresta plantada pode substituir a madeira nativa com segurança, inclusive 

certificada e exportada para vários locais do mundo. 

Fonte: Celulose Online | 30.07 

Voltar 

Floresta plantada é aliada da conservação de florestas naturais 

No Brasil, cada hectare de floresta plantada contribui para conservar 0,7 hectare de matas naturais, segundo 
estima a Ibá. 

Desde o nascimento e ao longo da vida, a madeira e seus derivados estão muito presentes no dia a dia 

das pessoas. No berço, nos brinquedos, em portas, janelas, móveis, na geração de energia, sem falar 

na celulose, papel e seus derivados, além de resinas, tintas, colas e outros produtos. 

Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), considerando 

toda a população do planeta, o consumo de madeira no mundo é de 3,5 bilhões de m3/ano, o que 

equivale a 875.000 km2 de floresta plantada. 

Isso significa 122 milhões de campos de futebol. 

A estimativa é de que sejamos 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050, o que pode duplicar ou até 

triplicar a demanda por madeira, segundo aponta a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). 

Para suprir essa demanda, em um cenário de baixo carbono, energias renováveis e desmatamento 

líquido zero, estudos indicam que serão necessários 250 milhões de hectares adicionais de florestas 

plantadas no mundo, conforme informação disponível no site da Ibá (infográfico Múltiplos Usos da 

Madeira). 

Plantar florestas renováveis, portanto, é fundamental para suprir a demanda por madeira preservando 

as matas naturais. Hoje, no Brasil, para cada hectare de floresta plantada há 0,7 hectare de áreas 

naturais preservadas. 

No Chile, por exemplo, há 0,25 hectare preservado para cada um plantado e 0,05 hectare na Austrália 

(fonte: Ibá). 

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a vegetação nativa 

preservada ocupa 61% do território brasileiro, índice que supera em muito a área preservada de países 

da África, Ásia e Europa. 

As florestas plantadas têm importante papel para ajudar a conservar a vegetação nativa. 

Além de serem importantes sob o aspecto ambiental, a atividade é relevante para a economia, gera 

emprego e renda. 

E o Brasil está na vanguarda deste segmento, desenvolvendo tecnologias que o colocam em destaque 

aos olhos do mundo quando o assunto é produtividade e sustentabilidade das florestas plantadas. 

Importante ressaltar que algumas áreas de florestas renováveis cultivadas aqui vêm utilizando a 

mesma terra há 50 anos. 

Graças ao melhoramento genético e às técnicas de manejo, as empresas produtoras de florestas estão 

buscando – e vêm conseguindo – produzir mais madeira em menos área. 

A tecnologia é importante aliada nesse processo, seja no campo da produção ou no campo da gestão. 

Avanços tecnológicos, como melhoramento genético e práticas de manejo mais produtivas, além de 

tecnologias como agricultura de precisão, realidade virtual e outros recursos cada dia mais presentes 
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na vida das pessoas, têm permitido o desenvolvimento de softwares de gestão que embarcam soluções 

de ponta para o setor. 

E é assim que o cultivo de florestas renováveis no Brasil vem contribuindo para conservar quase 6 

milhões de hectares de áreas naturais e para colocar o país na vanguarda deste segmento. 

A INFLOR, líder em softwares de gestão florestal na América Latina, acompanha de perto o 

desenvolvimento do setor e vem contribuindo para o seu fortalecimento. 

Fonte: Celulose Online | 30.07 

Voltar 

EMPRESAS 

Fibria encerra segundo trimestre com Ebitda e fluxo de caixa recordes  

A Fibria, empresa brasileira e líder mundial em celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas, 

bateu novos recordes de desempenho operacional no segundo trimestre do ano ao atingir Ebitda (sigla 

para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 2,5 bilhões e margem Ebitda de 

58%, beneficiada pelo aumento do preço da celulose em reais, maior volume de vendas e pela melhora 

nos custos de produção, apesar do impacto da greve dos caminhoneiros ocorrida em maio. 

O fluxo de caixa livre de R$ 1,7 bilhão, excluindo-se investimentos não recorrentes e antes do 

pagamento de dividendos, também foi recorde para um trimestre. 

A combinação desses resultados com uma robusta solidez financeira fez com que a Fibria retornasse, 

no segundo trimestre de 2018, ao nível de alavancagem que possuía antes de iniciar o ciclo de 

investimento na construção da segunda linha de produção de Três Lagoas (MS) ao atingir 1,58 vezes 

em dólar na relação dívida líquida/Ebitda, o menor nível desde o terceiro trimestre de 2015, quando os 

investimentos do projeto de ampliação estavam na fase inicial. 

O segundo trimestre de 2018 também marcou a conclusão, com sucesso, da curva de aprendizagem 

da nova fábrica em Mato Grosso do Sul, dentro dos nove meses previstos no projeto. 

“Completamos o ciclo. Anunciamos a expansão em Três Lagoas em maio de 2015 e, em agosto de 

2017, iniciamos a operação da nova linha, antes do prazo e abaixo do orçamento, tendo preservado o 

grau de investimento durante todo o período. Agora, no segundo trimestre deste ano, a curva de 

aprendizagem da fábrica foi concluída e voltamos, em apenas dez meses após sua entrada em 

operação, ao nível de alavancagem que tínhamos há três anos. Tudo isso mostra a qualidade da 

decisão do investimento, o alto grau de excelência na execução do projeto e a competitividade 

estrutural da companhia. Conquistamos um alto patamar de estabilidade operacional da nova linha de 

produção que se traduz na nossa capacidade de obter desempenhos econômicos ainda melhores”, 

afirma Marcelo Castelli, presidente da Fibria. 

Em relação ao mercado de celulose, o segundo trimestre do ano foi marcado pela continuidade dos 

fundamentos positivos. 

A demanda continuou sólida nos principais mercados, o que contribuiu para o aumento de 11% no 

volume vendido na comparação com o 1T18 em função do crescimento das vendas para a Ásia e 

América do Norte. 

Em relação ao 2T17, o aumento de 15% nas vendas deveu-se à entrada em operação da segunda 

fábrica em Três Lagoas, suportada pelo bom desempenho da demanda, sobretudo na Ásia. No segundo 

trimestre de 2018, as vendas da Fibria atingiram 1,768 milhão de toneladas. 

Do lado da oferta, além dos problemas de disponibilidade de madeira ocorridos nos primeiros meses do 

ano, outros eventos não programados continuaram a pressionar os estoques, com destaque para a 

greve de caminhoneiros ocorrida em maio, que restringiu a capacidade de produção das indústrias do 

setor localizadas no país, resultando numa redução de oferta estimada em cerca de 250 mil toneladas 

de celulose de fibra curta. 

No segundo trimestre, o volume de produção de celulose da Fibria foi de 1,6 milhão de toneladas, 

estável em relação ao primeiro trimestre, principalmente em função do impacto da greve dos 

caminhoneiros, que ocasionou uma redução de 67 mil toneladas. 
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O custo caixa de produção da Fibria no segundo trimestre foi de R$ 668/tonelada, 6% inferior ao 

primeiro trimestre, devido principalmente ao menor impacto das paradas programadas para 

manutenção, melhor resultado com a venda de energia, parcialmente compensado pela greve dos 

caminhoneiros, cujo impacto foi de R$ 31/tonelada, e à valorização do dólar frente ao real. 

Se expurgamos os efeitos das paradas programadas das fábricas e da greve dos caminhoneiros, o 

custo caixa de produção do segundo trimestre foi de R$ 598/tonelada, inferior ao trimestre anterior, 

excluindo-se o efeito das paradas programadas naquele período e também inferior ao custo caixa de 

produção do mesmo trimestre de 2017. 

Como a Fibria é uma empresa de natureza exportadora e detém cerca de 60% da dívida contratada em 

dólar, qualquer movimento de desvalorização do real favorece a condição financeira da companhia por 

aumentar seu Ebitda e seu fluxo de caixa livre. 

Por outro lado, provoca um efeito contábil, não caixa, de aumento principalmente no saldo da dívida 

contratada em dólar quando da conversão da mesma para reais. 

Como consequência desse efeito, não presente em períodos de estabilidade da moeda, o resultado 

financeiro foi negativo em R$ 2,239 bilhões no segundo trimestre em decorrência, majoritariamente, 

da desvalorização de 16% do câmbio que incide sobre a posição da dívida e no resultado de hedge. 

Em função do resultado financeiro negativo, a Fibria registrou um prejuízo contábil de R$ 210 milhões 

no segundo trimestre. 

No acumulado dos seis primeiros meses do ano, a companhia contabiliza um lucro líquido de R$ 405 

milhões. “Neste trimestre, atingimos recorde de Ebitda e fluxo de caixa livre, com a alavancagem 

atingindo 1,58x em dólar. A capacidade da Fibria de manter a trajetória de desalavancagem é 

significativa se pensarmos na contribuição dos novos volumes de vendas decorrentes da segunda linha 

de produção de Três Lagoas e que os patamares de preço da celulose e câmbio do segundo semestre 

do ano passado foram inferiores ao cenário atual de mercado”, diz o diretor Financeiro e de Relações 

com Investidores da Fibria, Guilherme Cavalcanti. 

Conforme Fato Relevante divulgado em 16 de março, os acionistas controladores da Fibria – 

Votorantim S/A e BNDESPar (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações 

S/A) – assinaram um acordo com a Suzano Holding S/A e com os demais acionistas controladores da 

Suzano Papel e Celulose S/A para combinar as operações acionárias da Fibria e da Suzano por meio da 

realização de uma reorganização societária. 

Até a data da consumação da operação, que depende da aprovação dos órgãos regulatórios no Brasil e 

no exterior, Fibria e Suzano permanecem operando de forma independente. 

Fonte: Celulose Online | 27.07 

Voltar 

Fibria oferece prêmio a donos de títulos CRA 

Os titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) emitidos pela Fibria que derem o aval 

à operação com a Suzano Papel e Celulose receberão um prêmio de 0,4% sobre o valor inicialmente 

investido, apurou o Valor. Segundo fontes de mercado, a companhia está convocando esses 

investidores para assembleias que vão deliberar sobre a operação e propõe o rendimento adicional 

para aqueles que aceitarem a reorganização societária decorrente da compra pela Suzano.  

A Fibria tem dívida de R$ 4,9 bilhões em CRA, considerando-se apenas o principal, emitidos em nove 

séries, sete delas com a securitizadora Ecoagro e duas com a RB Capital. O vencimento desses 

compromissos pode ser antecipado com a troca do controle da companhia, que vai ocorrer com sua 

compra pela Suzano. Essa é a única dívida da Fibria que tem cláusula de vencimento antecipado 

disparada por troca de controle. 

Nas assembleias, marcadas para 16 de agosto, a partir das 10 horas, os investidores vão decidir se 

autorizam ou não a troca de controle da Fibria. A Suzano anunciou em março a compra da companhia, 

mas o fechamento da operação só deve ocorrer no fim deste ano ou início de 2019. As empresas 

aguardam o aval de órgãos antitruste no Brasil e em outros países.  
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Na quinta-feira, Suzano e Fibria informaram que seus respectivos conselhos de administração 

aprovaram os termos da reorganização societária que permitirá a combinação das operações e bases 

acionárias das duas companhias. 

Os colegiados aprovaram a celebração de "protocolo e justificação" entre Suzano, Fibria e a Eucalipto 

Holding S.A., constituída como parte da estrutura da operação. A holding será usada para incorporação 

dos acionistas da Fibria e, posteriormente, será incorporada pela Suzano. Essa holding receberá um 

aporte de cerca de R$ 29 bilhões da Suzano, referente à parcela do pagamento aos acionistas em 

dinheiro. A conclusão do negócio ainda depende do aval de órgãos antitruste no Brasil e no exterior e 

será levada à aprovação dos acionistas das duas companhias, em assembleias gerais extraordinárias 

que devem ser convocadas nos próximos meses.  

Fonte: Valor | 30.07 

Voltar 

Klabin tem prejuízo 2,5 vezes maior no segundo trimestre 

Maior fabricante de papéis para embalagem e de caixas de papelão ondulado do país, a Klabin teve 

prejuízo líquido de R$ 954,6 milhões no segundo trimestre, cerca de 2,5 vezes acima da perda líquida 

verificada em igual período anterior. 

O efeito do bom desempenho operacional no trimestre foi anulado, na última linha do balanço, pelo 

forte aumento da despesa financeira líquida, influenciada negativamente pela desvalorização de 16% 

do real frente ao dólar dentro do trimestre. 

A receita líquida da companhia, por sua vez, subiu 13% na comparação anual, a R$ 2,235 bilhões, 

impulsionada principalmente pela melhora dos preços em diferentes segmentos de produtos e pelo 

impacto positivo do câmbio nas exportações.  

Fonte: Valor | 30.07 

Voltar 

Preço puxa receita da Klabin 

O real mais fraco teve impacto duplo, e em sentidos opostos, no balanço da Klabin no segundo 

trimestre. Ao mesmo tempo em que desvalorização cambial de 16% dentro do trimestre pesou na 

linha financeira e levou a companhia ao prejuízo, a valorização de 12% do dólar na comparação anual 

ajudou as receitas com exportação. Assim, câmbio e preços mais altos de celulose e papel 

impulsionaram o resultado operacional, que foi recorde apesar dos desafios impostos pela greve dos 

caminhoneiros e da parada em Puma (PR). 

O desempenho da companhia foi considerado positivo por analistas. Para o Itaú BBA, é possível que o 

resultado no terceiro trimestre seja recorde - cálculos preliminares indicam que o resultado antes de 

juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) pode chegar a R$ 1,1 bilhão ou R$ 1,2 bilhão, o 

maior da história. 

Maior fabricante de papéis para embalagem e de caixas de papelão ondulado do país, a Klabin teve 

prejuízo de R$ 954,6 milhões no trimestre, cerca de 2,5 vezes acima da perda verificada no ano 

anterior, por causa do aumento da despesa financeira líquida, que chegou a R$ 2 bilhões. Essa linha foi 

pressionada pelo efeito negativo da variação cambial na dívida expressa em moeda estrangeira. 

O câmbio também levou a um aumento de 0,1 vez na alavancagem financeira em real, para 3,9 vezes, 

em movimento "pontual", de acordo com o diretor financeiro e de Relações com Investidores da 

companhia, Gustavo Sousa. Em dólar, o índice caiu para 3,4 vezes. 

A receita líquida subiu 13%, a R$ 2,23 bilhões, com a melhora dos preços em diferentes segmentos. Já 

o Ebtida saltou 49%, a R$ 884 milhões. As vendas em volume ficaram em 713 mil toneladas, queda de 

8% na comparação anual com a greve dos caminhoneiros e a parada para manutenção estendida na 

unidade de Ortigueira (PR). 

O volume vendido de celulose recuou 13%, para 294 mil toneladas, mas o aumento de preços e o 

impacto positivo do câmbio na exportação levaram a receita a avançar 29%, a R$ 753 milhões. Já o 

volume de vendas de kraftliner e cartões recuou 6%, a 222 mil toneladas, enquanto a receita subiu 

10%, a R$ 694 milhões, com preços superiores e maior direcionamento de kraft ao mercado 
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doméstico. Em embalagens, o volume caiu 2%, para 187 mil toneladas, mas a receita subiu 4%, a R$ 

675 milhões. 

Fonte: Valor | 31.07 

Voltar 

Klabin planeja investir US$ 2 bi em nova fábrica no Paraná 

Pouco mais de dois anos depois de concluir o maior investimento de sua história, a Klabin está perto 

de pôr em marcha um novo ciclo de crescimento, com aporte total de cerca de US$ 2 bilhões. O 

projeto contempla a construção de uma fábrica integrada de celulose e papel no Paraná e será 

submetido à aprovação do conselho de administração no quarto trimestre. 

Diferentemente do que se estudava, a nova fábrica contará com uma linha de produção de celulose 

marrom, que fornecerá matéria-prima para duas máquinas de papéis para embalagens, a primeira de 

kraftliner e a segunda de papel cartão. A engenharia básica já foi aprovada, mas não há valor 

definitivo do investimento, uma vez que os estudos ainda não foram aprovados. Ao câmbio de hoje, o 

desembolso indicado chegaria a algo perto de R$ 7,5 bilhões, abaixo dos R$ 8,5 bilhões investidos na 

unidade Puma, no município de Ortigueira (PR). 

Em entrevista ao Valor, o diretor-geral da Klabin, Cristiano Teixeira, reiterou que a expectativa é levar 

o projeto à aprovação do conselho no início do quarto trimestre. Já existem conversas com os 

controladores acerca do novo ciclo de crescimento, que serão formalizadas em agosto com a 

apresentação do plano de negócios. 

Se o cronograma previsto for cumprido, a Klabin colocará em operação uma nova linha de celulose de 

1 milhão de toneladas por ano e uma máquina integrada de kraftliner, de 450 mil toneladas por ano, 

ao fim de 2020. Dois anos depois, entrará em operação uma nova máquina de papel cartão, de 450 mil 

toneladas anuais, também integrada. "O projeto começa com uma nova linha de celulose marrom - 

praticamente um novo Puma - ao lado do Puma atual", explicou o executivo. As duas máquinas de 

papel devem alcançar produção de 500 mil toneladas por ano no futuro, de forma que 100% da 

celulose produzida na nova fábrica será consumida internamente. 

O projeto de expansão que seguirá para aval do conselho traz algumas mudanças em relação ao 

planejado inicialmente. A intenção da companhia, há alguns anos, era aproveitar a celulose da unidade 

Puma, hoje vendida no mercado, para fabricação de papel cartão e, posteriormente, de kraft. Após 

investir em novas máquinas de papel, a Klabin partiria para uma linha de celulose fluff, segmento ao 

qual chegou com a fábrica de Ortigueira e tem sido bem sucedida. 

Contudo, as condições de mercado mudaram e os estudos conduzidos pela companhia mostraram que 

começar o investimento pela máquina de kraftliner faz mais sentido do que iniciá-lo com cartão - há, 

inclusive, anúncio de nova fábrica por parte de um concorrente estrangeiro. "A campanha de 

substituição do plástico ganhou uma conotação muito forte, e o kraft é usado em embalagens de 

alimentos e ganhou uma relevância grande", observou. 

Além disso, as restrições à importação de reciclado (RCP, na sigla em inglês) pela China aumentaram a 

demanda por papel marrom. Para produzir kraftliner, há necessidade de celulose marrom, diferente 

daquela que é produzida em Puma. Por isso, a companhia vai direcionar os esforços iniciais também 

para uma nova fábrica de celulose, marrom, que combina fibra curta e fibra longa conforme o tipo de 

papel a ser fabricado. Além da aprovação do conselho, a execução do projeto depende da continuidade 

da redução da alavancagem financeira, que ao fim de junho estava em 3,9 vezes pela relação entre 

dívida líquida e resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), ante 3,8 vezes 

em março. 

Sob esse aspecto, disse Teixeira em teleconferência com analistas, a geração de caixa no terceiro e 

quarto trimestres terá "forte impacto na aceleração da desalavancagem" e manterá a companhia no 

caminho para colocar em marcha o plano. "No fim do ano, a desalavancagem deve chegar em níveis, 

segundo previsões de analistas, por volta de 3 vezes, o que coloca a Klabin como forte candidata a um 

investimento em papéis para embalagens", afirmou. 

Nos comentários sobre resultados do segundo trimestre, a administração da companhia deu ênfase à 

mensagem de que o mercado pode esperar por mais redução da alavancagem, que no passado veio 

mais devagar do que o esperado pelo mercado. De acordo com o diretor financeiro e de Relações com 
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Investidores, Gustavo Sousa, a alta marginal no índice ao fim do segundo trimestre refletiu 

exclusivamente a desvalorização cambial e a marcação a mercado da dívida - 74% do endividamento 

bruto está atrelado a moeda estrangeira. "Se olharmos para a alavancagem em dólar, vemos uma 

trajetória decrescente. Se fosse descontar o efeito do câmbio, a alavancagem ficaria abaixo de 3,4 

vezes", afirmou. Com o investimento, a unidade Puma, em atividade desde março de 2016, continuará 

produzindo celulose para comercialização no mercado. "Num planejamento de longo prazo, o Puma se 

mantém como é e seguimos com 1,5 milhão de toneladas por ano de celulose no mercado", afirmou. A 

unidade já está produzindo 7% acima da capacidade nominal, de 1,5 milhão de toneladas por ano de 

celulose de fibra curta e longa. 

Hoje, a Klabin vende diretamente a celulose de fibra longa e fluff produzida na unidade e uma parte da 

celulose de fibra curta que produz na América Latina. O maior volume de fibra curta, por sua vez, é 

vendido pela Fibria, com a qual a companhia tem acordo comercial até 2022. Em relação a esse 

contrato, Teixeira afirmou que a Klabin esta avaliando prós e contras de mantê-lo no futuro ou assumir 

a venda direta desses volumes. "A Klabin tem hoje uma área comercial robusta. Estamos olhando as 

vantagens e desvantagens do contrato e as vantagens e desvantagens de a gente se lançar no 

mercado em que já atua", disse. 

Fonte: Valor | 01.08 

Voltar 

Suzano e Fibria 

A Suzano Papel e Celulose informou que reduziu de US$ 6,9 bilhões para US$ 4,4 bilhões o valor do 

empréstimo-ponte com instituições financeiras internacionais para financiar a compra da Fibria. A 

diminuição do empréstimo foi possível, conforme comunicado divulgado ontem, com a 6ª emissão de 

debêntures no montante de R$ 4,68 bilhões, equivalente a US$ 1,24 bilhão, no dia 26 de junho, além 

da geração de caixa da companhia no período. A Suzano reiterou que a operação de compra da Fibria 

ainda está sujeita ao cumprimento de outras condições, incluindo a aprovação por autoridades 

concorrenciais. 

Fonte: Valor | 01.08 

Voltar 

Venda de florestas da Duratex para Suzano puxa ganho do 2º trimestre 

O desempenho da divisão Madeira - incluindo a primeira tranche da venda de terras e florestas para a 

Suzano, foi a principal razão para a melhora expressiva dos resultados da Duratex no segundo 

trimestre ante o mesmo período de 2017. O lucro líquido da companhia cresceu 6,72 vezes, para R$ 

166,6 milhões. A operação fechada com a Suzano, em meados de março, por R$ 308 milhões, teve 

impacto positivo de R$ 140 milhões no resultado. 

Metade dos recursos está no caixa da Duratex, e restante vai entrar em dezembro. 

Os efeitos nos resultados da companhia da segunda tranche da operação com a Suzano por R$ 750 

milhões serão sentidos no terceiro trimestre. A Duratex receberá, neste mês, metade dos recursos da 

segunda parcela e, em junho do próximo ano, os demais 50%. "A liquidação da operação ocorrerá nas 

próximas semanas", afirma o diretor administrativo, financeiro e de relações com investidores da 

Duratex, Henrique Haddad. 

No trimestre, a companhia obteve lucro líquido 93% superior à média das projeções de analistas de 

quatro bancos - Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e Santander -, que era de R$ 86,3 

milhões. As estimativas variavam de R$ 29 milhões a R$ 245 milhões. A Duratex obteve receita líquida 

de R$ 1,167 bilhão, com alta de 27,4% na comparação anual. A receita superou as médias das 

projeções em 7,5%. 

"Há tendência de leve melhora trimestre a trimestre", afirma o executivo. No momento, a companhia 

está implementando aumentos de preços de 4% a 7% conforme a linha de painéis MDP e de 4,5% em 

metais sanitários. Em abril, a Duratex havia elevado preços da Deca em 6% e, em janeiro, feito 

aumentos de painéis de 8%. As altas resultam de repasses de aumento dos custos com commodities. 

A receita líquida da divisão Madeira cresceu 32,6%, para R$ 747,5 milhões. O volume expedido de 

painéis aumentou 16,5%, para 613,6 mil metros cúbicos. A receita líquida unitária por metro cúbico 

mailto:acn@gcnlaw.com.br


 
 

ALDO DE CRESCI NETO 
acn@gcnlaw.com.br | 55 11 2171-1303 

 
DOCS - 2792187v_1  

expedido cresceu 5,1%, para R$ 1.125. A Duratex ganhou participação de mercado no segmento de 

painéis e elevou as exportações da divisão. A margem bruta da divisão passou de 23,1% para 25,4%. 

A receita líquida da Deca teve expansão de 6%, para R$ 374,3 milhões, em decorrência do aumento 

de 9,1% do volume expedido, para 6.821 peças. A receita líquida unitária por peça expedida caiu 

2,9%, para R$ 54,88. Houve piora no mix e pressão de custos. A margem bruta caiu de 32,7% para 

27,2%. Trata-se da divisão mais desafiadora para a Duratex, atualmente, devido à demanda retraída 

de produtos para novos empreendimentos imobiliários e aos custos das commodities e à inflação de 

materiais. 

No caso da Ceusa, divisão de revestimentos cerâmicos, a receita líquida aumentou 3%, para R$ 45,6 

milhões, na comparação com o primeiro trimestre. O volume expedido da Ceusa caiu 1,9%, para 

1.237.116 metros quadrados. Devido ao uso de mais de 90% da capacidade da Ceusa, a divisão foi a 

mais impactada pela greve dos caminhoneiros em maio.  

Parte dos efeitos negativos foi compensada em junho, e há expectativa que o restante ocorra nos 

próximos meses, de acordo com Haddad. 

Fonte: Valor | 02.08 

Voltar 

EXECUTIVO 

Congresso de ambientalistas discute economia e conservação da natureza 

A representante do escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, Denise Hamú, disse 

que a implementação da Agenda 2030, que estipulou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), entre eles, a erradicação da pobreza no mundo, levou pela primeira vez o organismo 

internacional a trabalhar em parceria. “A gente precisa dos diálogos e da sociedade civil forte e 

empoderada”, afirmou. 

A representante da ONU falou durante participação hoje (31), no 9ª Congresso Brasileiro de 

Conservação (CBUC), que reúne até quinta-feira (2), em Florianópolis, Santa Catarina, especialistas e 

ambientalistas de diversas partes do mundo para discutir os futuros possíveis da conservação 

conjugando economia e natureza. O CBUC, que completa, em 2018, 20 anos de estudos e debates 

sobre o tema, é organizado pela Fundação Grupo Boticário. 

No encontro, um dos mais importantes da América Latina, a representante da ONU Meio Ambiente 

disse que queria lançar “uma provocação” aos participantes para um maior engajamento na 

implementação da Agenda 2030. Segundo ela, as propostas são apresentadas em assembleias anuais 

da ONU, mas não são discutidas com a sociedade. Para Denise Hamú, a área ambiental é feita de 

parcerias e os temas precisam ser discutidos não apenas entre os especialistas. Conforme indicou, 

além da discussão de proteção das áreas, agora, o momento é de atuar com a sociedade e o setor 

privado relacionado ao meio ambiente, para ampliar os modelos de conservação com lucro, que 

possam gerar emprego e renda, para as comunidades terem vidas mais dignas. 

Na visão da representante, a reforma da ONU encabeçada pelo secretário-geral, António Guterres, vai 

contribuir para a expansão dos diálogos para a implementação dos ODS. “Vai facilitar, mesmo porque, 

todas as agências têm que trabalhar para que os ODS acontecerem nos países. Não somos nós que 

vamos liderar estes processos, mas vamos trazer as experiências de um país para outro de regiões 

parecidas. A gente estará sempre trabalhando proativamente com os governos para fazer esta 

fertilização de ideias, bons exemplos, para que a gente possa avançar junto”, contou à Agência Brasil. 

O empresário Pedro Paulo Diniz, diretor administrativo da Fazenda da Toca, em Itirapina, a 200 

quilômetros da capital de São Paulo, especializada na produção de produtos orgânicos, concordou com 

a provocação, mas ponderou que é preciso deixar de polarizar as posições no debate entre a favor e 

contra, porque isso impede a sequência das discussões e representa uma perda de energia. “Acho que 

fazer o nosso papel polarizando não leva a lugar nenhum. Acho que temos que conciliar os interesses e 

continuar caminhando sem querer defender muito o certo e o errado. O importante é fazer”, apontou. 

Efeitos 

Diniz garantiu que um terço da terra fértil do planeta desapareceu nos últimos 40 anos e que 30% dos 

alimentos produzidos no mundo são perdidos no meio da cadeia no cenário em que 1 bilhão de 
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pessoas passam fome, o que mostra que o sistema não funciona direito. Essa constatação o levou a 

desenvolver a produção orgânica em larga escala na Fazenda Toca de 2.300 hectares. Em 10 anos de 

acertos e erros aprendeu com a natureza a criar sistemas produtivos de fruticultura com orgânicos 

fugindo da agricultura tradicional que utiliza defensivos industrializados, comprometendo a vida da 

terra. “Hoje estou convencido de que o jeito mais eficiente de sequestrar carbono é por meio do solo, e 

solos vivos são os que mais sequestram carbono”, afirmou. Ele destacou mais uma vantagem neste 

tipo de produção, que pode ser reforçada com o emprego de sistemas de energia renovável. 

Da experiência com a Toca surgiu a empresa Rizoma, um o projeto-piloto desenvolvido em uma 

fazenda de 1.500 hectares, também em São Paulo, mas dedicada à agricultura regenerativa. “A gente 

está preparando a terra, estaremos plantando a safra 2018/2019 para colher no primeiro semestre do 

ano que vem. Basicamente milho, soja, e estruturando o sistema de pecuária em uma integração de 

pecuária e floresta. Com vários consórcios, é uma fazenda demonstrativa que tem viabilidade 

econômica. Isso a gente vai registrar para inspirar outros empresários”, completou, acrescentando que 

está no radar da empresa trabalhar com produtores de agricultura familiar. “A gente tem algumas 

iniciativas. A Toca tem umas parcerias. Está no nosso radar”. 

O vice-presidente sênior de Mercados e de Alimentação da WWF dos Estados Unidos, Jason Clay, 

contou a experiência que teve no norte do Brasil, quando, na década de 1980, desenvolveu projetos de 

produção de castanhas que seriam destinadas a empresas americanas. Ele contou que o projeto, 

criado em Xapuri, no Acre, gerou empregos e mudou as políticas públicas do estado. “Entre as 

primeiras lições que aprendemos, foi investir na qualidade e na eficiência”, observou, completando que 

é preciso fazer a integração de experiências entre os projetos desenvolvidos. “Precisamos de pessoas 

que façam a polinização cruzada, passando informações de uma empresa para outra”. 

Avanços 

O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Paulo Carneiro, 

que representou o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, na abertura do encontro, informou que a 

entidade gerencia atualmente 335 unidades de conservação pública e 682 reservas particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN), que correspondem 9% do território continental do Brasil e 25% da zona 

econômica marinha. Carneiro admitiu a dificuldade de realizar o trabalho, mas ressaltou que os 

profissionais ligados ao instituto têm conseguido cumprir a tarefa. Ele espera que o congresso permita 

a discussão de avanços técnicos na área, que precisa de uma atuação conjunta. “Nós já mostramos 

como juntos onde podemos chegar. Ao mesmo tempo divididos nós perdemos força, o que já 

aconteceu no passado” 

O diretor-presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, disse que o desafio para a conclusão do 

encontro é que todos os participantes saiam mais preparados para enfrentar as situações futuras na 

área de conservação. Ele lembrou, que em outras edições, as moções, propostas apresentadas para a 

conservação da natureza, levaram à criação de novas unidades protegidas. “O objetivo desse 9º CBUC 

é ir além, evidenciando ainda mais as conexões entre economia, natureza e bem-estar”. 

Legislação 

Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, a lei brasileira que instituiu o 

sistema brasileiro de unidades de conservação é tecnicamente razoável e não está apenas nas 

prateleiras, uma vez que os tribunais vêm se deparando com questões jurídicas com relação à 

aplicação dessa legislação. Embora tenha destacado que as unidades de conservação contam com bons 

profissionais, defendeu que precisam de mais recursos, porque elas não se afirmam em um passe de 

mágica. “Nós temos uma responsabilidade enorme, em um oceano de degradação e de destruição da 

natureza, de buscarmos para as gerações futuras aquilo que, em direito ambiental, chamamos de 

direito à vida, em outras palavras, as bases ecológicas da vida”, disse por meio de um vídeo 

transmitido no encontro. 

Fonte: Agência Brasil | 01.08 

Voltar 
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Supremo e a gestão de resíduos 

Julgamento recente do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

4.903, na qual se questionou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei federal 12.651, de 

25 de maio de 2012 (novo Código Florestal), deu margem a interpretações divergentes sobre o que, 

afinal, decidiram os ministros. 

Ao contrário da literatura, em que a metonímia é rica figura de linguagem, no direito não se 

recomenda tomar a parte pelo todo, sob risco de obter efeitos bastante diferentes do pretendido pelo 

magistrado ou pelo Legislador. 

O novo Código Florestal previu em seu artigo 8º que "A intervenção ou a supressão de vegetação 

nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de 

interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei", pelo que, para saber quais 

atividades podem se localizar nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), necessário saber a exata 

compreensão do que seja "utilidade pública". 

Para não cair em equívoco, fundamental se ter em conta que, por saneamento, também se entende o 
manejo de resíduos sólidos urbanos 

A mesma Lei, em seu artigo 3º, inciso VIII, alínea "b", afirma que é utilidade pública, dentre outras, as 

hipóteses de "obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, 

sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos 

Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão (...)". 

No julgamento da ADI 4903, ocorrido em 28 de fevereiro, o Supremo declarou inconstitucional, dentre 

outros aspectos do Código Florestal, a expressão "gestão de resíduos" que, portanto, não pode ser 

mais considerada atividade de utilidade pública, tornando inviável que se localizem obras e 

infraestruturas a ela destinadas nas Áreas de Preservação Permanente.  

Logo muitos concluíram que os aterros sanitários, inclusive os destinados aos resíduos sólidos urbanos, 

estariam proibidos de se localizar nestas áreas, o que, praticamente os inviabilizaria, com trágicas 

consequências para a economia e para a sociedade. 

Contudo, a conclusão é fruto de uma leitura apressada da decisão que sequer possui acórdão 

publicado. Isso porque, apesar da exclusão da expressão "gestão de resíduos", no questionado 

dispositivo do Código Florestal continua sendo considerada de utilidade pública, e, portanto, podendo 

se localizar em Áreas de Preservação Permanente, as obras e infraestrutura destinadas ao 

saneamento. 

Ora, saneamento envolve cinco serviços públicos: (i) abastecimento de água potável; (ii) esgotamento 

sanitário; (iii) limpeza pública; (iv) manejo de resíduos sólidos urbanos, e (v) manejo de águas pluviais 

urbanas. Ou seja, para não se cair em equívoco, fundamental se ter em conta que, por saneamento, 

também se entende o manejo de resíduos sólidos urbanos. 

É assim que a engenharia, tanto no Brasil como em outros países de língua portuguesa, entende a 

expressão saneamento. É assim que, na legislação brasileira, o saneamento é conceituado - v. a Lei 

federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Portanto, continua sendo consideradas de utilidade pública as obras e as infraestruturas destinadas ao 

manejo de resíduos sólidos urbanos. Esta parte da lei não foi declarada inconstitucional. Com isso, 

caso o aterro sanitário seja destinado aos resíduos sólidos urbanos (ou seja, os originários do uso 

residencial, do uso comercial ou industrial equiparado a residencial ou os originários da limpeza 

pública) nada impede de se localizarem em Área de Preservação Permanente, desde que cumpridas as 

demais condições, inclusive o licenciamento ambiental. 

Contudo, o aterro sanitário, ou outra espécie de instalação, não poderá receber resíduos industriais, 

perigosos, nucleares ou outros - como os dos "lixões" -, que não se caracterizam como resíduos sólidos 

urbanos. Foi isso que o STF decidiu, ao manter no texto a expressão "saneamento" sem a ela adicionar 

qualquer espécie de interpretação conforme. Ficaram proibidas nas APPs obras e infraestruturas 

destinadas à gestão de resíduos (privados), mas se autoriza tais obras e infraestruturas quando 

destinadas ao saneamento, inclusive ao manejo de resíduos sólidos urbanos (públicos). 
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Logo, dizer que estaria proibida toda e qualquer espécie de aterro sanitário em Áreas de Preservação 

Permanente é leitura que altera o que foi decidido pelo Supremo. Descabidas as críticas de que o STF 

teria sido irresponsável por proferir decisão frontalmente contrária aos interesses da sociedade, da 

economia e da proteção ambiental - porque, sem alternativa, o inevitável seria a manutenção e 

ressurgimento dos "lixões". Necessário aguardar o acórdão. Porém, na sessão de julgamento, ficou 

claro, pelas intervenções da ministra Carmen Lúcia e do ministro Dias Toffoli, que se declarava 

inconstitucional a "gestão de resíduos", mas se mantinha o "saneamento", sendo que esta última 

expressão denota o tratamento técnico e adequado de resíduos, diferenciando-se dos "lixões". 

Mais uma vez se mostra verdadeira a lição do professor Eros Grau, de que "não se interpreta o direito 

em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito, no seu todo". Não 

basta olhar a árvore, é preciso observar a floresta. Em um mundo de muito bem-vindo acesso 

facilitado e quase imediato às mais diversas informações, não perde validade - ao contrário, torna-se 

ainda mais importante - ter a paciência de olhar o cenário por completo antes de conclusões 

precipitadas, para não se correr o grave risco de, por causa da pressa, se tomar a nuvem por Juno. 

Wladimir Antonio Ribeiro é advogado, sócio do escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques - Sociedade 
de Advogados. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra. Foi consultor do Governo Federal 
na elaboração da Lei de Consórcios Públicos, da Lei Nacional de Saneamento e da Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

Fonte: DCI | 02.08 

Voltar 

LEGISLATIVO 

Legislação obriga mais investimento em reciclagem 

O surgimento de novas legislações ambientais tem induzido ações empresariais voltadas à redução de 

impactos negativos, para evitar o risco de cobranças na justiça e prejuízos no mercado. "A pressão é 

cada vez maior", admite Victor Bicca, presidente do Compromisso Empresarial para Reciclagem 

(Cempre), para quem nesta década "é nítido o maior engajamento do setor produtivo na questão, 

inclusive com o olhar nas oportunidades de negócio".  

A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, obriga a logística reversa das 

embalagens, ou seja, o retorno às indústrias após o consumo dos produtos, sem irem para lixões ou 

aterros. Em 2015, uma coalizão de empresas da indústria e comércio formalizou acordo junto ao 

governo federal para a implantação do sistema, baseado principalmente em investimentos para 

melhoria da produção das cooperativas de catadores. O objetivo foi aumentar a reciclagem em 19,8% 

até 2017, índice de crescimento que acabou alcançando 29%, conforme relatório entregue ao 

Ministério do Meio Ambiente. 

Para Bicca, é necessário fazer com que os compromissos empresariais se tornem viáveis, desafio que 

exige, por exemplo, mudanças tributárias e um plano de apoio à estruturação do parque reciclador: 

"Não adianta recolher embalagens se não tenho o que fazer com elas". Além disso, completa o 

executivo, "ainda há uma grande distância entre a consciência do consumidor e a prática da separação 

dos recicláveis nas residências". 

A adaptação à lei e às exigências de mercado, segundo ele, significa fazer não apenas ações 

superficiais, mas mudar modelos de negócio. Em alguns casos, a gestão de resíduos é requisito para a 

viabilidade de novos investimentos, pois o cerco se fecha para quem faz errado. Em São Paulo, por 

exemplo, a logística reversa é condicionante do licenciamento ambiental. 

Em paralelo, campanhas internacionais, como a que neste ano mobilizou ações contra a presença dos 

resíduos plásticos nos oceanos, forçam empresas a estipular metas para redução do problema. 

A Coca-Cola, por exemplo, divulgou o objetivo de até 2030 destinar adequadamente todas as 

embalagens, aumentando o uso das retornáveis e o percentual de material reciclado nas garrafas, 

além do apoio à coleta seletiva e às cooperativas de catadores. Na Ambev, 33% das embalagens PET 

já são feitas com o plástico descartado após o consumo das bebidas.  

Assim, em seis anos, a cervejaria evitou o uso de 94 mil toneladas de material virgem. 
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"Consumidores do mundo todo estão mais críticos e a tendência das novas gerações é consumir 

conforme seus valores", aponta Ricardo Rodriguez, presidente da SIG, multinacional de embalagens 

longa-vida que criou uma estratégia de impacto positivo em que a gestão de resíduos pós-consumo se 

destaca. No Brasil, a companhia lançou em maio um edital para desenvolver programas de coleta 

seletiva em cidades de até 50 mil habitantes, em parceria com a empresa Recicleiros, que fornece 

apoio técnico ao plano municipal, à capacitação das centrais de reciclagem e ao monitoramento da 

produção. 

Fonte: Valor | 31.07 

Voltar 
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