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Por Patrícia Capo

Comemorações!

ABTCP 45 Anos 
Em comemoração aos seus 45 anos, uma das ações de 
comunicação que terão início neste mês é o projeto Líde-
res do Setor. Os principais CEOs da indústria de celulose 
e papel serão convidados a fazer uma reflexão sobre 
temas importantes do mundo corporativo e institucio-
nal – um conteúdo que, além de gerar o especial “Lide-
ranças do Setor”, a ser veiculado na revista O Papel em 
janeiro/2013, constituirá as mensagens da campanha de 
Marketing do Projeto ABTCP 45 anos. 

Cetea 30 anos!
Há 30 anos foi lançada a pedra fundamental do primei-
ro centro de pesquisa na área de embalagem no Brasil, o 
Centro de Tecnologia de Embalagem, hoje conhecido como 
Cetea. Criado dentro do Instituto de Tecnologia de Alimen-
tos (Ital), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, o Cetea é um órgão público dedicado 
a atender às demandas da sociedade. (Boletim CETEA)

Arjowiggins – 35 anos! 
Em 2012 a Arjowiggins completa 35 anos de atuação no 
Brasil. (Arjowiggins Comunicação Corporativa)  

Premiações Suzano 
A Suzano Papel e Celulose e sua distribuidora, a SPP-KSR, 
foram eleitas duas das melhores fornecedoras da indús-
tria da comunicação brasileira. A Suzano foi destaque do 
prêmio “Melhores Fornecedores da Indústria da Comuni-
cação”, realizado pela revista Negócios da Comunicação, 
para três categorias: 1.ª) Melhor Fabricante de Papéis para 
Materiais Promocionais; 2.ª) Melhor Fabricante de Papéis 
para Livros e 3.ª) Melhor Fabricante de Papéis para Revis-
tas. A SPP-KSR, a maior distribuidora de papéis e produtos 

gráficos da América do Sul, também ganhou em três 
categorias: melhor distribuidora de papéis para revistas, 
livros e materiais promocionais. Auditado pela consul-
toria britânica BDO, o prêmio valoriza a competência 
de empresas e seus executivos que contribuem para o 
incremento da qualidade e a maior eficiência dos forne-
cedores que atuam no mercado da comunicação. 
(GWA Comunicação Integrada)

Homenagem 
O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp), o ex-ministro Cel-
so Lafer, recebeu em abril/2012 o título de Doutor  
Honoris Causa, entregue em Lyon, na França, pela 
Universidade Jean Moulin. A homenagem é concedi-
da a cada dois anos aos estrangeiros que se desta-
cam por “serviços eminentes prestados às Ciências, 
às Letras e às Artes”. (Jornal OESP)

Investimentos

Bem-vinda ao setor! 

Anunciado em 22 de março último o lançamento da 
Braxcel – Companhia Brasileira de Celulose –, nova fá-
brica de celulose que será construída no sul Estado do 
Tocantins, no município de Peixe, com capacidade pro-
dutiva de 1,5 milhão de t/ano de celulose de fibra curta 
branqueada. A empresa, que entrará em operação em 
2018, já protocolou requerimento de licença ambien-
tal devidamente embasado em relatórios de Estudos de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/Rima). Serão investidos aproximadamente R$ 4 bi-
lhões pelo Grupo GMR, controlador da Braxcel. O dire-
tor executivo da Braxcel, Mauro Cerchiari, é conhecido 
de quem está há algum tempo no setor de celulose e 
papel, pois já atuou como vice-presidente da Interna-
tional Paper (IP) e como presidente da Brasil Eco Diesel. 
Além de Cerchiari, o diretor florestal do Grupo GMR, 
Manoel Freitas, também já atuou na IP, empresa em que 
foi vice-presidente florestal. (Grupo GMR)
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Aquisição energética
A Aggreko, a maior fornecedora de energia temporá-
ria do mundo, adquiriu sua principal concorrente, a 
Companhia Brasileira de Locações (Poit Energia), por 
R$ 404 milhões e fortaleceu seus negócios na Amé-
rica do Sul. A aquisição faz parte da estratégia da 
Aggreko de expandir seus negócios locais em econo-
mias de rápido crescimento, como é o caso do Brasil. 
(Ogilvy Public Relations-SP)

Infraestrutura financiada
A Agência de Fomento Paulista, instituição do governo do 
Estado de São Paulo, e a Banca Infrastrutture Innovazione 
e Sviluppo SpA (BIIS), banco italiano pertencente ao Inte-
sa SanPaolo (Corporate & Investment Banking Division), 
um dos maiores grupos financeiros da Europa, assinaram 
em março termo de cooperação para oferecer aos seto-
res público e privado uma nova opção de financiamento 
de obras públicas nos municípios paulistas. O documento 
prevê, entre outros pontos, a colaboração entre a Agência 
de Fomento e o BIIS para promover programas e projetos 
de cooperação com o objetivo de apoiar o desenvolvi-
mento de atividades no Estado de São Paulo. Empresas in-
teressadas na obtenção do crédito poderão acessar o site  
www.agenciadefomentopaulista.com.br, fazer a simula-
ção e obter o financiamento diretamente no portal, por 
meio da ferramenta “Negócios Online”. Outra possibili-
dade é dirigir-se à sede da Agência de Fomento Paulis-
ta, na Rua da Consolação, 371, na região central de São 
Paulo. O atendimento também pode ser feito por meio 
das mais de 50 entidades empresariais parceiras, como o 
Sebrae, Fiesp/Ciesp, Facesp e Abimaq, entre outras. 
(Assessoria de Imprensa da Agência de Fomento Paulista)

Setor portuário 
O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) ini-
ciou no ano passado um dos maiores planos de inves-
timentos do setor portuário no Brasil, contemplan-
do até final de 2012 um total de R$ 250 milhões em 
projetos de ampliação da capacidade operacional e 
ganho de eficiência, entre outros. O objetivo é atingir 
o nível de excelência dos melhores portos do mundo.  
Mais informações: www.tcp.com.br 
(Medialink Comunicação)

 

Ações Institucionais

Pacto institucional 
A Associação Brasileira de Embalagem (Abre) e o Mi-
nistério do Meio Ambiente (MMA) assinaram o Pacto 
Setorial, que visa promover o emprego da simbolo-
gia técnica de descarte seletivo em embalagens e de 
identificação de materiais. O Pacto é baseado na Car-
tilha de Diretrizes de Rotulagem Ambiental, desenvol-
vida pelo Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilida-
de da Abre, que traz as definições sobre as diferentes 
modalidades de rotulagem ambiental, a definição da 
simbologia técnica e as formas de emprego de cada 
uma no rótulo das embalagens. A intenção é aumen-
tar o número de empresas que usam o símbolo de 
descarte seletivo nas embalagens de seus produtos 
em substituição ao símbolo do “anti littering”, que 
tinha como objetivo ensinar as pessoas a jogarem o 
lixo no lixo. Além disso, o Pacto Setorial tem caráter 
educativo sobre o papel do consumidor nesse proces-
so. A nova simbologia pode ser encontrada no site da 
Abre: www.abre.org.br/meio_simbologia. 
(Assessoria de imprensa da ABRE)

 

Reciclagem valorizada 
A Associação Nacional dos Aparistas de Papel (Anap), 
juntamente com outras entidades parceiras do co-
mércio de recicláveis, apoia a criação da Frente Par-
lamentar de Incentivo do Comércio de Recicláveis, 
instituída em 11 de abril último, em Brasília (DF). A 
iniciativa é fundamental para o reconhecimento da 
atividade do comércio de recicláveis e da necessida-
de de impulsionar a reciclagem no território nacional. 
(Assessoria de imprensa da Anap)
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Carreiras
Alexandre Nicolini é o novo vice-presiden-
te de Marketing e Vendas da Stora Enso no 
Brasil. O executivo, que já atuou na Suzano e 
Votorantim Celulose e Papel (atual Fibria), é 
formado em Administração de Empresas pela 
Universidade São Marcos, com MBA em In-
ternational Business pela Webster University. 

Os executivos Adriano Roland e Gui-
do Visintin Jr. assumiram recentemente 
as Gerências de Marketing e de Acesso ao 
Mercado, respectivamente, na Divisão Agrí-
cola da DuPont Produtos Agrícolas.
(Bureau de Ideias Associadas, Imprensa  
e Com. Est./DuPont Agrícola/Brasil)

Sandra Guerra é a primeira mulher a ser 
eleita presidente do Conselho de Administra-
ção do Instituto Brasileiro de Governança Cor-
porativa (IBGC) (2012-2014). Para conhecer o 
IBGC, acesse www.ibgc.org.br. 
(PLANIN Worldcom - Assessoria de 
Comunicação do IBGC)

Sustentabilidade

Dia Mundial da Água
Em 22 de março, conforme decretado pelas Nações Unidas, foi come-
morado o Dia Mundial da Água. Neste ano, o foco recaiu sobre a água 
e a segurança dos alimentos. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas 
vive sem abastecimento básico de água e 1,5 milhão de crianças morre 
todos os anos de doenças causadas por água contaminada e não po-
tável. As informações foram divulgadas pela We Are Water Foundation, 
que frisou ainda que a maioria da água que consumimos é relacionada 
à comida, já que para produzir um quilo de arroz, por exemplo, são ne-
cessários 2.450 litros de água. (PR Newswire/We Are Foundation)

Eticamente correta
A International Paper (IP) foi nomeada pelo sexto ano consecutivo 
uma das Empresas Mais Éticas do Mundo pelo Instituto Ethisphere. 
Entre os itens avaliados para conceder o prêmio estiveram código 
de ética, históricos de litígios e regulatórios; investimentos em ino-
vação e  práticas sustentáveis de negócios; atividades projetadas 
para aprimorar a cidadania corporativa;  e estudo das nomeações 
de executivos sêniores, pares da indústria, fornecedores e clientes.  
(Agência Ideal-International Paper)

 
Curiosidade

Papel valorizado
Quando a Encyclopaedia Britannica anunciou em 13 de março últi-
mo que abandonaria as edições de papel, após publicação durante 
244 anos, os executivos da companhia colocaram à venda os últimos 
32 volumes que ainda havia em estoque, datados de 2010. A pro-
cura pelo mercado foi tamanha que a edição esgotou rapidamente. 
“Quando pensavam que ela estaria aí para sempre, não havia pressa 
para comprá-la, mas agora, de repente, tornou-se um item escasso”, 
comentou Jorge Cauz, presidente da empresa sediada em Chicago. 
(Jornal OESP/Economia e Negócios)

GUIA DE COMPRAS CELULOSE E PAPEL ONLINE! 
www.guiacomprascelulosepapel.org.br

Acesse o novo site e confira gratuitamente as principais notícias sobre o mercado e lançamentos tecnológicos. Fácil e rápido!

Tudo que você procura em fornecedores, produtos e serviços para 

celulose e papel, inclusive, as empresas fabricantes do setor. 


