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priorizando uma agenda interna de atividades, o 
grupo de trabalho (gt) técnico da aBpO tem fo-
mentado estudos científicos e trabalhos sobre indi-

cadores de desempenho industriais para apoiar os asso-
ciados na busca de melhor eficiência. As ações têm como 
objetivo aumentar a produtividade e a eficiência do setor. 
a aBpO, portanto, tem promovido e estimulado a forma-
ção desses GTs em diversas áreas de atuação: técnica, de 
marketing, estatística, econômica e tributária.

 Ambientalmente falando, será fundamental a parti-
cipação do GT Técnico, em função do desenvolvimen-
to da política nacional de resíduos sólidos (pnrs), 
que trará mudanças importantes de responsabilidade 
e comportamento na gestão dos produtos de emba-
lagens em geral. Nesse sentido, o papelão ondulado 
conta com uma importante vantagem comparativa em 
relação a outras soluções, pois, pela própria natureza 
econômica, atinge 75% de índice de reciclagem.

Por sua vez, o GT de Marketing está apoiando a ela-
boração do programa do 1º Simpósio Latino-America-
no de Papel para Embalagem, que será realizado pela 
aBtcp durante o ABTCP 2011, o principal congresso 
e exposição do setor de celulose e papel da América 
Latina, de 3 a 5 de outubro próximo.

Outra atividade relacionada ao marketing diz respei-
to à promoção do produto papelão ondulado em novos 
mercados, notadamente em segmentos de embalagens 
primárias e transportes, a exemplo dos segmentos de 
fruticultura e horticultura, onde também nossas parti-
cipações em feiras têm sido regulares.

No âmbito tributário, conforme detalhamos em 
edição anterior desta coluna, o GT desta área vem 
esclarecendo a adequação de novas leis que envol-
vem a taxação de embalagens e também divulgando 
a missão de fomentar práticas de negócios éticos, 
sendo proativo em buscar maior competitividade 
para nosso segmento de negócios.

O gt estatístico, que coordenou em conjunto com a 
Fundação Getúlio Vargas a nova metodologia e base 
de dados de nossa instituição, trabalhará para apri-
morar em médio prazo novos boletins informativos 
e relatórios de dados, atendendo a novas demandas 
justificadas pelas transformações contínuas que nosso 
segmento industrial atravessa.

Temos em nossas reuniões plenárias a contribuição 
de nosso departamento econômico, a partir da apresen-
tação de estudos de cenários de curto e médio prazos, 
físicos e financeiros, tornando os encontros com deba-
tes importantes que dão apoio à busca melhores resul-
tados com foco em trabalho e capital.

Essas, entre outras, são realizações da ABPO que come-
çam a surtir efeitos através dos trabalhos das vice-presi-
dências, que não medem esforços em contribuir de modo 
proativo com o desenvolvimento de nossa entidade.

Finalizo esta minha coluna registrando uma home-
nagem a Eduardo Lindenberg, vice-presidente da ABPO 
nesta gestão, falecido precocemente neste ano. Ele 
trazia em seu perfil um caráter conciliador e procurava 
sempre transmitir mensagens de otimismo – um exem-
plo essencial de verdadeiro companheirismo.  


