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POR LAIRTON LEONARDI, 

VISÃO, CONHECIMENTO E FUTURO

O sucesso da busca pela excelência em qualquer processo de-
pende obrigatoriamente do estabelecimento de uma visão 
de futuro e da nossa atitude de compartilhar esta visão com 

todos os envolvidos.
Entretanto, estabelecer uma visão sem um fundamento conceitu-

al, ou seja, sem um plano de ação capaz de nos direcionar à con-
quista da excelência, nada mais é do que uma declaração de boa 
vontade – só que boas intenções não fazem nada acontecer.

Não há dúvida de que as florestas plantadas são um diferencial 
importante para a competitividade do setor na produção de celu-
lose, de que nossa tecnologia de produção de papéis de imprimir e 
escrever com 100% de fibras de eucalipto é única no mundo e de 
que nosso estágio técnico em papéis para embalagens e tissue nos 
permite figurar entre os mais importantes produtores mundiais.

Devemos lembrar, porém, que atingimos este estágio pelo fato de 
termos trabalhado durante anos, com base no estabelecimento de pla-
nos estratégicos de desenvolvimento a partir de nossa visão de futuro 
para estarmos entre os primeiros colocados no ranking internacional. 
Buscamos conhecimento para obter sucesso – e isso foi fundamental!

A pergunta hoje, considerando uma visão de futuro para o setor 
de celulose e papel, é a seguinte: o que fazer para manter nossa 
posição de liderança nos próximos 20 anos? É preciso traçar o plano 
de ação que conduzirá nossa indústria pelo caminho da melhoria 
contínua rumo ao crescimento e à excelência.

Temos universidades competentes e profissionais de alto nível em 
nosso setor; só nos falta a visão de futuro e o respectivo plano para 
atingir nossas metas. Para tanto, terão de ser respondidas algumas 
questões sobre como valorizar ainda mais nossos produtos flores-
tais. Certamente, a biorrefinaria e a bioenergia são alternativas 
para desenvolvermos mais produtos advindos de nossas florestas, 
tornando-nos ainda mais competitivos.

Outra importante pergunta se refere à nossa cadeia produtiva: até 
quando continuaremos com o paradigma de que não podemos investir 
em papéis de imprimir e escrever, pois nosso mercado é pequeno e 
a estrutura de nossa logística não nos habilita a competir em merca-
dos internacionais? Estamos preparados para desenvolver papéis que 
permitam a criação de embalagens mais leves e resistentes ou, ainda, 
papéis tissue mais macios e absorventes com alta produtividade? 

Para responder a essas e outras questões, temos de procurar o 
conhecimento que nos permita, de modo consistente, avançar a 
limites que poderiam parecer inatingíveis. Quando nos colocamos 

questões como as apresentadas neste artigo, precisamos buscar 
respostas de forma compartilhada no mundo globalizado junto 
daqueles que já têm um grau de desenvolvimento avançado nos 
mesmos processos.

É importante salientar que não estamos tratando de informação, 
que é efêmera, mas sim de busca de conhecimento, algo permanen-
te e que se atualiza constantemente. Bom exemplo de intercâmbio 
de conhecimento em nosso setor é a Finlândia, que esteve em foco 
no Brasil no último dia 16 de fevereiro durante o Encontro Brasil–
Finlândia: oportunidades de cooperação na bioeconomia.

O evento, do qual participei como presidente da ABTCP junto 
com Darcio Berni, nosso diretor executivo, foi uma realização do 
governo finlandês em parceria com a Associação Brasileira de Ce-
lulose e Papel (Bracelpa) com a União da Indústria de Cana-de-
-Açúcar (Única) e com a The Finnish Export Association (Finpro). 

Entre os destaques que os leitores poderão conferir nas reporta-
gens e na entrevista desta edição da O Papel, estiveram desenvol-
vimentos finlandeses no campo da biorrefinaria e da bioenergia. 
Além disso, os executivos, empresários e pesquisadores presentes 
sugeriram criar, por meio da Abo Akademi, um grupo de trabalho 
para avaliar e discutir a viabilidade do desenvolvimento da bior-
refinaria no Brasil.

Se as atividades trilharem o caminho do sucesso a partir da 
atuação desse grupo de trabalho, será uma importante oportu-
nidade de desenvolvimento e crescimento para o nosso setor no 
Brasil. Isso porque, juntamente com nosso invejável rendimento 
e nossos recursos, poderemos compartilhar o conhecimento dis-
ponível, adaptando-o à nossa realidade e pretensões, bem como 
garantindo o futuro de nosso setor nesta nova frente de negócios.

Aproveitando o conteúdo editorial desta edição especial da O 
Papel, vamos refletir juntos sobre como agregar valor aos nossos 
negócios na indústria de celulose, papel e florestal a partir do co-
nhecimento que nos está disponível e poderá ser desenvolvido. É 
preciso reeducar nosso comportamento em favor de atitudes inova-
doras nos processos do dia a dia em nossas empresas.

A ABTCP, por meio de suas Comissões Técnicas e em conjunto com 
suas associadas, trabalhará em parceria com o setor para superar os 
desafios e estimular em todos os profissionais e indústrias o pensa-
mento construtivo de um futuro muito mais promissor a todos nós 
em termos de Recursos Humanos, produção de celulose/papel e oti-
mização de nosso patrimônio verde.           n
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