
52

CADERNO DESTAQUES DO SETOR

Revista O Papel - dezembro/December 2016

CARTA FABRIL
CATEGORIA FABRICANTE DE PAPÉIS COM FINS SANITÁRIOS

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 C

AR
TA

 F
AB

RI
L

Victor Coutinho, vice-presidente de Operações da Carta Fabril

O Papel – De que forma os impactos do atual cenário econômi-
co do Brasil impactaram o segmento tissue? Como a Carta Fabril 
atuou ao longo de 2016 para minimizar tais impactos e seguir 
atuando de forma competitiva no mercado interno?

Victor Coutinho, vice-presidente de Operações da Car-
ta Fabril – Do ponto de vista de vendas, o segmento tissue sofreu 

menos do que o restante da economia, o que é esperado por ser 
item de primeira necessidade. A rentabilidade do segmento, entre-
tanto, foi muito afetada pelo aumento do dólar e a impossibilidade 
de efetuar repasses de preços num momento tão adverso da econo-
mia brasileira. Ao longo dos anos, a Carta Fabril vem diversificando 
seu portfólio de produtos e os mercados em que atua. A ampliação 
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O Papel – Pensando mais a longo prazo, quais tendências devem 
se fortalecer no mercado brasileiro e de que forma a Carta Fabril 
prepara-se para atendê-las?

Coutinho – No longo prazo, as perspectivas são boas: o con-
sumo per capita de tissue vai continuar crescendo e atingirá pata-
mares de países como México e Chile; continuará a migração de 
categoria para produtos de maior valor agregado; deverá haver um 
movimento de concentração no setor, e a economia brasileira vai 
achar novamente o rumo do crescimento. A Carta Fabril acredita 
nisso e mantém seus planos de investimento durante esse período 
de crise, pois temos de estar prontos para as oportunidades que o 
mercado vai oferecer mais adiante.            n

da base de atuação da empresa serve tanto como plataforma de 
expansão quanto de proteção para os momentos de retração da 
economia. O fato de atuar de maneira pulverizada permitiu à Car-
ta Fabril realizar seu orçamento de vendas e, assim, minimizar os 
impactos de aumentos de custo que todo o segmento enfrentou. 
Além disso, fizemos um forte trabalho de redução de custos e des-
pesas para alinhar a rentabilidade da empresa com as condições 
do mercado.

 
O Papel – Estratégias para fortalecer a competitividade são ain-

da mais relevantes em situações adversas? Quais ações e projetos 
encabeçados pela empresa no último ano podem exemplificar isso?

Coutinho – As empresas têm de competir e sobreviver com as 
condições de mercado que lhes são impostas. Quando o vento é 
favorável, muita ineficiência fica mascarada pela bonança do mo-
mento, mas é justamente na crise que sabemos quais empresas são 
realmente competitivas. Ser competitivo é um trabalho de longo 
prazo, que depende muito das estratégias e valores das empresas. 
A Carta Fabril está inserida nesse contexto e entende que ser com-
petitivo depende de um entendimento claro das perspectivas do 
mercado, de um planejamento de longo prazo bem elaborado (e 
flexível) e de muita disciplina na execução. A Carta Fabril tem a 
competitividade como pilar de negócio, e de fato nossos projetos 
buscam sempre aumentar a competitividade da empresa, servindo 
para ajudá-la em qualquer cenário da economia.

O Papel – A busca por redução de custos com incrementos tec-
nológicos ou otimização do processo fabril também pode ser citada 
entre as estratégias em prol da competitividade? A Carta Fabril co-
locou recentemente algum projeto em prática nesse sentido?

Coutinho – Os projetos da Carta Fabril buscam sempre agregar 
algum diferencial competitivo em relação à média da indústria, seja 
por ganhos energéticos, de escala e de qualidade, além de redução 
de perdas. Estamos muito atentos às inovações e às melhores prá-
ticas adotadas em nível mundial e tentamos replicá-las sempre em 
nossos projetos, quando adequado. 

 
O Papel – O que a empresa prospecta para 2017: tende a ser 

mais um ano austero, que demandará ações pontuais, ou promete 
ser mais positivo em comparação a este?

Coutinho – Será mais um ano difícil para o setor. Haverá sig-
nificativos aumentos de capacidade, implicando maior capacidade 
ociosa e reduções de margens no setor. A situação macroeconômica 
do País permanecerá ruim, e poderá haver novos desdobramentos 
na atual crise política. A estratégia da empresa é defensiva: vamos 
apertar os cintos até termos um cenário mais promissor para a eco-
nomia brasileira.

 

Empresa: Carta Goiás, do Grupo Carta Fabril

Ano de fundação: 1990

Sede: Niterói (RJ)

Países onde atua: Brasil

Maiores conquistas na história da empresa: Cons-
trução e partida das máquinas 02, 03, 04 e 05, aquisição 
da unidade em Anápolis (GO) e aumento do portfólio de 
produtos da empresa, cobrindo todo o segmento de pa-
péis sanitários

Próximas metas: Gestão de classe mundial


