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Francisco Razzolini, diretor de Projetos e Tecnologia Industrial da Klabin 

O Papel – Quais foram as últimas realizações da Klabin que contri-

buíram com o fortalecimento do tripé da sustentabilidade?
Francisco Razzolini, diretor de Projetos e Tecnologia In-

dustrial da Klabin – Nossa principal visão a respeito do tripé da 
sustentabilidade, formado pelos aspectos econômico, social e am-
biental, refere-se à importância dos resultados econômicos, para que 
esse círculo se feche. Nesse ponto, vale destacar a recente contribui-
ção da Klabin no maior investimento de sua história: a construção da 
Unidade Puma, fábrica de celulose em Ortigueira (PR) que recebeu 
aporte de R$ 8,5 bilhões, incluindo infraestrutura e impostos recupe-
ráveis. Esse investimento gerou cerca de R$ 700 milhões em impostos 
durante a fase de implementação e gerará cerca de R$ 300 milhões 
por ano pelas operações. O ICMS incremental resultante do Projeto 
Puma será distribuído por 12 municípios onde a Klabin mantém ope-

rações florestais na área de influência da nova fábrica. O investimento 
também levou à geração de empregos: mais de 40 mil pessoas passa-
ram pela obra durante o período de implantação do projeto. Atualmen-
te, com a operação, são mais de 1.400 novos empregos, com prioridade 
para a mão de obra da região. O fortalecimento da vertente econômica 
também proporcionou a oportunidade de investimentos sociais da Kla-
bin nos municípios, inclusive investimentos diretos em melhorias de 
infraestrutura e ações nas esferas da educação, saúde e lazer.

O Papel – Com o recente startup da Unidade Puma, a Klabin preten-

de dar continuidade às ações que refletem responsabilidade social na 

região de Ortigueira?

Razzolini – Certamente, pois temos foco não apenas no crescimen-

to da Klabin, mas também no desenvolvimento das comunidades do 
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desenvolvimento técnico para o aproveitamento dos derivados dessas 

frações da madeira, mas ainda não é fácil competir com os preços mun-

diais do petróleo. Nosso principal desafio está em encontrar um preço 

competitivo para o uso desses derivados de fonte renovável.

O Papel – A Klabin adota estratégias específicas para evidenciar esses 

pontos positivos do caráter sustentável ao público em geral?

Razzolini – Sim, prestamos serviços como uma empresa de base sus-

tentável e renovável, trabalhamos muito em nossas certificações e fa-

zemos com que sejam reconhecidas por nossos clientes. Justamente por 

esse motivo a Klabin foi a primeira empresa do hemisfério sul a obter a 

certificação Forest Stewardship Council® (FSC®-C022516), há quase 20 

anos, atestando uma gestão de manejo florestal responsável, economica-

mente viável e que estimula boas relações com a comunidade. Todas as 

nossas florestas próprias são certificadas pelo FSC®, e temos a meta de 

certificar todos os nossos fornecedores fomentados. Trabalhamos ativa-

mente para ajudá-los a atingir esse objetivo.

Esses diferenciais já se tornaram importantes em alguns mercados, com 

clientes interessados em saber a origem dos produtos e o grau de susten-

tabilidade do processo fabril. Além disso, a Klabin tem como política man-

ter a biodiversidade nas áreas em que está inserida. Essa biodiversidade 

se reflete na manutenção das florestas nativas preservadas. A companhia 

reúne hoje mais de 200 mil hectares de áreas florestais preservadas, valor 

muito superior a qualquer requisito legal.           n

entorno de nossas atividades econômicas. É essencial que esse cres-

cimento  se reflita no desenvolvimento das comunidades envolvidas, 

a partir das oportunidades que a atividade econômica maior propicia 

e da capacidade de fomentar o crescimento de renda das populações, 

reduzindo as desigualdades e, principalmente, contribuindo com me-

lhores índices de desenvolvimento humano.

O Papel – Além dos benefícios promovidos às comunidades locais, 

como essas ações impactam positivamente a empresa – ou seja, quais 

são os reflexos positivos vistos no dia a dia operacional da Klabin?

Razzolini – Uma de nossas grandes preocupações consiste em for-

mar uma estrutura que dê sustentação aos negócios da Klabin e possa 

fornecer serviços e mão de obra qualificada para as operações flores-

tais e fabris. Uma população com melhores serviços de saúde e segu-

rança terá maior tranquilidade para o desenvolvimento dos trabalhos e 

também maior produtividade nas atividades executadas. Esse conjunto 

de ações destinadas às comunidades locais, portanto, resulta em eleva-

ção, em diferentes aspectos, do padrão de vida, formação de pessoas e 

consequentes ganhos de produtividade em nossas operações.

O Papel – Além da busca pela otimização do processo fabril para 

uma sustentabilidade contínua e crescente, a empresa realiza pesqui-

sas para desvendar novas oportunidades à indústria de base florestal? 

Quais trabalhos têm sido realizados nesse âmbito?

Razzolini – Essas oportunidades têm sido estudadas por prati-

camente todos os players que têm uma base florestal, e isso não é 

diferente no caso da Klabin. Temos foco na contínua melhora da pro-

dutividade florestal, para que cresça e gere mais biomassa dentro das 

áreas já existentes, dispensando grandes expansões territoriais, e tam-

bém em formas de potencializar o valor de nossas florestas. Já temos 

uma política de integração com outras atividades nas comunidades de 

entorno, a exemplo da venda de toras para serrarias e laminadoras, 

o que permite uma cadeia econômica mais estável e estruturada. Em 

paralelo, existem novas oportunidades geradas por componentes da 

madeira sendo estudadas. A Klabin tem trabalhado em diversas rotas 

e acompanhado oportunidades de desenvolvimento relacionadas a 

lignina, microfibras de celulose e demais potenciais do setor. Vivemos 

uma era ainda baseada em combustíveis fósseis, mas que brevemente 

terá um fim. A base sustentável passa a integrar as oportunidades de 

cadeias de produções de derivados químicos e outros itens que hoje 

ainda vêm de fontes não renováveis. Para a indústria de base florestal, 

essa diversificação é bastante saudável, e seguramente teremos exce-

lentes oportunidades nos próximos cinco a dez anos.

O Papel – O que o senhor vislumbra a respeito do futuro do setor 

com o fortalecimento da bioeconomia? Quais são os principais desa-

fios nesse processo de transição?

Razzolini – Hoje, uma das grandes dificuldades é tornar econo-

micamente viável a utilização dessa base renovável. Já há um grande 
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