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SETOR DE CELULOSE E PAPEL SE AJUSTA ÀS 
MUDANÇAS DE DEMANDA E OFERTA BUSCANDO 
OPORTUNIDADES EM NOVOS MERCADOS 

Por Thais Santi
Especial para O Papel

As sutilezas em papel, demonstradas em obras de arte em exposição na Japan House, em São 
Paulo, desperta a atenção sobre as formas e derivações da fabricação de um produto em um 
país que é o terceiro na posição do ranking mundial com 26,5 milhões de toneladas/ano

O anúncio da retomada da economia brasileira, com a previsão 
de um crescimento positivo do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018, confirmada pelos dados dos especialistas, e o anúncio de 

alguns fechamentos e adiamentos de projetos de fábricas de celulose e 
papel no exterior trouxeram um certo ânimo aos empresários durante a 
12.ª Conferência Latino-Americana da RISI. Realizado em São Paulo em 
agosto último, o evento reuniu economistas e porta-vozes mundiais da 
indústria de celulose e papel para avaliar o cenário atual e apresentar 
as tendências para o próximo ano.

Entre as principais conclusões dos debates diante do conturbado cenário 
político do Brasil, acredita-se que o País passará por uma lenta recupera-

ção, por assim dizer, mas que precisará de US$ 100 bilhões em aumentos 
de impostos e cortes de gastos para estabilizar a dívida pública. Mauricio 
Oreng, economista chefe do Rabobank, informou que, segundo as proje-
ções, a estabilização da dívida do governo brasileiro só ocorrerá em 2025, 
com uma dívida bruta provavelmente atingindo cerca de 85%-90% do PIB. 

“Além disso, as despesas obrigatórias representam cerca de 85% do 
orçamento federal brasileiro. A lacuna entre essas despesas e a cobran-
ça de impostos continua a diminuir, limitando a capacidade do governo 
de entregar superávits primários”, disse Oreng, atentando para a ur-
gência das reformas e, em especial, para a da Previdência, uma vez que 
as aposentadorias representam 52% desse total.

12.ª Conferência Latino-Americana da RISI: com 
uma demanda mais forte e oferta reduzida, o 
mercado global de celulose tem se comportado 
de maneira diferenciada no último ano
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O economista também alertou para o baixo nível de poupança in-
terna do Brasil, que aumenta a dependência do capital estrangeiro e 
das condições monetárias globais. Ao mesmo tempo, Oreng falou so-
bre uma tendência para estabilização. “A confiança do investidor e do 
consumidor aumentou, e os mercados financeiros estão na expectativa 
dessas possíveis reformas”, pontuou. Entre a expectativa de fechamen-
to para o PIB deste ano, o Rabobank prevê crescimento de 0,6%. Para 
2018, a empresa aponta 2%, contando com uma gradual redução da 
taxa de desemprego. A inflação em 2018 deverá ser de 4% (contando 
com impacto de 0,5 p.p. de um novo aumento em tributos sobre com-
bustíveis), acima dos 3,2% previstos para 2017.

O cenário internacional continua benigno, e o crescimento acontece 
de forma moderada não só no Brasil, mas também em toda a América 
Latina. Amanda Fantinatti, economista da RISI e colunista da revista O 
Papel, prevê crescimento de 1,3% para o PIB da América Latina, com 
perspectiva de maior crescimento em 2018, chegando a 2,4%. Na Euro-
pa o cenário é parecido: 1,4% em 2017 e 1,6% para o próximo ano. Os 
Estados Unidos apresentam valores superiores, com 2,4% e 2,7%, res-
pectivamente, para o próximo biênio. A exceção fica por conta da China, 
com pequena retração, passando de 6,3% para 6,1% no próximo ano.

A celulose e papel no mercado global
Com uma demanda mais forte e oferta reduzida, o mercado global de 

celulose tem se comportado de maneira diferenciada no último ano. A 
China, a maior consumidora direta da fibra, poderia ter exercido grande 
influência nesse resultado, que levou à queda dos preços dos variados 
tipos de celulose no final de 2015, mas com rápida recuperação em 
2016, na visão de Kurt Schaefer, vice-presidente para Celulose da RISI. 

Ele demonstrou que a queda poderia ser um sinal de fortalecimento 
da economia chinesa, que não deixa transparecer isso muito claramen-
te em seu PIB. Também foi verificado aumento nas importações de ce-
lulose de fibra curta pela China, que tem realizado alguns fechamentos 
de fábricas irregulares, por conta da rigorosa pressão ambiental do go-
verno, ou, então, convertido suas máquinas. 

“A recuperação dos preços começou mais cedo que o esperado, e 
isso se deve em grande parte ao aumento da demanda de fibra curta 
e ao excesso da fibra longa, ao efeito do atraso da planta da OKI e à 
inesperada parada da CMPC, em Guaíba-RS, com significativos efeitos 
para o mercado. Assim, o segundo semestre de 2017 e o início de 2018 
podem apresentar menor crescimento, a ser recuperado com a entrada 
de novas capacidades”, disse o vice-presidente de Celulose da RISI. 

A recuperação sincronizada da atividade econômica mundial no se-
gundo trimestre de 2016 até o início de 2017 também está entre os 
fatores apontados por Kurt. “A economia europeia está mais forte, e 
a confiança está aumentando após as turbulências políticas na região. 
Nos Estados Unidos, por sua vez, o crescimento ainda é constante”, 
destacou. Com isso, a previsão é de que o mercado trabalhe com taxas 
operacionais altas e estoques baixos, obrigando, assim, o mercado de 
papel a espremer ainda mais suas margens. 

Ao mesmo tempo, o aumento da produção de papel e cartão cresce 
lentamente: cerca de 1,4% em 2017 e previsão de 1,8% para o próximo 

ano. A maior parte do crescimento do mercado de papel está em emba-
lagens, com leve efeito para a celulose de mercado. Na visão de Schae-
fer o mercado de papéis de Imprimir & Escrever também apresentará 
certo fortalecimento, ainda com números negativos, principalmente nos 
mercados maduros, mas de forma menos acentuada, o que favorece o 
fornecimento de celulose. 

A média geral global esperada para 2017 é de -1% e de -0,6% para 
2018. Com relação às demais especialidades de celulose, segundo o 
especialista, haverá excesso de oferta de fluff no final deste ano, mas 
os preços se manterão estáveis. Com relação à celulose solúvel, Kurt 
sinalizou que o segmento também será impactado pelas mudanças nas 
políticas ambientais chinesas, e, com isso, serão observadas algumas 
reduções de capacidade e fechamentos. 

Patrick Nogueira, presidente da Jari Celulose, também disse que o 
parque de celulose solúvel na China está obsoleto e apontou outros 
motivos que favorecem a produção de celulose solúvel no mundo, como 
a oferta limitada de algodão e o desenvolvimento técnico das fibras de 
viscose, o que aumentará enormemente a demanda de fibras celulósi-
cas à base de madeira.

“A China está expandindo suas operações. O país tem um inten-
so programa de renovação do parque fabril, e isso acontece também 
rapidamente. Ao mesmo tempo existe, em um período de cinco anos, 
equilíbrio entre os projetos anunciados de expansão de capacidade de 
celulose solúvel, com cerca de 1,5 milhão de toneladas e, no mesmo 
timing, os projetos de capacidade de expansão de viscose, com cerca 
de 1,46 milhão de toneladas, em sua grande parte na China”, apontou 
Nogueira, que apresentou a previsão de crescimento de capacidade 
total global de viscose de 5,7 milhões de toneladas em 2016 para 7,8 
milhões em 2021.

Grande parte dessa expansão também virá por conversões de fábri-
cas pequenas, como aconteceu com a Jari Celulose. O executivo não 
acredita que os grandes players de celulose iniciariam nesse nicho 
apenas como diversificação do mix de produtos. “O mercado é rela-
tivamente pequeno; além disso, a celulose solúvel requer maior uni-
formidade, ou seja, utilizamos mais madeira por tonelada, e isso deve 
ser avaliado no volume de produção na conversão”, pontuou. Ainda 
assim, a região continua a superar as expectativas, especialmente no 
mercado das commodities, conforme pontuou Sunil Sood, consultor da 
Asian Pulp and Paper (APP), sobre os recordes de importação em 2016. 

“A China lidera o crescimento do mercado, e, embora o governo 
chinês tenha proibido a importação de aparas mistas (mixed paper), 
impactando vários mercados e reduzindo a produção, outras fábricas 
estão aumentando a capacidade. “Estimamos que 1 milhão de tonela-
das de papel já tenham sido afetadas e que estejam saindo do merca-
do cerca de 80 mil toneladas/mês, mas demandas como de tissue são 
promissoras. Não só para a China, mas também para países do Oriente 
Médio, isso equivale a um potencial de 75 milhões de toneladas adicio-
nais de tissue”, informou Sood sobre o objetivo da APP de crescer com 
o fornecimento da celulose de acácia, garantido por sua experiência e 
vantagens estratégicas, em especial a proximidade com os principais 
mercados vizinhos, que permite à empresa atender em um terço do 
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tempo dos demais concorrentes. “Estamos com três fábricas, mas preci-
samos efetuar correções nas operações”, acrescentou.

O segmento de papéis tissue, segundo Esko Uutela, diretor da RISI, 
está se tornando cada vez mais dinâmico e global. Ele considera que a 
China continuará a ser a principal força motriz da expansão da indús-
tria de papéis tissue, embora o excesso de capacidade seja uma ameaça 
em quase todas as regiões. Sendo assim, os atrasos nos projetos serão 
comuns. Atualmente, o consumo global de tissue está em 36,4 milhões 
de toneladas por ano. Desse total, a América do Norte representa um 
quarto do consumo total, seguido por China (21,3%), Europa Ocidental 
(18,3%) e América Latina (11,1%). 

“O crescimento em volume está relativamente estável, com média de 
4% ao ano desde 2010, aumentando cerca de 1 milhão de toneladas 
por ano”, detalhou Uutela. Em outras regiões, o especialista pontua 
que os desenvolvimentos norte-americanos são caracterizados por 
constante e encorajador crescimento, mas também por contínuas lutas 
entre marcas e rótulos privados. A Europa teve uma fase silenciosa de-
vido à recessão, mas volta a crescer, assim como os investimentos no 
Sul e na parte oriental do continente. 

Na América Latina, o Brasil está se recuperando e o México retomou 
o crescimento. O tamanho do mercado latino-americano responde por 
4 milhões de toneladas. Desse total, o Brasil responde por 31%. Em 
comparação a 2015, após as turbulências econômicas, o mercado de 
tissue volta a se recuperar lentamente. Entre as principais mudanças de 
capacidade, Uutela sinalizou cerca de 476 mil toneladas entrando no 
mercado em 2017 e outras 202 mil em 2018.

Como tendências de crescimento no longo prazo, Uutela disse que 
o comércio internacional apresenta taxas maiores de crescimento do 
que o próprio consumo de tissue, um claro sinal de globalização dos 
negócios. Exemplo disso é a entrada de cerca de 15 novos players no 
segmento em várias regiões do globo.

A economista Amanda, que fez uma análise das diferenças e simi-
laridades entre o México e o Brasil para papelão ondulado, pontuou 
também que, apesar das incertezas atuais, ambos os países apresentam 
crescente índice populacional e alto potencial econômico. Ainda assim, 
a participação da América Latina nesse mercado é baixa. Do total de 
162 milhões de toneladas consumidas em 2016, a região absorveu ape-
nas 8%, sendo o Brasil detentor de 32%; o México, de 34%, ficando o 
restante dividido entre os demais países. 

“O crescimento da demanda mexicana de papelão ondulado dimi-
nuirá em 2017, mas melhorará em 2018. O maior risco é a pressão 
dos preços das aparas nos custos das fibras. Espera-se que a demanda 
brasileira se recupere da contração observada em 2016, mas, em geral, 
o cenário para produção de papelão é saudável para ambos os países”, 
frisou Amanda. Entre as diferenças dos mercados de papelão ondulado 
do Brasil e do México, ela ressaltou que o mercado mexicano de pa-
pelão ondulado atua fortemente com matéria-prima reciclada e é um 
importador líquido, enquanto o Brasil é um exportador líquido.

Humberto Trevino, CEO da Washington Box, empresa mexicana de 
embalagens, disse, contudo, que o México foi afetado pelas declarações 
de Donald Trump desde que foi eleito presidente dos Estado Unidos a 
respeito das disparidades com o país vizinho. “O peso mexicano perdeu 

21% em relação ao dólar apenas por causa da incerteza dos próximos 
anos devido a essas declarações. Deve-se observar, porém, que para 30 
Estados dos Estados Unidos, o México é o primeiro, segundo ou terceiro 
mais importante mercado de exportações – ou seja, precisamos parar 
de depender do vizinho do Norte”, disse o executivo. Ele lembrou que 
o país mantém acordos comerciais com acesso a 46 países ao redor do 
mundo e que chegou o momento de fortalecer essa participação na 
economia internacional.

Vale destacar que o mercado de embalagens, de grande relevância, 
faz parte de um universo que representa uma demanda total de 58,9 
milhões de toneladas de papéis por ano, com crescimento de capacida-
de de 2% a 3% por ano – cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de toneladas 
adicionais sendo produzidas. A Ásia figura como o maior mercado, com 
45% da demanda de papelcartão, sendo também o que mais cresce”, 
disse Alejandro Mata, economista sênior da RISI. Antes de 2008 esse 
crescimento era de 4%, devido à queda de papéis gráficos. 

“A Europa vivencia uma sobrecapacidade com as taxas opera-
cionais caindo abaixo de 90% para papel virgem. O Brexit também 
traz incertezas para a região. A América do Norte perdeu a com-
petitividade no custo de produção de papelcartão virgem e está 
mais exposta aos aumentos de capacidade na Europa e na Ásia”, 
acrescentou Mata. O economista também chamou a atenção para o 
modo pelo qual o e-commerce substituiu as embalagens em lojas. 
Por outro lado, aponta o aumento do envio de encomendas de cerca 
de 5% ao ano, migrando esse mercado de papéis para o segmento 
de caixas de papelão ondulado. 

“Embora de trate de uma cadeia de fornecimento mais longa, serão 
os consumidores a sinalizar como querem receber os produtos. Então, 
é necessário avaliar as outras opções disponíveis que os mercados con-
correntes estão oferecendo para as grandes lojas virtuais”, pontuou 
Mata. Para o Brasil, essa realidade é bem menor em penetração no 
mercado de e-commerce, mas a maior na América Latina.

Com relação aos papéis gráficos, a demanda global para 2017 e 
2018 apresentará decréscimo lento, a variar de acordo com a região. 
A demanda de papel jornal tem puxado esses números para baixo, se-
gundo o economista sênior da RISI. Em mercados maduros, como os 
Estados Unidos, o segmento de Imprimir & Escrever tem declinado cer-
ca de 4,5%-5% constantemente nos últimos três anos. A tarifa sobre as 
importações de papel cut size cópia teve variação de 8% para 326% 
no país. “O efeito da tarifa está diminuindo à medida que declinam 
as taxas de operação dos Estados Unidos. Na melhor das hipóteses, a 
tarifa impediu o aumento explosivo das importações, mas não as fez 
desaparecer”, disse Mata.

Em sua análise, ele considerou que a capacidade global de impressão 
e escrita tem encolhido, mas em velocidade suficiente para pressionar 
as taxas globais de operação a retomar os 90%. Atualmente, as taxas 
operacionais de 87% indicam um mercado global fraco. 

Leonardo Grimaldi, diretor executivo de Papel da Suzano Papel e 
Celulose, considerou a situação atual na visão da empresa como um 
paradoxo entre o copo meio cheio e o meio vazio. O consumo per capita 
de papéis revestidos e não revestidos é de 2,1 e 5,5 kg/habitante/ano, 
respectivamente, conforme dados da RISI, representando um conjunto 
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de oportunidades impulsionado conforme o ritmo da economia. Ainda 
assim, com o efeito da digitalização o mercado de papéis para Imprimir 
& Escrever tem sido diretamente afetado. 

“Precisávamos tomar uma ação e passamos a olhar para nosso 
problema. Mapeamos os clientes e investimos em tecnologia. Desen-
volvemos um novo sistema integrado digital que trouxe mais proximi-
dade, flexibilidade e velocidade de entrega. Como resultado, saltamos 
de uma plataforma de 200 clientes em 2012 para 40 mil em 2017”, 
contou o diretor. 

Florestas, a base de tudo
Apenas alguns países são adequados ao desenvolvimento de proje-

tos de celulose de grande escala, e quase todos estão na América do Sul. 
Essa será uma das tendências de novos investimentos, incluindo econo-
mia e risco de investimento, conforme análise de Bob Flynn, diretor de 
Investimentos Florestais da RISI. “Em sua maioria, os investidores não 
são atraídos por projetos greenfield para produzirem apenas madeira 
para celulose. Projetos voltados à produção de toras de madeira geram 
maior interesse. Os investidores financeiros que descobriram grandes 
plantações de madeira para celulose investiram em ativos existentes. 
Os maiores investidores têm cerca de US$ 1 bilhão em ativos florestais, 
sendo 65% concentrados na América do Norte”, observou Flynn.

O executivo comentou ainda que existe grande concorrência na Ásia 
pelo fluxo de cavacos entre os países com volume recorde, gerando 
pressão interna. Isso acontece porque as empresas não têm contro-
le sobre as plantações de madeira que produzem esses cavacos, com 
exceção da Indonésia. No Japão as empresas têm vendido ativos, ao 
passo que o Vietnã e a Tailândia não possuem qualquer controle de 
suas produções.

“As plantas de celulose na Ásia usaram plantações de celulose no 
exterior (importações de madeira) para produzir mais de 12 milhões de 
toneladas de celulose em 2016. Antecipamos, no entanto, que o perío-
do de crescimento está quase acabado e as restrições de oferta prova-
velmente irão forçar uma redução desse comércio na próxima década”, 
completou Flynn. Na América do Sul, Flynn apontou a região do Mato 
Grosso do Sul como investimento florestal potencial – cerca de 100 km 
de raio, além das florestas plantadas já existentes. Ele ainda considerou 
a disponibilidade de terras para desenvolver novas plantações em gran-
de escala e o potencial de capacidade adicional de celulose no Uruguai 
e na Argentina.

“Em 25 anos, a atividade florestal tornou-se um dos mais dinâmicos 
setores da economia uruguaia, e esperamos que o desenvolvimento 
continue, especialmente no processamento de grandes diâmetros de 
madeira de eucalipto e pínus, juntamente com a nova planta da UPM”, 
disse Alvaro Perez, da Pike Consultora Forestal. Ele diz que 85% das 
florestas no Uruguai são certificadas pelo Forest Stewardship Council 
(FSC), e, como resultado de suas plantações florestais industriais, o país 
hoje tem selo Carbono Neutro.

Com relação à Argentina, o consultor considera que a demanda de 
madeira é conduzida por serrarias locais pequenas e médias e a que a 
grande oferta de madeira de pínus para os próximos anos esteja con-
centrada na região de Corrientes. “Se a situação política continuar a 

melhorar, há espaço para grandes desenvolvimentos nas questões flo-
restal e industrial no país”, completou Perez.

Andrew Baum, CEO da ArborGen, acrescentou que, além do investi-
mento florestal, o melhoramento florestal com o uso de clones gera retor-
nos ainda maiores para os investidores. “Para as fabricantes, o custo da 
fibra se torna mais baixo, além de ocorrer redução de químicos e melhor 
desempenho. O uso de genética avançada pode diminuir os custos da 
fibra de madeira por m3 em até 16%. Para aqueles interessados no inves-
timento da madeira para energia, o clone tem densidade de energia me-
lhorada (kcal/kg), e o uso de genética avançada pode baixar o custo da 
biomassa para produção de energia por kWh em 19%”, destacou o CEO. 

CEOs sinalizam a consolidação como tendência 
para o setor de celulose

A Eldorado Brasil, recentemente adquirida pela empresa PaperCell, do 
mesmo grupo da Asian Pulp and Paper, por R$ 15 bilhões no último 1.º de 
setembro, foi o pano de fundo dos debates dos participantes do Painel de 
CEOs da RISI. A consolidação foi apontada como uma tendência certa para 
o segmento de celulose, especialmente para o fortalecimento da celulose 
brasileira. Nesse sentido, Walter Schalka, CEO da Suzano Papel e Celulose, 
disse que a empresa vê criação de valor como condição necessária para 
o nível de reinvestimento que a indústria deve fazer ao longo do tempo. 

“Para que possamos ter isso, precisamos ter a precificação adequada 
da celulose, com menor volatilidade”, concluiu. Com relação ao pro-
cesso de consolidação do setor de celulose, Schalka disse que é um 
processo muito bem-vindo, pois eleva a competitividade, e a Suzano 
está se preparando para esse movimento. “Nós acabamos de destravar 
outra parte da nossa equação com a entrada em um novo mercado, o 
que permitirá à empresa operar com uma nova moeda. Estamos prepa-
rados e avaliando o melhor momento.” Marcelo Castelli, CEO da Fibria, 
também comentou a importância da criação de valor. “Hoje se fala mais 
de valor versus volume. Antes, as margens eram grandes custos ade-
quados e menor intensidade de capital, mas isso mudou; no mercado 
global há ressonância positiva”, frisou Castelli. 

Rodrigo Libaber, diretor comercial da Eldorado Brasil, hoje proprie-
dade da PaperCell, comentou na ocasião o desempenho da empresa no 
mercado. “Enxergamos um cenário positivo com demanda sólida”. Ele 
também destacou o crescimento do setor de papel na China. “Temos 
conquistado espaço no mercado chinês até mesmo antes da parada da 
CMPC em Guaíba-RS e queremos continuar com esse suporte”, disse. 
Libaber apontou ainda uma melhor expectativa de aumento médio de 
preços para 2018.

Cristiano Teixeira, CEO da Klabin, falou sobre a performance da 
Unidade Puma, em Ortigueira-PR, que impulsionou o volume total de 
vendas no segundo trimestre de 2017, além do bom desempenho das 
unidades de papéis e conversão. “A Unidade Puma concluiu com êxito o 
processo de ramp up no segundo trimestre deste ano, atingindo o custo 
caixa de produção de celulose planejado pela Klabin”, comentou. O 
executivo também comentou a respeito dos novos investimentos para 
comprar máquinas que ampliarão a capacidade da indústria nas áreas 
de cartões, papel kraftliner e celulose fluff. A soma desses investimentos 
seria de US$ 2,1 bilhões. 
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Feito inédito: Walter Schalka é eleito CEO do ano para a América Latina 
pelo terceiro ano consecutivo

Walter Schalka, presidente da Suzano Papel e Celulose, foi novamente eleito pela RISI, principal fornecedor de informações para a 

indústria de base florestal do mundo, o CEO do ano da América Latina. Pela primeira vez um executivo ganha a premiação por três 

anos consecutivos na região.

Schalka foi indicado por analistas de mercado que cobrem o setor de papel e celulose por sua eficiência e transparência com o 

mercado e pela maneira com que conduz a Suzano Papel e Celulose. “Este prêmio representa o reconhecimento ao trabalho dos 8 

mil colaboradores da Suzano e dos terceiros que trabalham conosco e nos ajudam neste movimento de evolução constante. Por isso, 

compartilho a indicação com todos aqueles que acreditam na construção de um futuro melhor e mais sustentável”, afirmou Schalka 

durante discurso realizado no primeiro dia da 12.ª Conferência Latino-Americana da RISI.

Como resultados, Schalka pontuou que a empresa investe em competitividade estrutural e continua apostando em projetos de aumento 

de capacidade. Para isso foi realizado recentemente o desgargalamento da Unidade Imperatriz-MA, que elevará a oferta de celulose em 

150 mil toneladas anuais. ”Em floresta, prezamos a logística, com um robusto modelo de negócios. Nosso custo caixa hoje é de R$ 570 por 

tonelada, e temos a meta de atingirmos R$ 475 até 2021. Anualmente nosso ganho de produtividade tem sido de 5,3%, e isso gera valor 

para a empresa. Entramos no mercado de celulose fluff e em 2018 estaremos com o produto final nas gôndolas”, resumiu o executivo. 

Em sequência, o executivo também falou sobre a volatilidade dos preços, que não é positiva para o setor de celulose. “Nosso 

sistema de precificação não faz sentido com descontos de forma gradativa da ordem de 25%. Isso impacta o preço e o mercado de 

papel diretamente. Atuamos conforme a oferta e a demanda, e isso não podemos mudar, não podemos ter dispersão de preços, mas 

a proposta é atuar com o ganho compartilhado. Isso pode ser obtido com contratos mais longos”, exemplificou. Hoje, a média desses 

contratos varia de um a dois anos, e com isso analistas e investidores conseguiriam projetar melhor suas previsões, podendo trabalhar 

em uma banda de preços com um teto, conforme pontuado pelo CEO.

“Ao mesmo tempo não adianta apenas uma empresa tomar essa atitude. Por isso, é um convite a todo o setor para fazer uma 

reflexão”, concluiu Schalka.                                        n
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