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POR AMANDA FANTINATTI

A PROIBIÇÃO CHINESA ÀS IMPORTAÇÕES DE 
PAPEL RECICLADO AFETARÁ A AMÉRICA LATINA?

No final do ano passado, a China proibiu as importações de 
papel reciclado de qualidade inferior (mixed paper) e, desde 
então, estabeleceu uma regra muito rigorosa de contaminação 

máxima de 0,5%, que deverá reduzir as importações de papel reciclado. 
Dada a enorme importância da China no cenário econômico global, 
bem como para a indústria de papel e celulose, espera-se que esses 
desenvolvimentos tenham um impacto mundial.

Em 2017, segundo dados da World Paper & Recovered Paper 
Forecast da RISI, a China consumiu 79.239 mil toneladas de papel 
reciclado (RCP), das quais mais de 30% foram importadas. Os EUA 
são o principal fornecedor de RCP para a China. Consequentemente, 
os fornecedores de papel reciclado dos EUA estão lutando para 
encontrar novos destinos para RCP que anteriormente teriam sido 
enviadas para a China. Além disso, algumas fábricas chinesas, bem 
como fornecedores dos EUA, estão preocupadas com a rejeição de 
cargas na China.

Espera-se que o principal impacto da proibição chinesa às impor-
tações de RCP seja sentido na indústria de papel para embalagens de 

papel, já que reciclado de qualidade inferior é usado principalmente 
em fábricas que produzem papelcartão. No entanto, a implementação 
do padrão de contaminantes de 0,5% parece estar mantendo baixa a 
oferta de aparas derivadas de caixas de papelão ondulado (OCC) im-
portado pela China e impactando a produção local de papel para em-
balagem reciclado. Esses desenvolvimentos têm desempenhado um 
papel importante na recuperação do preço no mercado de celulose, 
um substituto muito caro para o OCC, bem como para o papelcartão 
e papel para caixas de papelão.

A questão é: Com um excesso de oferta de RCP nos EUA, devido à 
redução da demanda chinesa, esse excedente extra também impac-
tará os mercados de embalagens de papel na América Latina? No 
geral, achamos que não, com uma exceção.

Em primeiro lugar, o mercado latino-americano de papel para em-
balagem não se baseia tanto em fibras recicladas como em outras 
regiões do mundo, a exemplo da Europa, onde a capa reciclada e o 
miolo respondem por pouco mais de 60% da demanda total desde 
2012 (Veja Figura 1). 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
/R
IS
I

© 2018 RISI, Inc. All Rights Reserved

Participação de Fibra Reciclada no Consumo Aparente de Papel para Embalagem
%, países selecionados

Figura 1
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No entanto, existem diferenças significativas entre os países da Amé-
rica Latina. Por exemplo, Venezuela, Colômbia, México e Argentina con-
sumem uma quantidade maior de papel reciclado para embalagem do 
que a Bolívia, o Equador e o Brasil. Esse fato pode ser explicado pela 
disponibilidade de fibra virgem em um determinado país, pela impor-
tância do setor agrícola em sua economia, por viés cultural etc.

Adicionalmente, a participação da América Latina no mercado global 
de embalagens de papel é relativamente pequena, em torno de 7% em 
2017, apesar de ser um mercado em rápido crescimento. E é importante 
mencionar que a demanda por papel para embalagem está concentra-
da em dois países, México e Brasil, que juntos representaram cerca de 
65% do consumo total de papel para embalagens de papel em 2017.

É importante notar que o papel reciclado é um insumo importante na 
produção da capa reciclada e miolo utilizados para fazer as caixas de 
papelão ondulado e caixas de papelcartão reciclado (exemplo, caixas 
de pasta de dente encontradas nos supermercados). Em termos de co-
mércio da América Latina, o comércio de papel reciclado para a maioria 
dos países da região é equilibrado, o que significa que as importações 
líquidas estão próximas de zero na maioria dos países da região. A úni-
ca exceção é o México, que importa cerca de 20% do papel reciclado 
consumido. (Veja a Figura 2).

As perspectivas para o papel reciclado são altamente incertas, devido 
aos desenvolvimentos na China. No entanto, os preços de exportação 
de papel reciclado dos EUA caíram acentuadamente nos últimos meses, 
por causa da falta de pedidos da China e opções limitadas para transfe-
rir essa oferta para outros países. Em nossa opinião, o espaço para dire-
cionar esse excesso para a América Latina é pequeno, já que a maioria 
dos países da região obtém o papel reciclado usado na produção de 
embalagens de papel domesticamente. 

Mas, novamente, a única exceção é o México, que importa uma 
quantidade significativa de papel reciclado dos EUA. E a acentuada de-
saceleração nos preços de papéis reciclados nos EUA provavelmente já 
está influenciando os preços de papel para embalagem no México – de 
janeiro a abril de 2018, os preços da capa reciclada e do miolo aumen-
taram 13,9% e 11,9%, respectivamente, em comparação com janeiro 
a abril de 2017. 

No ano passado, esses preços aumentaram 19,2% e 19,7%, respec-
tivamente. Além disso, os preços da capa reciclado e do miolo perma-
necem estáveis   desde o terceiro trimestre de 2017 no País. Portanto, 
o México é um país da América Latina que deve se beneficiar de um 
preço mais baixo em um insumo importante para sua indústria de em-
balagens de papel.                   n
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Importações Líquidas de Papel Reciclado
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