
  63Março/March  2021  •  Revista O Papel

REPORTAGEM ESPECIAL 

REVISTA O PAPEL COMPLETA 82 ANOS DE 
CIRCULAÇÃO MENSAL IMPRESSA E AMPLIA 

PRESENÇA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

No ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, 2020, a revista 
O Papel ampliou seus canais de comunicação com boletim especial sobre 

ações positivas das empresas e ganhou seguidores nas redes sociais, além 
de manter as edições totalmente abertas para democratizar o conteúdo a 

todos os profissionais do setor de base florestal

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel
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ao máximo de sua eficiência. As medidas de segurança realiza-
das aos times de colaboradores, que se dedicaram para revisa-
rem seus processos, ficou em evidência para os demais setores 
como exemplo a ser seguido. Além disso, matérias trouxeram 
boas notícias para o mercado. Dentre essas, o fato de a Suzano e 
Klabin tornando-se tornarem empresas cada vez mais competi-
tivas; e a O Papel evidenciou o projeto da LD Celulose, os inves-
timentos em modernização da Oji Papéis Especiais, falou sobre 
o anúncio da usina de biomassa da Eldorado Brasil, que passará 
a explorar novos mercados, mas sempre a partir dos recursos 
renováveis oferecidos pelas florestas cultivadas. 

Destaque ainda para os avanços em pesquisa e desenvol-
vimento e em novas oportunidades de mercado também ga-
nharam força, como a recente Joint Venture entre a Suzano e 
a startup Spinnova para a produção de fibras têxteis a partir 
de celulose microfibrilada (MFC). Nunca se discutiu tanto o 
tema sobre o desenvolvimento de um mercado de carbono 
(Acompanhe na matéria de capa desta edição os mais re-
centes desdobramentos do assunto), envolvendo diretamen-
te o aperfeiçoamento das práticas em ESG (sigla em inglês 
que reflete maior governança ambiental, social e corporativa), 
além da participação do setor nos principais investimentos 
sustentáveis, indicando o potencial dessa cadeia produtiva.

Na edição de março deste ano, a reportagem de capa trou-
xe uma cobertura ampla sobre o desempenho do setor frente à 
pandemia. Fazendo um retrospecto específico sobre a reação da 
indústria de base florestal, o Embaixador José Carlos da Fonseca 
Jr., diretor executivo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), 
ressaltou que o setor soube ler com antecedência o tamanho da 
crise que o novo coronavírus poderia trazer, devido à sua atua-
ção global, e, por isso, tomou uma série de medidas, de modo a 
proteger colaboradores e poder continuar operando com segu-
rança. “Por meio da IBÁ, o setor mobilizou-se e manteve diá-
logo com o governo, que prontamente o identificou como uma 
das atividades essenciais, demonstrando a relevância dos pro-
dutos de base florestal. Sem dúvidas, essa sintonia do setor foi 
um fator decisivo para que a agroindústria pudesse continuar 
produzindo com segurança”, pontuou. 

Do ponto de vista econômico, Manoel Neves, gerente de Estu-
dos Econômicos da Pöyry, avaliou nessa reportagem que a pan-
demia impactou toda a economia global, incluindo a brasileira.  
“Apesar de os reflexos negativos levarem a uma queda média do 
PIB de 4%, a indústria de celulose e papel apresentou um cresci-
mento acelerado. A expectativa é que a demanda por produtos do 
setor de árvores cultivadas continue em alta. De olho nesse cresci-
mento de mercado e até dos novos produtos que estão por vir, a in-
dústria de base florestal tem se organizado para poder atender aos 
consumidores”, comentou Neves. A exemplo disso, hoje, estão em 

Passados mais de um ano da pandemia do novo 
coronavírus, a edição de aniversário da O Papel, 
comemorada em abril, traz um apanhado dos 
principais fatos e acontecimentos do último ano 

que mereceram destaque nessa publicação. O setor, na sua 
essencialidade, tem feito muito mais pela sociedade duran-
te todos esses meses de pandemia do novo coronavírus que 
só foram possíveis graças à solidez da indústria de papel e 
celulose apoiada na produção de produtos voltados à emba-
lagens de alimentos, higiene e limpeza e saúde. 

Não houve um mês sequer, nesses 12 últimos meses desde 
a matéria de aniversário de 2020, que a revista não abordas-
se com muito respeito e seriedade esse assunto, ajudando a 
levar informações relevantes para a tomada de decisões da 
cadeia produtiva diante do cenário adverso que o mundo en-
frenta até os dias de hoje mesmo com início da vacinação em 
massa em nível mundial.

Como forma de apoio aos leitores, o acesso a todo o con-
teúdo da revista foi liberado no início do ano passado na 
plataforma www.revistaopapeldigital.org.br e permanecerá 
assim durante o ano de 2021 frente a tantos desafios que 
ainda as empresas e profissionais estão enfrentando e ain-
da enfrentarão no pós-pandemia. As informações também 
chegaram aos leitores por meio de boletins diários sobre as 
ações positivas do setor durante a pandemia. Além disso, a 
área de comunicação preparou e aplicou no segundo semes-
tre do ano a Pesquisa Qualitativa da revista para identificar 
as preferências, conteúdos e tendências no mercado editorial 
de publicações técnicas e segmentadas que refletirão em no-
vidades a serem anunciadas ainda este ano. O marco prin-
cipal será o aumento da publicação de conteúdos de forma 
mais ágil e nas multiplataformas.

Em dezembro de 2020, Patricia Capo, editora responsável 
pela revista O Papel descreveu o período vivenciado no último 
ano em seu editorial que recordo aqui de forma resumida com 
destaque para a gratidão às empresas anunciantes e esperança 
da continuidade de apoio a um veículo que se mantém com 
circulação impressa e periodicidade mensal. “Nossa união fez 
a força com cada atitude positiva de apoio recebido pela revis-
ta O Papel e foi muito importante receber um ‘sim’ de cada um 
de vocês quando a economia estava só dizendo ‘não’. Nosso 
muito obrigado! E o que fica de principal lembrança deste ano 
é que o nosso setor de celulose e papel não parou pela sua es-
sencialidade e manteve ainda muitos de seus investimentos ao 
acreditar que o futuro será melhor que o nosso presente”, disse.

Outro destaque nas páginas da O Papel deste último ano de-
monstrou que em meio às adversidades o setor garantiu a segu-
rança daqueles que ali trabalham e pôde atender ao mercado 
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andamento ou anunciados investimentos de R$ 35,5 bilhões pre-
vistos até 2023, destinados para florestas, novas fábricas, expansões, 
tecnologia e ciência. “Esse investimento é praticamente o dobro do 
registrado nos quatro anos anteriores, entre 2016 e 2019, quando 
foram realizados investimentos de R$ 18 bilhões para a construção 
de diversas novas unidades”, informou Fonseca Jr.

Com o crescimento exponencial do mercado de delivery, 
por exemplo, a indústria de embalagens também viu potencial 
para ofertar ao mercado papéis em substituição ao plástico e 
conseguiu observar que esse movimento é apoiado pela maioria 
dos consumidores. Um público que tem se preocupado cada vez 
mais com a geração e destinação de resíduos. 

O segmento de papéis tissue comprovou uma verdadeira re-
volução dos hábitos de higiene da população, bem como inten-
sificou a produção da celulose para atender essa demanda em 
nível global. A necessidade de distanciamento social também 
acelerou o processo de transformação digital como jamais vis-
to e muitas pessoas experimentaram o trabalho a distância pela 
primeira vez. As companhias, a partir desse movimento, tam-
bém atestaram aumento da sua produtividade influenciando 
inúmeros modelos de negócio e relacionamento com o cliente. 

Na edição de setembro do ano passado a cobertura da Confe-
rência Latino-Americana da Fastmarkets Risi evidenciava os elos 
mais fortes e os mais fracos do setor de celulose e papel em meio 
à pandemia. No painel com produtores do segmento, embora 
com um cenário bastante complicado, visto como um consenso 
pelos participantes, um grande espaço para o desenvolvimento 
de inovações foi sinalizado para recolocar os negócios na melhor 
direção. Na reportagem, Luciana Pellegrino, diretora executiva 
da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), pontuou que o 
posicionamento da indústria foi excelente. “Rapidamente as fá-
bricas conseguiram administrar todo o seu quadro de colabora-
dores, atendendo aos padrões exigidos e garantindo a segurança 
de todos, e ainda assim continuaram produzindo para atender ao 
mercado e mais”, destacou Pellegrino, comentando também que 
foi um momento de investimento na qualidade da embalagem e 
em todo o seu aspecto, uma vez que a preocupação por embala-
gens seguras passou a ser ainda mais valorizada nesse momento. 

O CEO da Ibema, Nilton Saraiva, concordou. “O aumento do 
e-commerce demonstrou essa mudança nos hábitos da popu-
lação, como o consumo de alimentos por delivery. Todos esses 
demandando por embalagens mais atrativas e sustentáveis. A 
preocupação geral com a saúde, refletiu na maior conscientiza-
ção da população sobre os impactos gerados pelo consumo de 
materiais provenientes de fontes não renováveis”, comentou o 
executivo sobre o cenário de oportunidades para o mercado de 
embalagens de papel. Já com relação à demanda, Saraiva consi-
derou que o momento é desafiador para quem está atuando com 

fibras pós-consumo, sendo um mercado bastante vulnerável e 
dependente da alta oscilação de sua disponibilidade e preços 
praticados. Miguel Rincon, diretor da Bio Pappel, acrescentou: 
“A preocupação com a higiene veio para ficar e, no longo pra-
zo, a sociedade passará a ter maior consciência. Nesse caminho, 
contamos com inúmeras vantagens a partir do papel, para con-
tribuir para a economia circular, com produtos inovadores, a 
partir de recursos renováveis”, pontuou. 

E a editora da O Papel, Patrícia Capo, completou: “Agora, 
após cerca de um ano da pandemia, enquanto os reflexos ne-
gativos da economia global se manifestaram, a indústria de ce-
lulose e papel apresentou um crescimento acelerado e com isso 
promoveu transformações significativas em inovações, moder-
nizações e digitalização em curto espaço de tempo. Mundial-
mente, a demanda pela celulose brasileira cresce baseada no fato 
da commodity ser matéria-prima de produtos da bioeconomia 
que ganharam espaço no cenário atual, bioenergia e itens médi-
co-hospitalares, além dos de higiene e limpeza. Sem pretensões 
de se colocar acima de uma realidade trágica, mas registrando 
valores de uma indústria essencial à sociedade, a indústria de 
árvores cultivadas se fortaleceu muito neste último ano. Os 
parâmetros do mercado de bioprodutos saíram do papel para 
entrar em prática na agenda das necessidades de mudar a base 
econômica mundialmente”.
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O setor em retrospectiva pelas páginas da revista O Papel 
Na edição de capa de janeiro de 

2020, a Suzano destacou o planeja-
mento para captar sinergias estima-
das entre R$ 800 milhões e R$ 900 
milhões por ano, e o investimento 
de R$ 4,4 bilhões na manutenção e 
expansão dos negócios. No mesmo 
mês, a Duratex e a Lenzing Group 
noticiaram a construção de uma 
das maiores linhas de celulose solú-

vel do mundo, localizada no Triângulo Mineiro, nas cidades de 
Indianópolis e Araguari, com um investimento industrial pre-
visto de US$ 1,2 bilhão.

Em fevereiro de 2020, o desta-
que de capa da O Papel foi a Smur-
fit Kappa com seu novo Centro de 
Estudos de Papel e Embalagens de 
Papelão Ondulado, inaugurado em 
final de 2019, para oferecer soluções 
ainda mais customizadas aos clien-
tes da empresa. 

Já em março do ano passado a reporta-
gem de capa demonstrava a incerteza sobre 
todos os impactos do coronavírus na eco-
nomia mundial que eram estimados por 
apenas mais alguns meses. Era destaque o 
seu impacto para as bolsas de valores que 
pararam por dias e a elevação do preço do 
dólar. Era o início da forte oscilação de pre-
ços das commodities, problemas com a im-
portação de insumos e queda nos preços de 

ativos e redução no fluxo de pessoas e mercadorias, a partir de 
medidas adotadas por estados e pelo Governo Federal.

Celebrando o aniversário da 
revista, a publicação também quis 
no mês seguinte, abril de 2020, de-
monstrar a resiliência do setor. A 
força centenária da Klabin foi des-
taque como reportagem de capa, 
por meio do seu trabalho unificado 
da área da pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação (PD & I), que tem 
trazido frutos para a companhia e 
permitido dedicar-se a diferentes rotas de pesquisa em prol da 
competitividade.  Além disso, o foco em negócios pós-pande-

mia teve um novo desdobramento – em março de 2020, a em-
presa adquiria os negócios de embalagens de papelão ondulado 
e papéis para embalagens da International Paper no Brasil, com 
investimento de R$ 330 milhões.

Outro exemplo foi a reportagem 
de capa da edição de maio. A Oji 
Papéis Especiais prosseguia com o 
investimento de R$ 500 milhões, 
por meio do aporte do grupo japo-
nês Oji Holdings Corporation, a fim 
de elevar a capacidade produtiva de 
papel térmico em mais de 80% com 
foco no mercado latino-americano.

De mesma importância, espe-
cialmente em um período de escassez de papéis reciclados, a 
edição de junho discutiu a gestão 
de resíduos sólidos do setor e o que 
tem sido feito para em inovação 
para o reaproveitamento dos sub-
produtos da produção até o merca-
do e os avanços na ponta da cadeia, 
impulsionados a partir da Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). O entrevistado da edição 
Fernando Bertolucci, diretor execu-
tivo de tecnologia e inovação da Suzano, forneceu ainda uma 
reflexão sobre as consequências da pandemia de coronavírus 
no setor de base florestal, incentivando as empresas a unirem 
forças para traçar suas novas estratégias diante da realidade ins-
taurada. “Reforço que a nossa indústria está do lado certo da 
equação, que visa entregar soluções melhores para a sociedade. 
Na Suzano, trabalhamos com o conceito estratégico da ‘inova-
bilidade’, que pode ser traduzido como a busca por inovações 
que possam entregar soluções melhores e mais sustentáveis para 
a empresa e sociedade em geral. Como setor, somos parte de 
cadeias altamente sustentáveis. Produtos de higiene serão cada 
vez mais importantes, assim como embalagens melhores para o 
ambiente ganharão força neste novo cenário. Nosso setor terá 
uma relevância ainda maior, não tenho 
dúvida disso”, destacou.

E se o assunto abordou a inovação no 
mês anterior, a Copapa lançou um pro-
cesso totalmente sustentável para a sua 
linha de produtos Tissue e foi destaque 
na edição de julho de 2020. Ao com-
pletar 60 anos de vida, a Copapa apre-
sentou ao mercado o produto... A nova 
etapa histórica da Copapa teve início em  
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janeiro deste ano quando apresentou ao mercado o seu produ-
to “Carinho Eco Green”, o primeiro papel higiênico do Brasil 
sustentável em todo o ciclo de vida, certificado com o rótulo 
ecológico ABNT Ambiental, que atesta a sustentabilidade de 
produtos em todas as etapas de fabricação, incluindo distri-
buição e descarte. O tissue reúne diferenciais que vão desde a 
embalagem, totalmente compostável, feita com plástico à base 
de milho, até o tubete, com cola à base de fécula de mandioca e 
água, que se transforma em adubo quando descartado junto a 
resíduos orgânicos em locais próprios para compostagem.

 Em agosto do ano passado, além da 
matéria de capa sobre o investimento 
da Lenzing e Duratex para a fábrica de 
celulose solúvel da LD Celulose, com ca-
pacidade produtiva anual de 500 mil to-
neladas e previsão de startup para o pri-
meiro trimestre de 2022, a revista trouxe 
uma entrevista exclusiva com Sérgio 
Ribas, diretor-presidente da Irani, como 
um exemplo de avanço no mercado em 

meio à pandemia. A companhia migrou para o Novo Mercado 
da bolsa de valores, sendo a primeira empresa do setor a in-
gressar no mais alto nível de governança corporativa da bolsa 
brasileira, com a captação inicial de R$ 405 milhões pela oferta 
pública de ações ordinárias e planos de expansão follow-on a 
investimentos de plano de expansão com investimento total es-
timado em R$ 1,2 bilhão.

 Com olhar voltado para o fu-
turo, a sustentabilidade no pós-
-pandemia foi tema de capa de 
setembro de 2020. Direcionando o 
olhar para além das medidas prá-
ticas tomadas para enfrentar os 
desafios mais imediatos dos riscos 
e efeitos acarretados pelo corona-
vírus, é possível identificar uma 
série de outras tendências. Uma delas, em especial, ocupou o 
topo da lista de constatações recentes: a sociedade global per-

cebeu que precisa se mobilizar conjun-
tamente para colocar mudanças neces-
sárias em prática. O desequilíbrio dos 
ecossistemas que culminou nas crises 
sanitária, política e econômica de pro-
porções inimagináveis trouxe consigo 
o recado explícito de que mudar a tra-
jetória. Neste contexto, o conceito de 
sustentabilidade não só ganhou rele-
vância, como veio acompanhado de 

imediatismo. Participaram da matéria os executivos da BO 
Paper, Cenibra, CMPC, IBÁ, International Paper, Irani Papel 
e Embalagem, Klabin, Smurfit Kappa, WestRock e Two Sides. 

Complementando o momento atual e diante dos desafios 
impostos pela pandemia do novo coronavírus, uma abor-
dagem sobre como as tecnologias podem ser úteis na adap-
tação ao cenário mais recente e como as empresas terão de 
desenvolver os seus profissionais para que eles saibam lidar 
com todas essas novidades foi apresentada na Reportagem de 
Capa sobre a cobertura completa da 8.ª Semana de Celulose 
e Papel de Três Lagoas que, inclusive, foi realizada em plata-
forma digital. O destaque foi noticiado em outubro de 2020. 

A edição seguinte, novem-
bro de 2020, com o Caderno 
Especial ABTCP 2020, também 
trouxe em reportagens especiais 
com moderadores, palestrantes, 
pesquisadores, patrocinadores e 
apoiadores do Congresso ABTCP 
informações relevantes sobre de-
safios e oportunidades da indús-
tria de base florestal. A interação 
do evento foi fundamental para que a associação identifi-
casse o futuro da comunicação setorial e como se fazer pre-
sente mesmo a distância nessa comunidade. 

Ao valorizar cada uma dessas empresas, a edição de de-
zembro do ano passado, como de costume, deu visibilidade 
aos Destaques do Setor, conforme premiação da ABTCP às 
empresas e profissionais, que será entregue este ano. Foram 
destaques da premiação  os profissionais Alcides de Olivei-
ra Junior, Luiz Henrique Carolino 
dos Reis, Patricia Lima Nogueira 
Giacchetti e Lucia Helena Longatti 
Rosalem, e as empresas ABB, An-
dritz, Ecolab, Fabio Perini, Irmaos 
Passaura, Klabin, Melhoramentos, 
Oji Papéis Especiais, Pöyry, San-
ther, Suzano, Valmet e Voith.
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SUSTAINABILITY
IN THE POST-PANDEMIC

SUSTENTABILIDADE 
NO PÓS-PANDEMIA

MONTHLY JOURNAL ON THE PULP AND PAPER MARKET AND TECHNOLOGIES ANO LXXXI N.º 11, NOVEMBRO 2020 YEAR LXXXI, N.º 11, NOVEMBER 2020

CONGRESSO ABTCP 2020  
EDIÇÃO ESPECIAL COM A COBERTURA COMPLETA
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ABTCP 2020 CONGRESS 
SPECIAL EDITION WITH COMPLETE COVERAGE
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DESTAQUES DO SETOR
   HIGHLIGHTS OF THE SECTOR

confira aqui, neste ícone clicável, em 
www.revistaopapeldigital.org.br a 

matéria especial desta edição
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REPORTAGEM ESPECIAL

2021 – Iniciando o ano com boas notícias
Com o início da vacinação em todo o mundo e mais re-

centemente agora no Brasil, a sociedade ganhou um pouco 
mais de ânimo para iniciar o novo ano. As previsões de que-
da para alguns segmentos supriram outros que cresceram 
mais que o esperado. 

Na edição de janeiro, a revis-
ta realizou uma Reportagem de 
Capa sobre a Klabin, que conso-
lidou mais um passo no ganho da 
competitividade setorial de papéis 
para embalagens. O processo da 
compra das cinco fábricas da In-
ternational Paper teve início em 
março do ano passado com sua 
aprovação concluída no mês de 

outubro último, ampliando a capacidade produtiva anual da 

MONTHLY JOURNAL ON THE PULP AND PAPER MARKET AND TECHNOLOGIES ANO LXXXII N.º 1, JANEIRO 2021 YEAR LXXXII, N.º 1, JANUARY 2021

KLABIN ELEVA COMPETITIVIDADE 
NO MERCADO DE EMBALAGENS

REVISTA SOBRE MERCADO E TECNOLOGIA PARA CELULOSE E PAPEL  

KLABIN BOOSTS ITS COMPETITIVENESS
IN THE PACKAGING MARKET

MONTHLY JOURNAL ON THE PULP AND PAPER MARKET AND TECHNOLOGIES ANO LXXXII N.º 2, FEVEREIRO 2021 YEAR LXXXII, N.º 2, FEBRUARY 2021
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CMPC: A CENTURY OF 
EXISTENCE AND A 

VISION OF THE FUTURE

CMPC: UM SÉCULO 
DE VIDA COM VISÃO 
DE FUTURO

Klabin para mais de 1 milhão de toneladas de embalagens de 
papelão ondulado e mais de 400 mil toneladas de papel reci-
clado. O Projeto Onça Pintada da Eldorado Brasil, que repre-
senta a geração de energia do futuro previsto para entrar em 
operação nos próximos meses também foi destaque. Trata-se 
da maior Usina Termelétrica (UTE) à base de biomassa do 
Brasil com capacidade de gerar 50 MW/h.

No mês de fevereiro as notícias não 
poderiam ser diferentes. Os cem anos 
do Grupo CMPC foi destaque por toda 
a sua trajetória e visão de futuro, com 
atuação significativa para obter uma pro-
dução mais limpa, a partir de tecnologias 
avançadas para manter o meio ambiente 
preservado mesmo extraindo dele a ma-
téria-prima requerida para abastecer as 
máquinas.

REVISTA O PAPEL NA LINHA DO TEMPO

Em abril, a Revista  
O Papel é fundada 

por Américo 
Kende; André 
Tibor, Paulo 

Herlinger; e Carlos 
José Benko.

Em abril, 
após diversas 

reviravoltas nas 
vidas dos sócios- 
-fundadores da 
Revista O Papel,  

o título passa 
a ser de 

propriedade de 
Paulo Engelberg  

e de Carlos  
José Benko.

A Revista 
O Papel passa 

a pertencer 
apenas 
a Paulo 

Engelberg.

Em janeiro, Paulo 
Engelberg estabelece 
parceria com a então 
ABCP (hoje ABTCP), 

para melhorar 
o conteúdo técnico 
da O Papel, a partir 

de um caderno 
com 20 páginas de 
artigos feitos por 
colaboradores da 

Associação Brasileira 
de Celulose e Papel 

(ABCP).

Após uma integração 
ainda maior entre a 
ABTCP e a editora 

Orientador, que 
produzia a O Papel, 

Paulo Engelberg, 
proprietário da 
editora, decide 

vender a Revista  
O Papel para a 
ABTCP, que é 

proprietária do  
título como  

editora até hoje.

Revista O Papel 
estabelece parcerias 
com a Associação 

Brasileira do 
Papelão Ondulado 
(ABPO)  e com a 
então Associação 

Brasileira de Celulose 
e Papel (Bracelpa),  

atualmente Indústria 
Brasileira de Árvores 
(IBÁ), para ampliar a 
tiragem e distribuição 
da revista no setor de 

celulose e papel.

Revista O 
Papel implanta 
seu primeiro 
Comitê de 
Editores 

Científicos 
Internacionais, 

para atrair 
artigos de 
diversos 
países.

1939 1957

1954 1967 2003

1993 2005

////////////////////////////
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YEAR LXXXII, N.º 3, MARCH 2021ANO LXXXII N.º 3, MARÇO 2021

THE POSITIVE 
PERFORMANCE OF 

THE PULP AND PAPER 
SECTOR IN THE FACE OF 

ECONOMIC CHALLENGES

A PERFORMANCE 
POSITIVA DO SETOR 
DE CELULOSE E PAPEL 
FRENTE AOS DESAFIOS 
DA ECONOMIA

MONTHLY JOURNAL ON THE PULP AND PAPER MARKET AND TECHNOLOGIES 
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confira aqui, neste ícone clicável, em 
www.revistaopapeldigital.org.br 
a matéria especial desta edição

Confira nesse ícone clicável, em 
www.revistaopapeldigital.org.br as ações 

positivas do setor em combate à pandemia 
realizadas até o momento

Já a edição de março de 2021 
também trouxe mais esperança 
ao setor em termos de mercado a 
partir das análises de especialistas 
que resgataram seus pontos de 
vista emitidos em março de 2020 e 
fizeram novas colocações sobre o 
balanço das empresas no ano pas-
sado e perspectivas para este ano. 

Ações positivas do setor frente à pandemia em 2020 e 2021
Desde o início do ano passado, diante da situação de enfrentamento à 

pandemia, as empresas do setor se reuniram entre si ou por meio de par-
cerias, realizando importantes doações. Atuaram ainda na construção de 
hospitais e até mesmo na importação de equipamentos hospitalares fun-
damentais para reduzir o inchaço causado pelas novas ondas da pandemia 
que surgiram. A mais recente ação coletiva envolveu um grupo de 12 em-
presas para viabilizar a doação de mais de 5 mil concentradores de oxigê-
nio, que serão utilizados para o tratamento de pacientes com Covid-19 em 
suas próprias localidades, evitando deslocamentos para outras cidades e, 
consequentemente, a sobrecarga de hospitais. Participam desta iniciativa 
as seguintes empresas: Bradesco, BRF, B3, Embraer, Gerdau, Grupo Ultra, 
Itaú Unibanco, Magazine Luiza, Marfrig, Natura & Co, Suzano e Unipar. 

Revista O Papel 
unifica seu comitê de 
avaliadores de artigos 

com o corpo  
de avaliadores de 

artigos do Congresso 
ABTCP e passa 
a publicar notas 
técnicas a partir 

de apresentações 
dos eventos da 
Associação. No 

mesmo ano, 
moderniza-se e 

lança aplicativo com 
a versão digital da 

publicação.

O conteúdo 
bilíngue das 
edições da 
O Papel é 
ampliado, 

conquistando 
ainda mais 

leitores 
internacionais.

A Revista O Papel 
leva seus colunistas e 
convidados especiais 

para o principal evento 
do setor: o Congresso 

Internacional de 
Papel e Celulose, 

promovendo o Espaço 
O Papel que, nos  
anos seguintes,  

passou a adotar o  
nome de Fórum  

Mercado & Gestão.

Reportagens com conteúdo 
transmídia, com conteúdo 

extra na versão digital entre 
vídeos, fotos, documentos de 

texto e gráficos.
* COVID-19 - Publicação de 
Boletim Diário com ações 
positivas das empresas do 

setor de Celulose e Papel no
enfrentamento à pandemia 

do novo coronavírus / 
Reportagem Exclusiva 

sobre a Sustentabilidade 
no Pós-Pandemia

A Revista O Papel comemora 
80 anos com diversas ações, 
entre elas: novo logotipo e 
projeto gráfico, lança suas 
redes sociais, com páginas 

no Instagram e LinkedIn, que 
complementam a sua edição 
física, além de uma edição 
especial em abril, mês de 

aniversário; e a publicação  
do Anuário Histórico –  

Revista O Papel – 80 Anos 
em Notícias – com empresas 
apoiadoras e patrocinadoras.

82 anos da 
revista O Papel

2008 2016 2020

20212014 2019
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E MAIS:

BIOECONOMIA.  O POTENCIAL DO SETOR DE ÁRVORES 
CULTIVADAS PARA ALAVANCAR A ECONOMIA DE BAIXO CARBONO

BIOECONOMY. THE POTENTIAL OF THE CULTIVATED TREE 
SECTOR TO LEVERAGE THE LOW CARBON ECONOMY

ESPECIAL DE ANIV
ERSÁRIO

Reveja e releie a matéria 
dos 81 anos da O Papel 
na versão digital

Reveja e releie o 
Anuário Histórico 

de 80 anos 
de notícias na 
versão digital


