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Com a diversificação dos 
negócios e planos para 
ampliar sua participação 
nos mercados de atua-
ção, os 60 anos do Grupo 

Santa Maria estão sendo comemorados 
com o fortalecimento de sua estratégia 
para crescimento no curto e médio pra-
zos nos setores agrícola, papel, florestal 
e de energia. 

O objetivo envolve investimentos 
estimados em R$ 750 milhões nos pró-

Ao completar 60 anos, a empresa que surgiu 
como uma serraria diversificou seus negócios e hoje, 
em um novo ciclo de crescimento, aposta nos setores 

agrícola, papel e florestal com ênfase em geração de energia
POR THAIS SANTI

Especial para O Papel

Santa Maria expande negócios e busca 
crescimento expressivo no mercado de energia 

ximos cinco anos para a construção de 
novas usinas de energia e outros aportes 
realizados na modernização de sua plan-
ta industrial de papéis especiais e de-
senvolvimento de novos produtos, bem 
como ampliação da sua área florestal e 
mecanização das atividades agrícolas.

Para citar alguns números, vale 
dizer que o Grupo possui mais de  
500 colaboradores, está posicionado entre 
as 100 maiores empresas do Paraná e no  
ranking das 500 maiores do Sul do 

Brasil, exportando para os continentes  
Americano, Europeu, Asiático e Africa-
no, com um faturamento anual de cerca de  
R$ 750 milhões.

Marcelo Podolan Lacerda Vieira, 
CEO da empresa, conta que gerir tantos 
processos produtivos só é possível pela 
alta confiança depositada em cada uma 
das equipes das  suas unidades de negó-
cios e isso é construído a partir de um 
processo gradual, ganhando mais força 
ano a ano. O executivo é filho de Ma-
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Marcelo Podolan Lacerda Vieira, CEO do Grupo Santa Maria, aposta no mercado de energia e triplicação do faturamento da companhia 
por meio da diversificação e modernização dos negócios nos próximos cinco anos
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noel Cardoso Lacerda Vieira, cofunda-
dor da companhia, com quem ele atuou 
lado a lado até o seu falecimento em 
2017. “Os aprendizados ficaram”, pon-
tua Vieira, ressaltando que coloca em 
prática os conhecimentos adquiridos 
com o pai para promover resultados 
ainda melhores atualmente.

Passando por cada uma das unidades 
de negócios do Grupo Santa Maria, o 
setor mais promissor, conforme os seus 
diretores, é o de energia, com deman-
da crescente de consumo atrelada ao 
crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil. Felipe Mariotto Corrêa, 
gerente dos Negócios de Energia da San-
ta Maria, afirma que a companhia está 

aproveitando esse momento diante da 
possibilidade de investimento pelo Gru-
po. Segundo o executivo, o crescimento 
de 1% do PIB representa a necessidade 
de, aproximadamente  3GW a mais de 
energia gerados no País.

Atualmente, a empresa trabalha na 
construção de uma nova PCH (Peque-
na Central Hidrelétrica), a Três Capões 
Novo, no Rio Jordão, em Guarapuava, 
Paraná, na qual está investindo R$ 80 
milhões. Quando pronta, em julho de 
2023, conforme previsão, a PCH terá ca-
pacidade de gerar 10 megawatts. Ainda 
no segmento de energia, o Grupo Santa 
Maria está construindo uma usina solar 
fotovoltaica de 5 megawatts que será fi-

O Grupo possui mais de 500 colaboradores, está posicionado entre as 100 maiores empresas do Paraná e no ranking das 500 maiores 
do Sul do Brasil

nalizada em março do ano que vem e é 
resultado de um investimento de R$ 20 
milhões. Tais obras envolverão no pico 
das construções mais de 250 profissio-
nais em campo.

Corrêa diz que o investimento em 
energia solar é uma aposta da Santa Ma-
ria na valorização desse tipo de energia 
limpa para o maior valor atribuído e será 
implantada na mesma área da fábrica, 
ocupando cerca de 12 hectares. Mas o 
foco em energia não para por aqui. Den-
tre as novas apostas, o executivo conta 
que a companhia deve investir o mon-
tante de R$ 750 milhões, entre recursos 
próprios e financiamentos, para colocar 
outros projetos em operação nos próxi-

FO
TO

S D
IVU

LG
AÇÃO

 SAN
TA M

ARIA



  79Abril/April  2022  •  Revista O Papel

mos cinco anos. “A expectativa é que 
essa unidade de negócios de energia 
venha a responder por mais de 60% do 
nosso Ebitda, o que significa triplicar o 
faturamento da unidade de negócios de 
energia”, disse o gerente de Negócios de 
Energia do Grupo. 

Três dos novos projetos de energia 
do Grupo Santa Maria já estão em es-
tágio avançado, conforme Corrêa. São 
as usinas Centrais Geradoras Hidrelé-
tricas (CGHs) localizadas na região de 
Guarapuava, com potencial para ge-
ração de 2,8 MW,  3,3 MW e 3,0 MW. 
“Também estão em análise para aqui-
sição projetos de uma usina eólica, 
em Palmas, Paraná, e outras usinas em 
Goiás”, acrescenta Corrêa. 

O gerente de Negócios de Energia 
explica ainda que o alto número de pro-
jetos – desenvolvidos simultaneamente 
– acontece por um misto de desafio e 
oportunidades, uma vez que, devido à 
longa etapa de licenciamento, a estraté-
gia da companhia é lançar um projeto 
tão logo o outro inicie a operação, a fim 
de amortizar os custos dos promissores 
investimentos. O executivo estima uma 
taxa interna de retorno de 20% e afirma 
que existe uma disponibilidade muito 

grande para geração de energia no Es-
tado do Paraná, bem como a disponibi-
lidade de projetos.

Conforme dados da Associação Bra-
sileira de PCHs e CGHs (Abrapch), 
o potencial do Estado do Paraná para 
instalação dessas usinas é de 1,7 GW 
de energia. A expertise do Grupo Santa 
Maria na geração de energia teve início 
lá atrás quando da necessidade de criar 
uma usina para abastecer os negócios 
das empresas do Grupo, que hoje pos-
sui duas hidrelétricas. A CGH Salto 
São Pedro, no município de Pinhão, e a 
Usina Hidrelétrica (UHE) Salto Curu-
caca, em Guarapuava, são responsáveis 
por tornar a companhia autossuficiente 
há muitos anos na geração de sua pró-
pria energia, bem como na venda do 
excedente, consumindo metade do que 
produz e comercializando o restante via 
mercado livre.

O CEO da companhia afirma que 
investir nesse segmento é um proces-
so moroso e bastante burocrático, mas 
que vale a pena. “Leva-se mais de dez 
anos para obter as licenças de operação. 
Este processo deveria ser flexibilizado, 
incentivando e atraindo mais investi-
mentos das empresas”, pondera Vieira.

Segmentar para crescer 
no setor de papéis 

Saindo da área de energia e passando 
para a área de papéis, com uma estru-
tura bastante organizada, cerca de 290 
funcionários dão conta de produzir 
anualmente 110 mil toneladas de papéis 
especiais de imprimir e escrever. Com 
as quedas de consumo deste segundo 
tipo de papel nos últimos anos, o dire-
tor da unidade de Papéis do Grupo San-
ta Maria, Mario Sterza, a empresa focou 
sua estratégia no desenvolvimento de 
papéis de alta qualidade. 

Para o CEO do Grupo, o que tem 
permitido equilibrar a rentabilidade 
dos negócios no segmento de papéis e 
planejar o seu crescimento é a diversi-
ficação do portfólio juntamente com os 
demais setores da empresa. Os esforços 
empreendidos pelo Grupo Santa Maria 
para atender ao mercado de papel são 
nítidos em nichos bastante específicos 
e que requerem produtos diferencia-
dos. Para tal, os laboratórios de testes 
e qualidade trabalham ininterrupta-
mente com equipamentos modernos 
e automatizados. “Nosso diferencial 
nesses mercados estão no pós-venda e 
na assistência técnica e, ultimamente, 
temos observado certa recuperação do 
segmento de papéis de imprimir e es-
crever”, avalia Sterza, considerando que 
os hábitos de consumo estão mudando 
e isso molda bastante a produção.

Dentre os recentes investimen-
tos, Sterza apresentou os novos cozi-
nhadores de amido da BVG, além da 
aplicação da tecnologia Duo Shake da 
Voith na máquina para a produção de 
papéis especiais. Enquanto o primeiro 
melhorou os atributos físicos do papel, 
bem como a formação e orientação 
das fibras na mesa, trazendo redução 
de custos no processo, o segundo per-
mitiu que um maior range nas grama-
turas oferecidas pela companhia fosse 

Felipe Mariotto Correa, diretor dos negócios de energia da Santa Maria, justifica os 
investimentos da companhia no setor de energia diante do crescimento verificado da 
demanda atual no País, especialmente àquelas geradas por fontes renováveis
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obtido, passando de 50 a 110 g/m2 para 
50 a 220 g/m2 e, consequentemente, na 
oferta de variados tipos de papéis. “A 
partir dessas melhorias ampliamos o 
nosso número de receitas na máquina, 
oferecendo mais possibilidades para 
atender às especificidades dos clien-
tes”, diz Sterza.

Além disso, o diretor da unidade de 
Negócios de Papéis conta que vários 
outros investimentos foram realizados 
ao longo dos anos, como a substituição 
dos painéis de controle por sistemas 
automatizados. O controle de quebras 
de folha na máquina e o alto grau de 
tecnologia aplicado contribuem para o 
melhor trabalho da equipe. Dessa for-
ma, com máquinas de alta velocidade, 
o executivo se orgulha ao contar que a 
fábrica já está configurada na Indústria 
4.0, com seus sistemas sendo parame-
trizados para garantir a predição dos 
processos e aumentar a competitivida-
de a partir da digitalização. 

Aliado a isso, o tema da economia 
circular também está presente na em-
presa, que realizou parcerias com uma 
indústria que coleta e processa as caixas 
longa-vida, adquirindo a pasta gerada 
como matéria-prima e incorporando as 
fibras em seu processo e que antes iam 
para o aterro sanitário. “Todas as demais 

fibras que usamos têm certificação FSC e 
também fazemos a sustentabilidade estar 
presente em nosso processo. Além disso, 
nosso consumo específico de água está 
em 20 m3/t, com um tratamento ade-
quado às normas exigidas. Saímos de 38 
m3/t nos últimos anos para esse índice. 
Tivemos uma grande evolução em nos-

Mario Sterza, diretor da unidade de papéis  da Santa Maria, vê o crescimento da empresa no 
segmento de papéis especiais, acompanhando as tendências de mercado, em especial na 
aplicação de papéis em substituição aos plásticos
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Linha do tempo/Santa Maria 60 Anos... 

31 de março de 1962 
Fundação da serraria na região de Guarapuava, por Manoel Lacerda Cardoso Vieira.

Década de 1970
Fundação da Reflorestadora São Manoel, que plantava as suas primeiras mudas de 
pinus, e a construção da Central Hidrelétrica Salto São Pedro, que tinha o propósito 
de alimentar a primeira máquina de papel da Santa Maria.

Década de 1980
Expansão das vendas pelo mundo, especialmente na Europa e Oriente Médio.

Década de 1990
Ingresso em atividades agrícolas e o cultivo de grãos como soja, milho e trigo, bem 
como reforço na expansão dos negócios florestais.

Década de 2000
Período marcado por um novo ciclo de crescimento.

Década de 2010 à atual
Criação do Conselho de Administração e novos investimentos nas quatro unidades 
de negócios: papel, reflorestamento, agricultura e energia.

//////////////////////////////////////
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so processo de tratamento de efluentes, 
bem como na automação que garanti-
ram essa economia desse importante ati-
vo”, acrescenta Sterza.

De olho nos setores 
florestal e agrícola

Sem deixar de lado nenhum dos 
seus setores de atuação, a holding fa-
miliar acompanha de perto os seus 
negócios. No setor florestal, a empresa 
produz mais de 100 mil toneladas/ano 
de madeira de pinus, e a expectativa 
é retomar a produção até 2032 de 450 
mil toneladas anuais. Para 2022, esse 
número alcançará as 140 mil tonela-
das, produzidas em 15 mil hectares de 
florestas. Tal crescimento será possível 
por um lote de terra arrendado em 2016 
que retornará ao poder da companhia 
e, ao que tudo indica, em um período 
propício. 

Para tornar isso possível, a empresa 
também investe no seu viveiro, com 
uma produção de mudas de 1,2 milhão 
por ano. “O mercado de exportação 
está altamente demandado com novas 
oportunidades para produtos florestais 
em função da guerra entre Rússia e 
Ucrânia”, pontua Vieira, CEO do Grupo 
Santa Maria. (Em entrevista concedida 
ao Podcast ABTCP Giro Setorial #24, 
Vieira falou sobre a questão da guerra 
entre Rússia e Ucrânia e os impactos 
para os negócios do Grupo.) 

Ouça aqui a edição com a 

participação de Marcelo  

Podolan Lacerda Vieira

No setor agrícola, o Grupo produz 
mais de 36 mil toneladas de diversas cul-
turas em uma área superior a 7 mil hec-
tares anuais e tem investido na moderni-
zação do sistema de gestão, permitindo o 
registro e a utilização de informações de 
forma on-line e em tempo real. O CEO 
da companhia também citou a aquisição 
de equipamentos de última geração para 
plantio, pulverização e colheita.

 
Festividades: Comemorações 
dos 60 anos

Confira aqui, neste 

ícone clicável a 

Galeria de Fotos, na 

edição digital da O Papel

O Grupo Santa Maria completou 
seus 60 anos com uma festa para cola-
boradores, autoridades federais e esta-
duais, clientes e fornecedores. Na oca-
sião, o vice-governador do Estado do 
Paraná, Darci Piana, relembrou que a 

cidade de Guarapuava era tomada pelas 
pequenas serrarias e destacou a visão 
de negócios do fundador do Grupo, que 
construiu então a planta para fabricação 
de pasta mecânica na década de 1970.

O evento contou com homenagens ao 
seu cofundador, o senhor Manoel Lacer-
da Cardoso Vieira, discurso do presidente 
da companhia e show do grupo Família 
Lima para todos os presentes. Na oca-
sião, Wanderleia Larcerda Vieira Caron, 
presidente do conselho de administra-
ção e filha do cofundador da companhia, 
relembrou a força inesgotável de seu pai 
como sendo a força-motriz da compa-
nhia. “Como lembrança nesses 60 anos 
de história, o legado deixado por nosso 
pai sempre foi o de uma luta incansável 
pelo crescimento da companhia, a nos 
ensinar a superar as adversidades e, es-
pecialmente, o comprometimento com 
os nossos colaboradores. Ele foi um vi-
sionário e quero que um dia meus filhos 
e os filhos meu irmão, Marcelo, deem 
continuidade a esse importante projeto 
iniciado pelo nosso pai, lá no passado, e 
que hoje cuidamos com tanta dedicação”, 
disse a acionista do Grupo ao falar sobre 
os ensinamentos para trazer longevidade 
aos negócios da família.

O CEO do Grupo Santa Maria acres-
centou à fala de sua irmã que a compa-
nhia está amparada por uma base sólida 
para um novo ciclo de crescimento, en-
fatizando as práticas sustentáveis ado-
tadas pela companhia e assegurada por 
um excelente time. “Um dos ensina-
mentos mais importantes que meu pai 
deixou foi o respeito ao próximo que 
se reflete no nosso dia a dia com todos 
os colaboradores aqui na Santa Maria”,  
frisou Vieira sobre o apoio recebido 
dos seus funcionários desde aqueles 
mais antigos aos contratados mais re-
centemente pela empresa.     

Nota: *a jornalista viajou a convite 
da companhia

Entrega da placa comemorativa 
em homenagem aos 60 anos 
do Grupo Santa Maria e ao 
seu fundador Manoel Lacerda 
Cardoso Vieira (in memorian) 
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