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Asia Pulp & Paper pretende vender 10 mil toneladas de papel sanitário em 2010 
 
A chinesa Asia Pulp & Paper (APP) está entrando no mercado brasileiro de papéis sanitários 
com uma estratégia bem definida. Geraldo Ferreira, diretor geral da empresa no Brasil, relata 
que a empresa irá oferecer sua linha de produtos em bobinas, para ser transformados e 
comercializados pelas empresas locais com suas próprias marcas. O alvo principal são 
empresas de porte pequeno e médio, que não possuem escala produtiva. Calcula-se que são 
em mais de 50 as empresas com este perfil no Brasil. "Nós oferecemos um papel com preços 
competitivos e a empresa local pode dedicar-se a investir no marketing de sua marca e nos 
canais de distribuição", diz Ferreira. 
 
O executivo vislumbra ainda um segundo segmento de mercado para os produtos da APP, o de 
empresas de maior porte, que podem adquirir os papéis chineses para realizar testes de 
mercado para novos produtos, sem necessidade de realizar primeiro o investimento em 
equipamentos. "A empresa ocupa o mercado e depois, se for estrategicamente interessante, 
migra para uma produção própria", diz Ferreira. 
 
Este, inclusive, é o perfil da primeira venda de papel sanitário da APP no Brasil, concretizada 
em novembro. O nome do cliente, por motivos contratuais, Ferreira não pode divulgar. O 
volume inicial é de 500 mil toneladas mensais de papéis de folha dupla. A meta da APP é 
vender 10 mil toneladas de papéis tissue no mercado brasileiro em 2010 e duplicar este 
número em três anos. 
 
Segundo o executivo, o papel sanitário chinês será vendido no Brasil por R$ 3,1 mil a tonelada, 
o que estaria dentro da média de comercialização do produto no país. À primeira vista, a 
competitividade chinesa em papéis chama a atenção. Afinal, o Brasil é o quarto maior produtor 
de celulose do mundo e o maior de celulose fibra curta, de eucalipto, a mais adequada para a 
produção de papéis sanitários devido as suas características de maciez. E a China é um dos 
principais clientes desta celulose produzida no Brasil. A competitividade dos chineses, diz 
Ferreira, se dá pela alta escala com que operam suas fábricas de papéis. "Apenas a APP produz 
900 mil toneladas anuais de papel tissue. É mais que o Brasil inteiro consome", relata o 
executivo. 
 
A APP possui escritório próprio no Brasil desde 2007, antes atuava por meio de 
representantes. No ano passado, a empresa vendeu 70 mil toneladas de papéis, 
principalmente offset, couchê e papel cartão, e faturou US$ 65 milhões. Para este ano, a 
previsão da empresa é faturar US$ 90 milhões, com a comercialização de 90 mil tone ladas de 
papéis. 
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