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Ao mesmo tempo em que investe no aumento da capacidade instalada, embalada pelo ritmo 
exuberante de expansão da economia chinesa, a Asia Pulp & Paper (APP) começa a mostrar 
crescente de interesse em ampliar e consolidar as exportações para o Brasil. É cedo para dizer 
até onde ela pode avançar sobre o mercado de papel no país, mas o poder de fogo exibidos 
pela empresa, uma das maiores do mundo no setor de papel, é suficiente para tirar o sono dos 
concorrentes. 
 
Com faturamento anual da ordem de US$ 10 bilhões, a APP tem capacidade para fabricar cerca 
de 10 milhões de toneladas de papel por ano em 16 fábricas na China e na Indonésia, onde 
fica a matriz do grupo controlador Sinar Mas. O volume supera toda a produção e o consumo 
aparente do produto no Brasil em 2008, de 9,4 milhões e 8,1 milhões de toneladas, 
respectivamente, conforme a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa). 
 
Metade da capacidade está na China e uma nova máquina de 1 milhão de toneladas por ano 
entrará em operação em março de 2010 na unidade Hainan Jinhai, no sul do país, hoje 
dedicada à produção de celulose para consumo da empresa. Avaliado em US$ 1 bilhão, o 
equipamento será o maior do mundo para fabricação de papel couchê e seria montado no fim 
de 2008, mas o projeto acabou sendo adiado devido à crise global, diz o diretor geral da 
Cathay, coligada comercial da companhia no Brasil, Geraldo Ferreira. 
 
O saldo comercial com a APP ainda pende a favor do Brasil, que neste ano deve exportar 500 
mil toneladas de celulose para a empresa, ante 270 mil em 2008, e comprar dela 90 mil 
toneladas de papel. Os preços da matéria-prima estão por volta de US$ 600 a tonelada, depois 
do tombo de quase US$ 800 para US$ 380 em fevereiro por conta da crise. Já as cotações do 
papel, entregue em Santos, variam de US$ 1 mil a US$ 1,5 mil por tonelada, explica Ferreira. 
 
De acordo com o executivo, o Brasil é o maior fornecedor individual de celulose para a APP, 
que importa cerca de 2 milhões de toneladas por ano e produz 3,5 milhões de toneladas em 
fábricas próprias na China e na Indonésia. Mesmo assim, pelo menos por enquanto, a empresa 
não pretende instalar uma unidade para produzir a matéria-prima no Brasil porque quer 
manter o foco na fabricação do produto acabado.  
 
Conforme o diretor da Cathay, o volume de papel exportado pela APP para o país já cresceu de 
34 mil para 70 mil toneladas de 2007 para 2008 e neste ano deve avançar quase 30% sobre o 
anterior. Para 2010 a "meta olímpica" é uma expansão de mais 35%, mas 110 mil toneladas já 
serão vistas como um bom resultado.  
 
Esses números incluem os embarques de produtos como papéis para imprimir e escrever 
revestidos ou não (como couchê e off set), papéis para embalagens, térmicos e cartões, mas 
ainda não consideram as vendas de tissue (papéis higiênicos, toalhas, lenços e guardanapos). 
A entrada dessa linha no mercado brasileiro ocorreu em outubro, com a primeira exportação 
de um lote de 500 toneladas para a Melhoramentos Papéis, adquirida neste ano pelo grupo 
chileno CMPC. 
 
O plano da APP é fechar 2010 com 9 mil a 10 mil toneladas de produtos higiênicos embarcadas 
em bobinas para o Brasil para venda no mercado local com a marca dos importadores. 
"Queremos oferecer uma alternativa estratégica para pequenos e médios fabricantes", afirma 
Ferreira. Segundo ele, uma máquina de pequeno porte para a produção desse tipo de papel 
não sai por menos de R$ 30 milhões. 
 
A capacidade instalada da empresa no segmento de tissue é de 900 mil toneladas por ano na 
China e na Indonésia, revela o executivo. O volume ultrapassa em 50 mil toneladas o consumo 
aparente do produto no mercado brasileiro em 2008 e até novembro deste ano a produção 
dessas linhas vai alcançar 1,1 milhão de toneladas anuais com a implantação de três novas 
máquinas na China. 
 



Com expansão da economia chinesa na faixa dos 8% anuais, pouco mais de 60% da produção 
das unidades da APP no país é vendida no mercado interno. Mas é justamente a escala 
garantida pela demanda doméstica e o parque de máquinas modernas e de alta eficiência que 
aumentam a competitividade da empresa no exterior, diz o gerente de comércio internacional 
da fábrica Gold East, Edward Wat.  
 
Localizada ao lado do rio Yang-Tsé (o maior da Ásia), na cidade de Zhenjiang, a 255 
quilômetros de Xangai, Gold East é a maior unidade da companhia na China, com produção 
anual de 2,3 milhões de toneladas de couchê, sendo 45% destinados ao mercado externo. A 
instalação tem três máquinas, quase 6 mil funcionários, uma termoelétrica e um porto próprio. 
"Temos espaço para até oito máquinas, mas agora a prioridade é instalar o novo equipamento 
em Hainan", explica o executivo.  
 
A 224 quilômetros de Xangai, na cidade de Ningbo, a unidade Zhonghua Paper produz 1,5 
milhão de toneladas anuais de papel-cartão em quatro máquinas com até 485 metros de 
extensão, revela o responsável pelo departamento de exportação, Teddy Wu. Segundo ele, a 
fábrica exporta 40 mil a 50 mil toneladas por mês. O volume mensal equivale a todas as 
importações desse tipo de papel pelo Brasil em 2008, que somaram 45 mil toneladas no ano 
passado, de acordo com as estatísticas da Bracelpa. 
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