
Fazendo um bom papel 

Os fornecedores de embalagem nunca estiveram tão ligados na questão da sustentabilidade 
como atualmente. E os fabricantes de papel vão desempenhando sua parte, cada um à sua 
maneira. Tudo isso sem esquecer da qualidade do produto! 

A palavra sustentabilidade já causou menos impacto. A consciência de todos também. Hoje, a 
preocupação com o meio-ambiente é eminente, até porque as consequências naturais de um 
desequilíbrio ocasionado pelo ser humano começa a aflorar no planeta. Áreas verdes 
desaparecendo, chuvas descontroladas que causam enchentes, calor extremo no inverno, frio 
no verão, tufões e até tsunamis; são apenas alguns dos fenômenos naturais que as pessoas 
estão cada vez mais acostumadas a conviver. Por isso, há algum tempo, as empresas que 
atuam no segmento de embalagens passaram a receber uma atenção especial, uma 
fiscalização, tanto popular quanto de órgãos engajados na defesa do meio-ambiente.  

Consciência é algo que rima com sustentabilidade. Os fabricantes de papel procuram por 
vários meios demonstrar a sua e propagá-la aos consumidores e clientes. Nesta matéria da 
Revista Packing poderemos acompanhar o que quatro grandes empresas desse segmento 
estão realizando para, literalmente, produzir um bom papel. Temos a Suzano Papel e Celulose, 
que estendeu sua linha Reciclato para o mercado de embalagens e acaba de lançar um 
papelcartão 100% reciclado (com 70% de aparas pré-consumo e 30% de aparas pós-
consumo); a APP (Asian Pulp & Paper) uma empresa asiática que vem ordenando seu 
crescimento com consciência, inclusive no Brasil; a Papirus, que junto com o Grupo Pão de 
Açúcar apresenta o Ciclo Verde Taeq; e a Ibema que acaba de receber o selo FSC (Forest 
Stewardship Council), uma certificação que garante uma produção mais responsável de seus 
produtos desde o início. 

O compromisso nessa labuta deve estar na mente de todos e podemos afirmar que está na 
cabeça desses fabricantes de papeis. Mas e em relação à qualidade desses papeis reciclados ou 
que são lançados com algum "que" de sustentabilidade, como fica? As empresas afirmam que 
eles estão cada vez melhor e garantem para o consumidor que ele terá um produto excelente, 
com a mesma qualidade que sempre produziram ou até melhor. Dessa forma, trabalham em 
uma linha tênue com a qualidade, a consciência e a sustentabilidade. A natureza agradece e os 
clientes também. 

Demonstração de respeito 

Desde que lançou o papel Reciclato em 2001, a Suzano Papel e Celulose sempre procurou 
manter a tonalidade natural de seus lançamentos, já que isso permitia uma rápida associação 
à sua atuação sustentável, isso tanto no âmbito social quanto ambiental. Agora a empresa 
resolveu estender essa linha para o mercado de embalagens. Movimento que, segundo o 
gerente executivo de estratégia e marketing da unidade de papel da Suzano, Adriano Canela, 
foi natural: "Além disso, o lançamento do papelcartão Reciclato foi também decorrente 
inclusive de solicitações de nossos clientes, que buscavam muitas vezes complementar suas 
peças que já utilizam o papel e/ou estender o conceito sócio-ambiental do Reciclato para suas 
embalagens ou materiais que exigiam estruturas mais rígidas", explica Adriano. 

A composição desse novo papelcartão se dá por 70% de aparas pré-consumo e 30% de aparas 
pós-consumo, além de ser 100% reciclado. Está disponível inicialmente na gramatura 325g 
(outras gramaturas disponíveis sob consulta) e o gerente da Suzano garante que este 
papelcartão possui excelente maquinabilidade e qualidade de impressão diferenciada: "Assim 
como qualquer produto Suzano, questões como printabilidade e maquinabilidade foram muito 
levadas em conta no desenvolvimento do produto e os resultados obtidos pelos nossos clientes 
têm sido excelentes. 



Ao se colocar em evidência o aspecto diferenciado da apresentação da linha Reciclato, são 
obtidos resultados visuais muito interessantes, que podem interferir muito positivamente no 
design dos materiais", ressalta Adriano. 

No setor de papeis, a Suzano sempre foi uma das empresas mais respeitadas e conhecidas por 
sua preocupação com a responsabilidade social/ambiental e com as questões relacionadas à 
sustentabilidade. A linha Reciclato é um reflexo disso, já que com o seu lançamento há oito 
anos a empresa passou a se relacionar de maneira muito mais próxima das cooperativas e 
associações de catadores, para compra de papéis descartados e recolhidos nas ruas. Dessa 
forma, Reciclato foi crescendo assim como a quantidade de cooperativas que participam e 
fornecem papel para a Suzano. Inicialmente eram apenas três e hoje já são 80 cooperativas; a 
linha começou apenas com o papel em formato gráfico, passou a ter o cut size e agora se 
torna também papelcartão.  

O gerente executivo de Estratégia e Marketing da unidade de papel da Suzano diz que tal 
crescimento representa uma grande evolução na gestão das cooperativas, na qualidade do 
material vendido e um consequente aumento de renda dos catadores. "Ampliando a família do 
Reciclato, teremos condições de aumentar o número de Cooperativas que fornecem papel para 
reciclagem para empresa e, assim, ajudar mais famílias", vibra Adriano. O Reciclato aborda a 
questão ambiental principalmente pela retirada de materiais que poderiam ser descartados em 
aterros ou até mesmo em locais impróprios, sujando as cidades. "Mas é muito importante 
também a questão social que a linha Reciclato atua, contribuindo por exemplo para a melhoria 
de renda de mais de 4 mil famílias de profissionais organizados em cooperativas", completa 
Adriano Canela. O novo papelcartão pode ser utilizado em embalagens, folders e materiais que 
além da apresentação, demandem uma maior estrutura. 

Expansão estudada 

O mercado brasileiro desperta a atenção de muitas empresas em diversos segmentos. Com os 
fabricantes de papeis não é diferente. A asiática APP (Asian Pulp & Paper), que tem seu parque 
industrial localizado na Indonésia e que além de papel fabrica também celulose, anunciou 
recentemente que quer ampliar sua presença por aqui nos próximos anos, por meio do 
crescimento das vendas no mercado de papéis couché tradicionais, e também no segmento de 
produtos especiais, como papeis reciclados, para impressão digital e embalagens. Para a 
empresa, o segmento de papeis especiais e de alta tecnologia tem um grande potencial de 
crescimento e sabe que ele está em expansão no Brasil, mas que para a APP ainda é carente 
de fornecedores. Por isso quer aumentar sua representatividade no país com seus produtos 
especiais, entre eles estão as linhas de papéis reciclados Enova (couché) e Exceedo (offset), o 
"bookpaper" Sinar Tech, a linha Nevia Digital (couché), Excel Pro, offset para impressões 
digitais, além de papeis cartão sólidos para embalagens de alta qualidade. 

Com produção anual de mais de 13 milhões de toneladas de celulose e papel, a APP concluiu 
no começo deste ano um estudo independente sobre pegadas de carbono com o intuito de 
avaliar seis de suas fábricas que mais produzem (que representa 70% da capacidade 
produtiva), assim como duas plantações florestais na China. Quem coordenou esse 
levantamento foi o Camco Group e pôde trazer também informações sobre consumo de água, 
uso de combustíveis, perda em lixo e refrigeração, além de outros dados importantes. A APP é 
a primeira indústria de papel e celulose baseada na China a desenvolver tal levantamento, no 
qual ela se compromete a reduzir as emissões e aprimorar seu impacto ambiental. Com essa 
pesquisa, é possível estabelecer, na China, metas confiáveis de emissão de carbono e também 
poderá identificar áreas em que pode fazer melhorias.  

 



Ciclo completo 

Depois de passar quase dois anos estudando e avaliando o projeto, o Grupo Pão de Açúcar 
apresenta o Ciclo Verde Taeq. Todo procedimento se dá por meio de um processo  chamado 
Logística Reversa, onde o Grupo gerencia o ciclo de vida das embalagens entregues nas 
Estações de Reciclagem e nos Caixas Verdes localizados nas lojas do Grupo em todas as suas 
etapas, desde a coleta de materiais, separação e produção de papelcartão, passando pela 
gráfica que imprime os cartuchos e o fornecedor que os utiliza na etapa final da manufatura, 
fechando o ciclo da produção. Segundo o coordenador de P&D de embalagens do Grupo, Rafael 
Sales, o principal objetivo do Ciclo Verde Taeq é promover a coleta seletiva.  

O produto resultante nesse ciclo é o Vita Carta GPA e nele a Papirus desempenha um papel 
fundamental. Ela tem a função de transformador do papel reciclado Vita Carta GPA. Primeiro, 
ela compra o material reciclável da cooperativa Vira-Lata (uma das parceiras no projeto), que 
realiza a coleta dos resíduos nas lojas do Grupo e segrega esse material permitindo que seja 
identificado para utilização na etapa seguinte: a de produção. Depois de ter transformar as 
aparas em papel (Vita Carta GPA), alguma indústria gráfica comprará para produzir os 
cartuchos que irão embalar os produtos Taeq. "Durante todo o processo é preciso fazer um 
monitoramento para ter certeza que cada player desse ciclo está fazendo sua parte direitinho. 
Existe um programa de controle e rastreabilidade para que tudo ocorra da forma correta. 
Nisso, a própria Papirus está nos ajudando muito por tudo que eles têm em termos de 
tecnologia de informação", revela Rafael Sales.  

Ele assegura que a qualidade do Vita Carta GPA atende a todas expectativas: "Não é porque 
estamos lidando com uma embalagem reciclada que vamos permitir que se entregue uma 
embalagem de qualidade inferior. Especificamos a gramatura de acordo com a necessidade. 
Todos os pontos da embalagem são analisados e temos plena convicção que estamos 
atendendo a todas suas funções, entre elas a mais básica que é a de proteger o produto", 
afirma Rafael Sales. A "embalagem verde" Taeq já é utilizada na produção de produtos da 
marca exclusiva do Grupo Pão de Açúcar, como nas linhas de chás orgânicos, cama, mesa e 
banho, sabonete em barra, barrinhas de cereal orgânicas e uva-passa; que utilizam parte do 
insumo proveniente de aparas de papel, onde 50% é de material de embalagens recicláveis 
descartadas pelo consumidor e 50% de resíduo industrial gráfico.  

Com o Ciclo Verde Taeq, o Grupo Pão de Açúcar realiza uma ação totalmente sustentável, pelo 
fato de ser ambiental, social e econômico. Isso porque essa iniciativa reforça a política do 
Grupo de envolver a comunidade em ações de multiplicação do consumo consciente e 
desenvolvimento social, já que essa prática coíbe o descarte indevido de embalagens e 
beneficia as cooperativas de catadores. "A receptividade por parte do consumidor também tem 
sido muito interessante, pois há muitas ferramentas na internet que ajudam a divulgar nosso 
programa e nossas ações. E mais do que a recompensa que temos que é do público associar 
nossa imagem como uma empresa que tem essa responsabilidade e preocupação, é ver que 
ele está participando do nosso trabalho de coleta seletiva, por que o Grupo investe bastante 
nisso", pondera o coordenador de P&D de embalagens do GPA.  

Consciência certificada 

Um importante passo foi dado pela fabricante de papeis Ibema-Companhia Brasileira de Papel 
ao conquistar o selo FSC (Forest Stewardship Council). A partir de agora, toda a produção da 
empresa paranaense, tanto de papelcartão quanto de de papeis especiais, receberá o selo, o 
que garante que a madeira e outras fontes de fibra utilizadas na produção dos papéis nas 
unidades industriais de Turvo e Ibema, no Paraná, é certificada pelo próprio FSC ou 
controlada.  



A Ibema está consciente da importância deste selo, pois sabe que com ele terá uma facilidade 
maior de acesso aos mercados internacionais, além de oferecer aos clientes do mercado 
nacional a oportunidade de participar de um processo efetivo de sustentabilidade, o que 
agregará valor aos seus produtos, processos e imagem institucional. 

O selo, que é uma exigência em mercados importantes do mundo, fará com que todo o 
processo produtivo da Ibema seja ainda mais qualificado. E a empresa espera que essa 
conquista proporcione uma fidelização de clientes e contribua para aumentar as vendas em um 
período de médio a longo prazo. Acredita também que com a responsabilidade imposta pela 
certificação servirá de incentivo para os fornecedores e para os clientes, a fim de fazer com 
que eles adotem uma postura mais responsável neste segmento. A Ibema teve que passar por 
algumas avaliações para receber o selo FSC, o que exigiu muita dedicação e empenho dos 
colaboradores da empresa. Entre o procedimentos houve: estudos na área de produção, 
entrevistas com colaboradores, prestadores de serviço, dirigentes sindicais e de entidades 
locais, auditorias para verificar o cumprimento das condições estabelecidas pelo FSC e relatório 
final. 
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