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Para aumentar sua rentabilida-
de e reduzir custos, a Interna-
tional Paper (IP) quer fortale-
cer suas vendas na América La-
tina. Em 2010, metade da pro-
dução da empresa no Brasil foi
destinada do mercado interno.
O restante foi exportado, sendo
25% para países da América
Latina e 25% para Europa e
Ásia. “Hoje, 75% das nossas
vendas ocorrem na América
Latina. Nossa estratégia é ele-
var esse número para 100%”,
diz o presidente da companhia,
Jean Michel Ribieras.

O movimento é reflexo de
duas situações distintas. De um
lado, a valorização do real tira a
competitividade da empresa
nos mercados europeu e asiáti-
co. Por outro, o consumo na
América Latina está expandin-
do. Para o executivo, se o atual
ritmo de crescimento que a re-
gião vem apresentando se man-
tiver estável, é provável que en-
tre 2014 e 2015 a região já seja
responsável pelo consumo de
toda a produção local.

A mudança também está ali-
nhada a um dos objetivos da em-
presa para 2011, que é elevar sua
taxa de retorno sobre investi-
mentos (ROI). Segundo Ribieras,
esse indicador está hoje entre
4% e 5%, sendo que o ideal seria
que estivesse entre 9% 10%.

Olho nos custos
Para ganhar mercado na América
Latina, a empresa está investindo
na revisão e melhoria de proces-
sos internos, no aumento da pro-
dutividade e na gestão de custos.
O valor destinado a estes projetos
não foi revelado. Em 2010, a em-
presa investiu US$ 88 milhões em
suas atividades no Brasil.

“Temos custos em reais e re-
ceita de exportação em dólar. O
atual câmbio tem impacto nas
nossas exportações. Temos que
nos ajustar a essa realidade. Pre-
cisamos olhar com cuidado nos-
sos custos”, diz Nilson Cardoso,

diretor comercial da empresa.
“Um dólar a R$ 2,30 melhoraria
muito a rentabilidade da empre-
sa, mas não temos a expectativa
de que o câmbio retorne a esse
patamar”, diz o executivo.

Em 2010, a IP registrou ven-
das líquidas de US$ 1,1 bilhão
contra US$ 960 milhões no ano
anterior. Já o volume de vendas
foi de um milhão de toneladas de
papel revestido. O Ebit (lucro an-
tes de juros e impostos) da em-
presa em 2010 foi de US$ 159 mi-
lhões, 47% acima dos US$ 108
milhões obtidos em 2009. ■

IP volta-se para a América Latina
em busca de maior rentabilidade
Real valorizado tira competitividade
do fabricante de papel que exporta
25% da produção para Europa e Ásia

TECNOLOGIA

Positivo reafirma não negociar venda de
controle em novo comunicado ao mercado
A empresa afirma não haver negociação para venda do controle, em
meio ao aumento do volume de negócios com suas ações e à valorização
dos papéis da companhia. O texto encaminhado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e assinado pelo vice-presidente financeiro da Positivo,
Ariel Leonardo Szawrc, é o mesmo enviado em meados de janeiro, após
rumores sobre suposta negociação para venda do controle da empresa.

TELEFONIA

Cresce ameaça de invasão a celulares
inteligentes, diz pesquisa da McAfee
As ameaças de segurança cresceram muito no ano passado, já que
a proliferação de aparelhos móveis como celulares inteligentes e tablets
oferece novas oportunidades a hackers, afirma a produtora de software
de segurança McAfee. Em relatório do quarto trimestre, a empresa
informa alta de 46% no número de novos programas para celulares que
causam algum tipo de dano ao computador ou roubam informações.

Divulgação

NEGÓCIO

US$ 88 mi
Foram os investimentos
da empresa nas atividades
do Brasil no ano passado.

NO CAIXA

US$ 1,1 bi
Foram as vendas líquidas da
International Paper América
Latina no ano passado.

CRESCIMENTO

US$ 159 mi
Foi o Ebit da empresa em
2010, 47% acima dos US$ 108
milhões do ano anterior.

“O dólar a R$ 2,30
melhoraria muito
a rentabilidade da
empresa, mas não
temos a expectativa
que o câmbio retorne
a esse patamar

Nilson Cardoso,
diretor da International

Paper do Brasil

Henrique Manreza

Jean Michel Ribieras,
presidente da IP para

a América Latina:
esforço para

elevar os ganhos

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.
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