
Membro de u m a famí l ia tradicio
nal do mercado de papel e celulose 

do Brasil, o empresário Daniel Klabin Wurz-
mann é a prova irrefutável de que sustenta
bilidade pode ser um grande negócio. Funda
dor da KM Papel, em 1996,Wurzmann produz 
papel reciclado branco desde junho do ano 
passado, u m a novidade no País e que já é dis
seminada em mercados da Europa e nos Es
tados Unidos, além da China. Recentemente, 
ingressou t a m b é m no mercado de cadernos. 
Apostando nos custos reduzidos para a pro-

dução do papel reciclado e compreendendo 
como explorar as oportunidades de negócios 
com o aumento da classe m é d i a brasileira, 
a KM Papel faturou cerca de R$ 100 milhões 
no ano passado e se prepara para expandir a 
produção, chegando a 36 mil toneladas/ano. 
Para Conselhos, o empresário conta como 
percebeu na reciclagem u m a grande oportu
nidade e explica por quê a sustentabilidade 
se tornou o foco do negócio. A seguir, os prin
cipais trechos da entrevista na sede da em
presa, em São Paulo. 

Entrevista Daniel Klabin Wurzmann 





Conselhos - QUAL É O FUTURO DO PAPEL COM A 

PROLIFERAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL E DA EX

PANSÃO DOS 'TABLETS'? 

Daniel Klabin Wurzmann - Em um recen

te relatório da Bracelpa (Associação Brasi
leira de Celulose e Papel), o único país no 
mundo que cresceu em volume de papel 
foi o Brasil. Salvo engano, papel e celulose, 
juntos, cresceram 10%. O papel nunca vai 
parar de ser usado. O governo Lula, nos ú l 
timos oito anos, incluiu 20 milhões de pes
soas no mercado de consumo, nas classes 
C e D. Temos de lembrar que o Brasil, em 
2030, segundo o IBGE, terá u m a população 
de 230 milhões de pessoas. Obviamente, a 
classe A, que é o topo da pirâmide, pode
rá ter os iPads, equipamentos eletrônicos 
etc, mas, infelizmente, a maior parte do 
mundo é composta de pessoas que não 
são ricas. Podemos citar como exemplo Ín
dia, África, China, que têm um crescimento 
muito grande em todos os níveis,em espe
cial na educação. 

Conselhos — QUAL TEM SIDO O POSICIONAMENTO 

DE MERCADO DA KM? 

Wurzmann - O Brasil tem florestas enor
mes, a Suzano, a Fibria, a International 
Paper, que são os grandes players do setor 
de imprimir e escrever no Brasil, têm ver-
ticalização, compram florestas. A KM Pa
pel é u m a empresa pequena, comparada 
às grandes empresas do setor de papel e 
celulose, que entra em um nicho, porque 
não é integrada, não temos floresta e, ob
viamente, u m a floresta, para você ter em 
escala, são bilhões de dólares. Achamos 
um nicho que é muito comum na Europa 
e nos Estados Unidos, que é o do papel re
ciclado branco. 

Conselhos - E o MERCADO TRABALHA COM RECI

CLADO BEGE. 

Wurzmann ~ E por que, no Brasil, o papel 
reciclado é bege? É muito fácil, por exem
plo, para u m a Suzano, para u m a Cham
pion fazer aqueles reciclados brancos, só 
que estariam canibalizando o grande cash 
call deles, que é a fibra curta, que é o re-
port feito de celulose das florestas. Então, 
faturam R$ 4 bilhões com florestas, verti
calizando, vendendo papel. Obviamente, 
o reciclado é u m a participação muito pe
quena no mix de produtos deles, por isso 
esse reciclado não é branco. Na Europa é 
muito comum se ter papel reciclado bran
co, inclusive, na China, hoje, se tem couchê 
reciclado, nesse padrão aqui da Conselhos. 
Outra coisa que é complicada, infelizmen
te, no Brasil, é que só agora, depois de 20 
anos, o Congresso aprovou a lei dos resídu
os sólidos, quando já temos, infelizmente, 
nos grandes centros, um problema seríssi
mo com aterros sanitários. 

Conselhos-SUA MATÉRIA-PRIMA. 

Wurzmann - Separamos vidro, papel, 
alumínio, e o lixeiro vai lá e junta tudo. É 
complicado. Se você vai à Espanha, a pes
soa joga direto, divide direto lá embaixo, 
no aterro, sai para lá, sai para cá, o que é 
sólido e o que é orgânico. No Brasil, é algo 
que está engatinhando. O que chamamos 
de lixo? Chamamos revistas que os grupos, 
como a Abril e a Editora Globo descartam, 
porque encalham, não rodam, vai para o re
fugo. Chamamos isso de apara 4, que são 
aquelas extratos bancários do Bradesco, do 
Itaú, aqueles holerites de várias cores, e ró
tulos também. Hoje, as grandes empresas 
descartam isso, e pagam para descartar. 



Conselhos - E AMBIENTALMENTE POSITIVO RECI

CLAR ESSE MATERIAL... 

Wurzmann - Isso gera também u m a ma
téria-prima barata, transferindo, obvia
mente, no seu processo, a ajuda ao meio 
ambiente e fazendo um papel de qualida
de, que não teria a qualidade de u m a fibra 
virgem, porque a celulose tem u m a quali
dade um pouco superior, mas que se pode 
chegar lá, porém exige investimento. 

Conselhos- MAS, BARATO QUANTO? 

Wurzmann - O mercado de indústria de 
papel tem um capital intensivo imenso. 
Então, qualquer coisa é muito dinheiro. 
É algo assim: na nossa fábrica, que é pe
quena, que estamos indo para 3 mil tone-



ladas/mês, 36 mil/ano. Do investimento 
que já fizemos, pois somos muito conser
vadores, só na unidade fabril foram R$ 40 
milhões para produzir 24 mil toneladas/ 
ano e, agora, nesse outro, para aumentar a 
produção, vão mais R$ 42 milhões. Hoje, se 
você comprar celulose, vai pagar US$ 800 
a tonelada, isso é u m a commodity. Se você 
comprar u m a tonelada de apara, hoje usa
mos a branca 1 e 2, vai pagar 3 0 % a menos. 

Conselhos- CONTINUA SENDO MAIS PRODUTIVO 

DO QUE COMPRAR FLORESTA? 

Wurzmann - Confesso que não fiz o cál
culo de custo de capital, porque o capital 
de giro para u m a floresta é algo muito 
grande e a KM é u m a empresa pequena, 
de nicho, que fechou 2010 faturando perto 
de R$ 100 milhões, está se transformando 
n u m a S/A de capital fechado, tem 15 anos, 
começou pequena, começou como distri
buidora de papel e agregamos valor. 

Conselhos - C O M O O SENHOR PERCEBEU ESSE 

NICHO? 

Wurzmann - A percepção do nicho foi a 
seguinte: estudei em Babson College, que 
é u m a faculdade dos Estados Unidos, em 
Massachussets, para quem cria os seus 
negócios, muito conhecida pelos ameri
canos. É u m a escola pequena da qual nos 
orgulhamos muito. Voltando de lá, esta
mos em 1988, fui trabalhar na Votorantim, 
que, um tempo depois, resolveu entrar no 
setor de papel e celulose. Vocês lembram 
que em 1992 teve aquele evento no Rio de 
Janeiro sobre meio ambiente, a Eco-92? 
Desde aquela época, começamos a ver 
que, realmente, se o mundo não mudasse 
rápido, pois as pessoas jogam fora muitas 

coisas, o mundo seria esgotado, que não 
era sustentável. M i n h a tese de mestrado 
em Babson foi no sentido de que a água, 
nos Estados Unidos, era de graça, então, se 
era de graça, em 1986, as pessoas ligavam 
os chuveiros, a torneira e desperdiçavam 
água. Na minha tese, dizia que se o pes
soal não começasse a cobrar pela água, os 
americanos teriam falta de água nos anos 
2000 e isso aconteceu, tanto que, hoje, a 
água é taxada nos Estados Unidos, mas 
naquela épocanão era. 

Conselhos - ENTÃO SUSTENTABILIDADE JÁ ERA 

UM ASSUNTO QUE o SENHOR SE INTERESSAVA... 

Wurzmann - A minha famí l ia sempre foi 
muito ligada nesse negócio de meio a m 
biente, sustentabilidade. O m e u bisavô 
chegou aqui em 1879, fugindo da perse
guição da Rússia, e fez de u m a pequena 
papelaria a maior fábrica de papel de em
balagens da América Latina, sempre preo
cupado em preservar o meio ambiente. A 
minha famíl ia, de judeus fugidos, sempre 
tinha essa preocupação. A cultura euro
peia se preocupa mais com o ambiente, 
com a arte, o que não preciso nem falar. 

Conselhos — A KM TAMBÉM ENTROU NO MERCA

DO DE CADERNOS. POR QUE ESSA DECISÃO? 

Wurzmann - Um caderneiro desses foi na 
nossa fábrica de helicóptero. Pensei: um 
cliente meu chega de helicóptero aqui, e 
não era helicóptero pequeno. É inacredi
tável, ou o cara fatura R$ 1 bilhão, ou não 
estou entendendo nada, mas estou ven
dendo papel a R$ 2 para o cara. Fui checar. 
Era u m a empresa do Rio de Janeiro, re
gional, que faz cadernos. Chamei o nosso 
diretor comercial e disse: 'ou alguém está 



tomando algum remédio ou eu não estou 
entendendo nada, mas estou deixando 
de ganhar. Vamos entender o mercado de 
caderno'. De cada tonelada a R$ 2 que ele 
comprava de m i m , vendia o caderno por 
R$8. Resolvemos agregar valor t a m b é m do 
outro lado da cadeia, que é este. 

Conselhos - E POSICIONOU-SE PARA AS CLASSES 

C, D E E. C O M O SE CHEGA A ESSE PÚBLICO? 

Wurzmann - É preço, mais do que qual
quer coisa, e isso nós temos. No artefato, 
ficamos surpresos, por exemplo, nessa l i 
nha de cadernos, que lançamos agora pela 
primeira vez, para 2011, com o número de 
pedidos. O que achávamos? Somos novos, 
n inguém vai querer comprar da gente. 
De repente, começou a vir pedir, mas não 



atendemos o que vem.Tive R$ 5 milhões de 

pedido para dezembro e não pude atender 

todo porque não tenho capacidade. 

Conselhos-SINAL DO CRESCIMENTO ECONÔMICO. 

Wurzmann - Vimos que é um mercado 
que está crescendo muito, porque é aqui
lo: a classe que não consumia está consu
mindo. Hoje, estamos conseguindo dar 
um pouco de educação. O governo criou 
um pouco de vergonha na cara. Passou 
no Congresso Nacional a lei que obriga, 
nas escolas públicas, as crianças a rece
berem o kit, que tem lápis, caderno, pa
pel A4, que t a m b é m fabricamos, que não 
tem sazonalidade. 

Conselhos- A PERGUNTA INEXORÁVEL: JÁ ENCO

MENDOU o HELICÓPTERO? 

Wurzmann - Imagina. (risos) 

Conselhos- VOLTANDO A FALAR SÉRIO, QUAL É A 

INFORMALIDADE NESSE SETOR? 

Wurzmann - É um mercado que está se 
concentrando, mas existem muitos pe
quenos, que são os regionais, obviamen
te, tem muita informalidade. E há grupos 
muito sérios, como Jandaia, Tilibra, Carva
jal, que acabou de comprar a Caderbras. A 
vida tem dois lados e, por acaso, sou um 
Klabin. É óbvio que aqui é tudo na nota, 
não existe outra hipótese. 

Conselhos-O CUSTO DA FORMALIDADE. 

Wurzmann - Um custo muito grande, por
que quantas pessoas chegam aqui e ofe
recem comprar papel com meia nota, três 
notas... Eu digo: 'esquece, vai em outro'. E, 
provavelmente, algum outro vende, mas 
isso não é problema meu. 

Conselhos - VOLTANDO À SUSTENTABILIDADE, 

RECENTEMENTE,OGREENPEACE FEZ UM POSICIO

NAMENTO, EM QUE ALEGARAM QUE O PAPEL RE

CICLADO NÃO É TÃO SUSTENTÁVEL ASSIM. C O M O 

A KM ENXERGA A CRÍTICA? VOCÊ ACHA QUE TEM 

FUNDAMENTO? 

Wurzmann - Por que o Greenpeace falou 
isso? Quando se tem um processo de 
reciclagem de papel, se usa mais tinta, 
mais soda cáustica e carbonato de clo
ro. Começaram a achar que, com esses 
ingredientes todos, se causava t a m b é m 
um problema, porque estaria pegando 
químicos e jogando nisso para transfor
mar n u m a f ibra 'destintada' e poder vol
tar o processo de fabricar papel, enquan
to no outro processo que se corta árvore, 
a tora entra na picadora, mas não se usa 
tanto químico. Mas existem fábricas de 
reciclado na Europa, Estados Unidos e 
na China, todas enormes. Então, é algo 
que o Greenpeace tem que entrar mais a 
fundo, entender, porque toda regra tem 
sua exceção. Claro que se a lguém está jo
gando n u m rio os químicos que poluem, 
realmente, é um perigo. 

Conselhos- No CASO DA KM PAPEL, POR EXEM

PLO, PARA ONDE SE DESTINA O QUÍMICO GERADO 

PELO PROCESSO DE RECICLAGEM? 

Wurzmann - Todo o papel que util izamos 
no processo volta para o processo. Então, 
conseguimos reaproveitar o papel na ca
deia, não usamos água de rio, mas poços 
artesianos. Então, é l impo o processo. Os 
resíduos químicos que sobram, desti
namos a u m a fábrica que aproveita isso 
para fazer aquelas embalagens de ovos. 
Damos de presente, por 1 centavo, para 
essa turma. 

Text Box
Fonte: Revista Conselhos, São Paulo, ano 1, n. 5, p. 56-63, jan./ fev. 2011. 




