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Celulose e papel Mais presente na
região, IP entra em impressão digital

Inter nat ional
Paper testa
novo nicho
no Brasil

SILVIA COSTANTI / VALOR

Cardoso, diretor: potencial de vendas justifica aposta em impressão digital

Stella Fontes
De São Paulo

Maior fabricante mundial de
papéis de imprimir e escrever, a
americana International Paper (IP)
está perto de cumprir a estratégia
de vendas traçada para operação
brasileira. Em 2012, 80% do papel
que é produzido nas três fábricas
que opera no país será comerciali-
zado internamente ou nos demais
mercados latino-americanos, qua-
tro pontos percentuais acima do
registrado em 2011. O objetivo é
comercializar na região 100% do
volume produzido localmente, em
razão das margens superiores.

Ao mesmo tempo, a companhia
acaba de estrear um novo nicho no
Brasil, o de papéis para impressão
digital, com produção local na
unidade de Luiz Antônio (SP). De
acordo com o diretor comercial da
IP do Brasil, Nilson Cardoso, o
Chambril ImageLok, papel em bo-
bina (“offset ”) usado para impres-
sões digitais com tecnologia jato
de tinta, foi desenvolvido nos EUA
há cinco anos, mas não havia saído
do mercado americano

“Constatamos um enorme po-
tencial no país, onde não há pro-
dução local de papel específico

para impressões digitais”, disse. O
mercado doméstico para esse tipo
de papel, contou Cardoso, ainda é
incipiente, uma vez que o próprio
mercado de impressão digital está
em desenvolvimento. Estimativas
indicam que, hoje, esse nicho mo-
vimenta 2 mil toneladas por ano
— importadas da sino-indonésia
APP ou “adaptadas” a partir do
papel offset tradicional.

Mas tudo indica que esse volu-
me vai crescer significativamente
nos próximos anos, conforme o
executivo. Em maio, durante a
principal feira da indústria mun-
dial de impressão, a Drupa, ficou
claro que os sistemas digitais são
a bola da vez. “Todas as grandes
fabricantes de equipamentos já
estão oferecendo soluções a cus-
tos bem menores”, comentou.

Para produzir no país, a IP in-
vestiu na adaptação de uma li-
nha da fábrica de Luiz Antônio,
cuja capacidade produtiva total é
de 380 mil toneladas anuais. O
valor do aporte não é divulgado.

De acordo com o executivo, o
potencial de crescimento para
esse tipo de produto na América
Latina é de mais de dois dígitos
ao ano. “Espero poder, em algum
momento mais para a frente, di-

ABB planeja
expansão no
setor ferroviário
A u to m a ç ã o
Ana Fernandes
De São Paulo

Depois de vencer seu segundo
contrato com a CPTM (Compa -
nhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos), a ABB está de olho em no-
vas oportunidades do segmento
ferroviário. As próximas apostas
da empresa são fornecer sistemas
e equipamentos de automação e
controle elétricos para o mono-
trilho de Manaus, além da inten-
ção de participar das novas roda-
das de modernização da rede de
trens paulistas no ano que vem.

Evandro Idalgo, diretor de sis-
temas de potência da ABB Brasil,
relata que o país tem sido um
dos mercados com maior cresci-
mento nessa área. Para a ABB, é o
segundo que mais cresce entre
os emergentes, atrás apenas da
Índia. A empresa tem uma atua-
ção menor em trens na China e
na Rússia, conta o diretor.

A ABB não revela faturamento
por país ou por divisão de negó-
cios em cada mercado. Idalgo ex-
plica, no entanto, que a empresa,
hoje, pode contar com um retor-
no mínimo de U$ 50 milhões por
ano no Brasil em contratos de in-
fraestrutura ferroviária. “Isso na
média, este ano com certeza será
mais, cerca de US$ 100 milhões”.

Em vistas desse potencial, o
executivo afirma que sua divisão
estuda propor a fabricação local
de um equipamento bastante de-
mandado e, atualmente, 100%
importado. Os chamados retifica-
dores, aparelhos que transfor-
mam corrente alternada em con-

tínua, são usados em praticamen-
te todos os transportes sobre tri-
lhos urbanos no país. Eles pode-
riam ser produzidos na fábrica
que foi inaugurada pela ABB, no
primeiro semestre, em Sorocaba
(SP), sugere. “Estamos estudando
apresentar o potencial desse se-
tor no Brasil [para o comando da
empresa] para passar a fabricar
aqui os retificadores”.

A fábrica de Sorocaba é direcio-
nada à produção de motores, gera-
dores e outros equipamentos de
baixa tensão. Esses motores serão
usados, por exemplo, em locomo-
tivas, o que já visa atender ao cres-
cimento da demanda do setor.

O contrato fechado este ano
entre ABB (em um consórcio inte-
grado também pela Spavias En-
genharia) com a CPTM foi o se-
gundo da empresa com a compa-
nhia de trens paulistas. A ABB es-
tá entregando, agora em 2012, os
serviços de modernização de três
linhas do primeiro contrato. De
acordo com o diretor, a expectati-
va é que venham novas licitações
na primeira metade de 2013.

Em nota, a CPTM disse que
“futuramente haverá novas lici-
tações para a área de energia”,
sem detalhar quando.

O negócio fechado este ano
rendeu US$ 50 milhões (R$ 100
milhões) para a ABB. O valor total
do contrato, para serviços nas li-
nhas Diamante e Esmeralda, foi
de R$ 164,3 milhões, segundo a
CPTM. As licitações dos mesmos
serviços para as outras quatro li-
nhas de trens paulistas foram
vencidas pelo consórcio da con-
corrente Siemens, em um valor
total de RS$ 223,4 milhões.

zer que esse produto já represen-
ta uma parcela significativa das
nossas vendas de offset no país.”

Acerca da maior participação
das vendas regionais, Cardoso ex-
plicou que a redução das importa-
ções de papel, ao longo deste ano,
permitiu o avanço no mercado
brasileiro. De janeiro a julho, se-
gundo dados da Associação Brasi-
leira de Celulose e Papel (Bracel-
pa), o volume de papel importado
recuou 7,6%, na comparação
anual, para 820 mil toneladas.

Na avaliação do executivo,
câmbio e maior fiscalização das
operações com papel imune —
produto que, quando utilizado
para fins educacionais ou cultu-

rais, está isento de impostos — in -
fluenciaram esse movimento.

Até o fim do ano, comentou Car-
doso, a IP terá produzido mais de 1
milhão de toneladas de papéis de
imprimir e escrever nas unidades
de Mogi Guaçu (SP), Luiz Antônio e
Três Lagoas (MS). Toda a produção
deverá ser comercializada, repe-
tindo o desempenho verificado no
ano passado. “Assim como outras
do setor, estamos operando com
plena capacidade no Brasil.

De acordo com o executivo, a IP
continua avaliando uma nova má-
quina de papel na unidade de Mato
Grosso do Sul, porém não há apro-
vação do investimento por parte do
conselho da multinacional.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 set. 2012, Empresas, p. B8.




