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Durante muitos anos, a diretoria
da Klabin ganhou notoriedade
por sua postura cautelosa. Dian-
te da crise de 2008, decidiu que o
momento era de “sentar no cai-
xa”. Depois, anunciou a retoma-
da de investimentos, ainda com
o foco em iniciativas de redução
de custos. Agora, cinco anos
após puxar o freio de mão nos
investimentos e virar referência
quando o assunto era a reação da
indústria brasileira à crise econô-
mica mundial, a Klabin oficiali-
zou nova postura.

“Após alguns anos com foco
em redução de custos, a Klabin
passará a ficar cada vez mais foca-
da em expansão”, sentenciou o
diretor-geral da Klabin, Fabio
Schvartsman, que substituiu no
início de 2011 o ex-diretor Reinol-
do Poernbacher. Seu antecessor
foi o autor da expressão “sentar

no caixa”, em referência à políti-
ca de controle de custos durante
o período mais agudo da crise.

Embora o início de 2013 mar-
que a mudança de postura em re-
lação a investimentos, o ano ain-
da será pontuado pela estratégia
de cortar custos. Afinal, segundo
Schvartsman, o “pico” da captu-
ra de resultados dos investimen-
tos em redução de custos ocorre-
rá no quarto trimestre de 2013.

Para atingir o objetivo, a maior
parte dos investimentos já foi
realizada. Por isso, a empresa co-
meça a mirar investimentos em
expansão. Em um primeiro mo-
mento, a fabricante de papéis pa-
ra embalagens priorizou a com-
petitividade do complexo Mon-
te Alegre (PR), o maior do grupo.
A segunda etapa foram investi-

mentos na área florestal e, este
ano, o foco deve estar na compe-
titividade da produção de papéis
para embalagem, onde Schvarts-
man acredita “ter espaço” para
redução de custos.

A política de redução de cus-
tos contribuiu para que a Klabin
registrasse em 2012 um Ebitda
(geração de caixa) de R$ 1,352 bi-
lhão – recorde nos mais de 110
anos da empresa – e iniciasse
2013 com perspectivas também
positivas. “Esperamos resultado
(no primeiro trimestre) tão bom
ou melhor do que o quarto tri-
mestre de 2013. Falamos de um
resultado, portanto, com melho-
ra significativa em relação ao pri-
meiro trimestre de 2012”, desta-
cou Schvartsman. A projeção é
consequência da política de re-
dução de custo e da estratégia de
priorizar melhor mix de vendas.

Expansão. Apesar de não asso-
ciar essa política à nova etapa da
companhia, ao desenvolver mer-
cados considerados mais rentá-
veis, a Klabin abre espaço para
novas capacidades de produção
em estudo ou já em implementa-
ção. É o caso da compra de duas
máquinas, uma de papel sack
kraft e outra de reciclados. Os
equipamentos, com capacidade
para 80 mil toneladas anuais de
sack kraft e 110 mil toneladas de
reciclados, entrarão em opera-
ção em outubro e em meados de
2014, respectivamente.

Schvartsman disse que a Kla-
bin também estuda meios para
eliminar desperdícios na produ-
ção de papel cartão. Sem revelar
números, mostrou quanto seria
necessário para ampliar a capaci-
dade. “Para acrescermos 50 mil
toneladas (de capacidade), de-
manda aproximadamente R$
100 milhões (em capital).”

A redução de gargalos, soma-
da aos investimentos, ampliaria
em 15% a capacidade instalada
da Klabin, de 1,9 milhão de tone-
ladas de papéis. Além do prová-
vel novo investimento anuncia-
do ontem, a Klabin pretende
abrir uma fábrica de celulose em
2015 – a qual ainda depende da
definição de parceiros e do equa-
cionamento financeiro – e uma
de papel cartão em 2016.

Estadão PME

Klabin se prepara
para retomar
projetos de expansão

Pequena empresa lidera contratações
Empreendedores criaram 52% dos empregos entre 2000 e 2011, aponta estudo do Sebrae; construção e comércio puxam expansão
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Após cinco anos
priorizando a formação
de caixa, empresa
atingiu Ebitda recorde,
de R$ 1,352 bilhão

Alta. Empresa de Luis Alberto Costa conta atualmente com mais de 100 funcionários fixos

Aposta. Empresa prevê nova fábrica de celulose para 2015

Roberta Cardoso

Os pequenos empreendimen-
tos se consolidaram nos últi-
mos anos – entre dezembro de
2000 até o mesmo período de
2011 – como os principais em-
pregadores da economia for-
mal no País, segundo dados
inéditos que serão divulgados
hoje pelo Sebrae.

O levantamento, feito em par-
ceria com o Dieese, aponta que
52% da mão de obra no período
foi contratada por pequenas em-
presas, aquelas com faturamen-
to anual de até R$ 3,6 milhões.
Em pouco mais de uma década,
elas foram responsáveis pelo
preenchimento de sete milhões
a mais de vagas com carteira assi-
nada e pela criação de 15,6 mi-
lhões de postos de trabalho.

Apesar disso, é visível uma
queda na participação das peque-
nas empresas no total de postos
de trabalho criados – de 55,4%
em 2001 para 51,6% em 2011 (veja
gráfico ao lado). Isso se explica-
ria pela mudança geral da carac-
terística do emprego no País – a
carteira assinada vai dar cada
vez mais lugar à figura do colabo-
rador ou prestador de serviço, se-
gundo Samy Dana, professor de
economia da FGV-SP.

Para o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto, há mais aspectos
favoráveis do que negativos no
relatório. “Os efeitos positivos
desse crescimento se refletem
na melhora dos salários. Eles su-
biram 18%, praticamente o do-
bro do que o pago pelas médias e
grandes empresas. É excelente,
levando em consideração que as
pequenas empresas são a porta
de entrada para o jovens no mer-
cado”, explica Barretto.

No mesmo ritmo, trabalhado-
res de empreendimentos de por-
te menor com mais de 60 anos,
aponta o levantamento, tiveram
um incremento de 26% nos salá-

rios, o mesmo porcentual de pes-
soas entre 18 e 24 anos. “São mu-
danças muito significativas. Por
anos, o trabalhador que está per-
to da aposentadoria amargou a
falta de perspectivas profissio-
nais. Mas isso mudou. Hoje, as
pequenas empresas já possuem
condições de manter um funcio-
nário mais experiente com salá-
rio mais alto”, ressalta.

O aumento das contratações
incidiu principalmente nos seto-
res de construção (115%) e co-
mércio (81%). Ambos foram be-
neficiados pelo aumento da ren-
da do brasileiro, que passou a
consumir mais, e pela multiplica-

ção dos programas de incentivo
à construção da casa própria. No
entanto, a distribuição dessas va-
gas em território nacional sinali-
za algumas mudanças muito im-
portantes no País.

O número de empregos ofere-
cidos ainda é maior no Sudeste,
que responde por 51,7% do total
de postos de trabalho criados no
Brasil desde 2000. Porém, a re-
gião perdeu força – houve queda
de 3,8 pontos no total de contra-
tações com carteira.

“Os custos para se manter a
operação de uma empresa nas
grandes metrópoles é alto. É na-
tural que haja uma migração pa-
ra outras partes do Brasil, onde
os custos são mais baixos. Em ci-
dades menores, as micro e pe-
quenas são a maioria”, explica Sa-
my Dana.

A ampliação da taxa de contra-

tações no Nordeste confirma a
tese do economista. A região am-
pliou de 13,4% para 15,4% o núme-
ro de postos de trabalho. Já o
Centro-Oeste incrementou os
salários em 32%.

Expansão. Na última década, o
setor de construção civil está re-
cuperando o fôlego. O segmen-
to, essencialmente dominado
por médias e grandes empresas,
passou a oferecer também mais
oportunidades para os donos de
negócios de porte menor. São
empresas como a do engenheiro
Luis Alberto Costa, sócio da Pi-
lão Engenharia e Construções.

“Quando fundamos a empre-
sa, em 1997, os funcionários éra-
mos nós mesmos”, conta o em-
preendedor. Hoje, Luis Alberto
e seus dois sócios dividem as ta-
refas com mais oito engenhei-
ros, 100 funcionários fixos e
uma média de outros 200 operá-
rios contratados ao longo do
ano, de acordo com as deman-
das.

“Nos últimos anos houve uma
evolução enorme e as pequenas
empresas, que antes só sobrevi-
viam prestando serviços para
obras públicas, ganharam espa-
ço ao fazer parcerias com em-
preendimentos maiores.”

● Sem gargalos

● Ganhos

R$ 100 mi
é o valor do investimento que
seria necessário para reduzir
atuais gargalos na produção
de papel cartão e aumentar a
capacidade produtiva das
fábricas do grupo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL

Edital: 08/13. Processo Administrativo: 659/2013.Pregão Presencial: 07/13.Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de arbitragem esportiva para os campeonatos que serão realizados no ano de 2013. O Edital
será disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga
http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada do Edital diretamente na Seção de
Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 42,39 (quarenta e dois
reais e trinta e nove centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 08 de março de 2013.
Os envelopes deverão ser protocolados até as 14 horas do dia 11 de março de 2013, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.

EDITAL RETIFICADO
Edital: 01/13. Processo Administrativo: 4946/2012. Pregão Presencial: 01/13. Objeto: Registro de Preços
de Medicamentos para atendimento de Ordem Judicial. O Edital retificado será disponibilizado gratuitamente
através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações,
ficando facultada a retirada do Edital diretamente na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 53,38 (cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), na Seção
de Tributação, a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 11 de março de 2013. Os envelopes deverão ser
protocolados até as 09 horas do dia 12 de março de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
O edital retificado será enviado via e-mail a todos que informaram a sua retirada.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.

Edital: 02/13. Processo Administrativo: 562/13. Pregão Presencial: 02/13. Objeto: Registro de Preços de
Medicamentos para atender as necessidades da população carente. O Edital retificado será disponibilizado
gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga http://www.pirassununga.sp.gov.br, no
link Licitações, ficando facultada a retirada do Edital diretamente na Seção de Licitação, na Rua Galício Del
Nero, 51, Centro, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 94,20 (noventa e quatro reais e vinte
centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 11 de março de 2013. Os envelopes
deverão ser protocolados até as 14 horas do dia 12 de março de 2013, na Seção de Comunicações, 
no endereço acima. O edital retificado será enviado via e-mail a todos que informaram a sua retirada.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.

LUIZ BARRETTO
PRESIDENTE DO SEBRAE
“Os efeitos positivos desse
crescimento refletem nos
salários. Eles subiram 18%,
quase o dobro do pago pelas
médias e grandes empresas.”

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: MTE/RAIS

� Freio na evolução reflete participação menor do Sudeste na 
economia do País; Região Nordeste foi a que mais ampliou o 
número de contratações

PANORAMA

Participação das pequenas empresas nas contratações
EM PORCENTAGEM DO TOTAL DE VAGAS CRIADAS NO ANO

Número de empregos criados nas MPEs
EM MILHÕES
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MINERVA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14 – NIRE 35.300.344.022
Ata de Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 10 de janeiro de 2013, às 10:00 horas – Certidão
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº 72.272/13-2 em 
15/02/2013. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B21.




