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IPpreparainvestimentobilionário
Maior fabricante de papel cortado para imprimir e escrever projeta unidade de US$ 1,2 bilhão em Três Lagoas

Acordo IBM-Lenovo
beneficia Dell e HP
q PÁG. 15

Álcool leva euforia a
fabricantedemáquina

PAPEL E CELULOSE

Agnaldo Brito

A International Paper do Brasil,
subsidiária da americana IP Co.,
vai preparar, ao longo de 2005,
um investimento estimado em
US$ 1,2 bilhão numa nova fábri-
cade celulose epapel em Três La-
goas, às margens do Rio Paraná,
em Mato Grosso do Sul.

O projeto, além de comprovar
a tendência de investimentos do
setor no Brasil, faz parte do plano
estratégico de longo prazo da IP
mundial que visa à ampliação do
faturamentodogrupo fora dos Es-
tados Unidos, dos atuais 25% pa-
ra 50%. A decisão demandará in-
vestimento de US$ 6,3 bilhões.

O detalhamento do empreendi-
mento brasileiro apontará, até de-
zembro de 2005 – quando a dire-
ção mundial da IP dará a palavra
final –, se a nova unidade, projeta-
da para produzir 900 mil tonela-
das anuais de celulose, será ape-
nas uma exportadora mundial ou
utilizará parte da fibra curta doeu-
caliptal paraproduzir papel não re-
vestido para imprimir e escrever
cortado (cutsize) – segmento no
qual a empresa detém a liderança,
com 33,21% do mercado brasilei-
ro, segundo dados da Bracelpa
(ver quadro).

Se houver processamento de
parte da celulose numa fábrica de
papel em Três Lagoas, a fábrica
poderá ser projetada para produ-
zir até 500 mil toneladas de papel
não revestido. “O trabalho, agora,
serádescobrir a melhor configura-
ção para o projeto”, resume o pre-
sidente e diretor-executivo da IP
do Brasil, Maximo Pacheco.
Aprovado, o investimento ocorre-
rá entre 2006 e 2007. A partida da
fábrica é prevista para 2008.

São quatro os temas que deve-
rão ser resolvidos a partir de ago-
ra, resume o relatório apresentado
pelo presidente da IP Co., Robert
Amen, na 9.ª Conferência Global
de Papel, Produtos Florestais e
Embalagens, realizada em Nova
York no último dia 2.

Para a chamada “Oportunida-
de em Três Lagoas”, o estudo fa-
rá umaanálise da demanda, confi-
guração e custo do capital, retor-
no sobre o investimento (que não
poderá ser menor que 15%) e im-
pacto do projeto na plataforma
mundial de fornecimento da IP.

Os números preliminares utili-
zados pela IP para determinar o
estudo mais detalhado do em-
preendimento são muito favorá-
veis ao Brasil. O primeiro aspecto

é a base florestal iniciada pela
Champion em Três Lagoas,
em 1988. São 100 mil hectares
de floresta plantada, que aten-
de ao mercado de toras e de fi-
bra curta no Brasil.

A formação dessa base flo-
restal para sustentação de uma
unidade industrial de celulose
e papel é antiga. “O fato de ser
um projeto antigo apenas o fez
ficar melhor”, disse Pacheco.

Dados considerados pela IP
mostramqueovolume de cres-
cimento anual do eucalipto em
Três Lagoas pode chegar a 37
metros cúbicos por hectare ao
ano. Nos Estados Unidos, esse
volume, segundo o relatório da
IP, é de15m3/ha/ano. Em Ma-
to Grosso do Sul, o produção
de biomassa é superior à do
Amapá, outra base importante
da IP noBrasil, ondehoje man-
témapenas aproduçãodecava-
co de pinus para exportação.

O relatório da IP, construído
em parceria com a Jaakko
Poyry, indica que o custo para
a obtenção de fibra por tonela-
da de papel para imprimir e es-
crever produzido em Três La-
goas é de apenas US$ 29. A
mesma relação chega a US$
125 nos Estados Unidos e a
US$ 52 no Amapá.

A avaliação aponta ainda
que os custos da mão-de-obra
e da energia também ajudam a
colocar o projeto numa situa-
ção competitiva em relação a
opções como Estados Unidos,
Ásia ou Rússia.

BASE MANTIDA
Anova fábricada IP não vai al-
terar a configuração das outras
unidades no País. A unidade
de Mogi Guaçu, onde está a
produção de papel não revesti-
do para imprimir e escrever,
cuja capacidade total é de 420
mil toneladas por ano, será
mantida e continuará a receber
investimentos em otimização
de capacidade. A mudança
mais importante será o uso de
fibra reciclada.

A segunda fábrica, em Ara-
poti (PR), mantém-se como
unidade de papéis revestidos.
A Inpacel é a única fabricante
latino-americana de papel cou-
chê de baixa gramatura
(LWC), utilizado na impres-
sãode revistas. Aempresa con-
cluiu investimento de US$ 3
milhões na fábrica de Arapoti
para a produção de novo cou-
chê, o CoatStare, papel com
mais brilho.●

Parceria chega ao setor de manutenção industrial
Mercado de R$ 19 bilhões é alvo da PTA, associação entre SKF e Goodyear; meta é agregar 4 grandes do segmento em 2005

25
bilhões de dólares é o
faturamento mundial da
International Paper

83
mil é o número de funcionários
da empresa em todas as unida-
des da IP no mundo; no Brasil,
são 3,5 mil

493
mil hectares é o total de área da
IP distribuídas em Três Lagoas,
Amapá, Mogi Guaçu e Arapoti

100
mil hectares é a base
florestal da empresa em
Três Lagoas, criada pela
Champion a partir de 1988

A demanda por papéis não re-
vestidos na América Latina es-
timada pela International Pa-
per é o segundo grande argu-
mento para a montagem de
uma nova fábrica em Três La-
goas. Segundo Máximo Pache-
co, presidente e diretor executi-
vo da IP do Brasil, enquanto o
crescimento médio deste tipo
de papel por ano é de 2,6% no
mundo, na América Latina che-
ga a 4%. No Brasil, o mercado
em 2004 cresceu 7%.

Como comparação, as expan-
sões deste tipo de produto no
Leste Europeu e na Ásia che-
gam a 3,4% ao ano. De acordo
com a IP, a soma de fatores fa-
voráveis (baixo custo indus-
trial e alta demanda regional)
eleva a possibilidade de o com-
plexo industrial de Três La-
goas ser integrado com produ-
ção de celulose e papel.

O estudo preliminar da IP
demonstra ainda que fora a de-
manda latino-americana, a ba-
se industrial mundial não aten-
de à demanda internacional.
O crescimento de 2,6% ao
ano gera necessidade de 6 mi-
lhões de toneladas métricas
de papel não revestido. Segun-
do a IP, a oferta mundial atual
é menor: 3,3 milhões de tone-
ladas métricas.

“Sem dúvida, o Brasil tem
grandes vantagens que permi-
tem o desenvolvimento deste
negócio. Mas também vale lem-
brar que se o País quiser cres-
cer, precisará investir mais em
infra-estrutura”, ponderou Pa-
checo. O executivo diz isso
não por acaso. Independente-
mente de qual seja o volume de
celulose transformada em pa-
pel no município de Três La-
goas, a empresa precisará de in-
fra-estrutura de transporte para
o escoamento da produção, se-
ja para atender ao mercado in-
terno, seja para a exportação.
Pacheco explica que o fato de
o município estar às margens
do Rio Paraná, torna o uso da
hidrovia uma possibilidade.
“Tudo isso será detalhado a par-
tir de agora”, diz.● A.B.

ALIANÇAS

Agnaldo Brito

Criada em 2001 como modelo al-
ternativo para prestação de servi-
ço em manutenção industrial, a
PTA (sigla para Power Transmis-
sion Alliance) – associação entre
a SKF e a Goodyear – corre para
expandir o leque de alianças estra-
tégicas no ramo de transmissão
de potência. Prepara a associação
de pelo menos quatro indústrias
dos mercados de motores indus-
triais, motorredutores, bombas,
acoplamentos e correntes. O pla-
no é conseguirr em médio e longo
prazo uma associação de 30 a 40
empresas.

Um grupo que pode ganhar a
hegemonia na oferta brasileira de
serviços de manutenção indus-
trial, um mercado com movimen-
to anual de R$ 19 bilhões. “É uma
demanda do setor industrial e
uma tendência”, explica Donizete
Santos, diretor presidente da SKF
e sócio fundador daPTA. O negó-
cio fatalmente será alvo doConse-
lhoAdministraçãode DefesaEco-
nômica (Cade).

Aliás, o Cade já se pronunciou
sobre a PTA. As duas associadas

(SKF e Goodyear) se antecipa-
ram e entregaram seus argumen-
tos para a associação, oque foi va-
lidado pelo órgão em 2001. “As-
sim será com as novas empresas

que deverão fazer parte do negó-
cio”, antecipa Santos. A junção
de grandes prestadoras de servi-
ços para o ramo industrial tende a
garantir reduções substanciais de

custo para os participantes, além
demaior fôlego para cobrir omer-
cado. Nos planos da PTA, a em-
presa quer conquistar para os ne-
gócios 10% do mercado brasilei-

ro de manutenção industrial. O
porcentual será perseguido num
prazo de cinco anos e significa,
em valores de hoje, algo como R$
1,9 bilhão.

MODELO
A PTA tem personalidade jurídi-
ca, mas é antes de tudo um mode-
lo de negócio, cujo objetivo nem
é a geração de receita para si, que
neste ano deverá chegar a US$ 20
milhões. O grande trunfo da PTA
é gerar negócios para as empresas
posicionadasna retaguarda. Apre-
visão de Santos é que, para 2005,
os contratos geradospelaPTAsig-
nifiquemUS$500 milhões em ne-
gócios para todas as empresas
abrigadas neste guarda-chuva. “A
SKF, por exemplo, terá ganhos
de 10% acima do que obteve nes-
te ano”, afirma.

A união SKF-Goodyear tem
comobasedacoordenação logísti-
ca da distribuição de materiais e a
gestão do transporte. “Estávamos
nos mesmos locais. Seria natural
pensar em operar conjuntamen-
te”, explica Santos. Pois além dis-
so, o controle unificado resultou
numaeconomia de 35% no quesi-
to logística/transporte, um ganho
que seria impossível sem uma

operação conjugada entre SKF e
Goodyear. Houve redução subs-
tancial de tempo no atendimento
a clientes e expansão da base de
clientes. Hoje, são 25. A gestão
da assistência técnica também já
está integrada e agora pode che-
gar ao marketing, nos centros de
atendimento e até numa união
que considere a engenharia indus-
trial aplicada, ou o desenvolvi-
mento de soluções industriais par-
tilhadas. “A criação de um centro
de Pesquisa e Desenvolvimento
comum demandará a participa-
ção de pessoas oriundas de diver-
sas parceiras na criação de um ti-
me”, diz Santos.

A iniciativa, que começou no
Brasil, já ganhou outros merca-
dos. Subsidiárias da SKF e da
Goodyear emmercados como Ar-
gentina, Chile, Venezuela, Peru,
Colômbia, Costa Rica e México
já têmprojetos semelhantes em es-
tágio e abrangência diferentes da-
queles operados no Brasil. Nes-
tes, aPTAtem acordospara distri-
buição. “A evolução deste mode-
lo de negócio tende a ser perma-
nente, já que o setor industrial
quer número menor de interfaces
para solução de problemas”, ava-
lia Santos.●

ENTUSIASMO - Para Pacheco, vantagens do projeto são custo industrial baixo e alta demanda da região
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No mundo,
demanda
cresce 2,6%.
No Brasil, 7%

CAUTELA - Donizetti Santos, presidente da SKF, afirma que os novos acordos deverão passar pelo Cade
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