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I
e um lido as empresas

de outro as universi

dades e os institutos de

pesquisas As barreiras

que afastam os cientistas dos pesqui
sadores da area de celulose e papal
barn como quern compra de quern

produz tecnologia sao atenuadas

todo ano durante o congresso e

exposiao international de celulose

e papal realizado pale ABTCP ha 40

anos no Brasil

Em entrevista concedida recen

temente ao jornal O Estada de S

Paula Carlos Henrique Brito Cruz

diretor cientifico da Fundaaode

Amparo a Pesquisa do Estado de

Sao Paulo Fapesp afirmou que o

Brasil trabalhou por muitos anos

tom a ideia errada de que a pesquisa
conduzida na universidade poderia
substituir aquela realizada nas em

presas Cruz acrescenta ainda qua

hoje umadas principais restricoes a

inovarao e ao desenvolvimento tet

nologicoreside no fato de existir nas

empresas um nivel muito reduzido

de cientistas

Prove clisso e o resultado da pes

quisarealizada por Bri

o percentual de dentist

que atuam em empre

16 dessa categoric
trabalha em empresas privadas en

quanto em outros paises esse indite

chega a ate 80Nesse sentido o

evento da ABTCP represents uma

aao de integraao da tecnologia
setorial em qua criadores e desen

volvedores vendedores e interessa

dos no assunto de celulose e papal
se reunem para falar de atualizarao
tecnologica e de inovaoes e tambem

refletir sobre tudo o que se relaciona

a desenvolvimento pesquisa epro

cesso cle uma industria qua investe

e aponta na competitiviclade tom

qualidade da celulose national

Neste ano o aPTCP7FTT

CHEIIING 40 congresso e

Exposirao International de celulose

mento Industrial ABDI
Na linha da evduraotecnologica

setorial br

lady pale
importantes foram registrados ao

longo do seculo E um processo con

tinuo pelo qual o setor consolida sua

posicao no mercado e melhora sua

competitividade Tratase de uma

industria centenaria capaz de se re

novar continuamente tanto qua ha

dez anos uma fabrics de celulosenao

teria capacidade superior a 750 mil

toneladas por ano Hoje ja se Pala

em 14milhao de toneladas anuais
tom toda a naturalidade ou seja em

dez anos esse industria praticamen
te dobrou sea tamanho considers

e isso se trata realmente de um gran

de Salto tecnologico a ser dado

Sob o ponto de vista estrategico
o consultor tecnico de Pesquisa da

VCP Shinji Sato comenta que o

foco dos pesquisadores pode ser di

vidido em tres grandes areas flores

tal industriaLcelulose eindustrial

papal Considerandoseos imesti

mentos e os resultados alcanrados
o Brasil ante antra os lideres na area

de desenvolvimento tecnologico
e industrial quando o assunto e o

eucalipto e a celulose dessa especie
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e Papal realizado pale ABTCP em

parceria tom sua congenere alema
a ZELLCHEIvIING contou tom a

participaaode carte de 800 con

gressistas e recebeu main de 18 mil

visitas durante seas quatro dial de

duraaoUm evento como esse e

oportunidade de avaliar o futuro da

tecnologia e lancer as tendencies e as

demandas do mercado consumidor
to Cruz sobre de celulose e papal algo estrategico
as brasileiros a evolurao desse setor comenta

sas Apenas Clayton Campanhola diretor da

profissional Agenda Brasileira de Desenvolvi

Reporagem de caps

Otavio Pontes vicepresidente da

Store Enso para a America Latina

Para Augusto Ivlilanez especia
lista em Pesquisa da Suzano Papal e

celulose o mercado apresenta atu

almente uma continua necessidade

de avanos tecnologicos Quando a

competitiviclade exige isso das em

presas os saltos de tecnologia tam

de acontecer acredita o executivo

da Suzano Erico Ebeling coorde

nador da Com issao Tecnica de Papal
daABTCP compartilha dessa visao

mercadologica Por exemplo se a

perspective das pesquisas aponta

para a produrao de papal sem ague
asileira apoiada e estimu os paradigmas precisam ser quebra
ABTCP muitos marcos dos sobre os conceitos de produrao

tecnologia a lanrar as tendencies a dernandas do mercado consumidor de

celulose a papal E into a estrategico a evoluaodesse setor
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Atividades selecionadas da indlisiria Atividades iniernas de Aquisigao externa de
TDTAL

e dal servias Pesquisa a Desenvalvimento Pesquisa a Desenvalvimenta

Total 1038749D 1201293 11588783 100

Industrial extrativas 77575 11867 89442 08

Industriasdetransformagao 7035353 944069 7979423 689

Fabricagao e montagem de veiculos automotores
1692553 207498 1900051 164

reboques e carrocerias

Fabricagao de rogue refine de petr6leo elaboragao
949922 134313 1084235 94

de combustiveis nucleares e produgao de alcool

Fabricagao de produtos quimicos 864375 171359 1035734 89

Fabricagao de outros equipamentos de transporte 774171 60038 834209 72

Fabricagao de material eletronico e de aparelhos e

411352 185963 597316 52
equipamentos de comunicagoes

Fabricagao de maquinas aparelhos e materials
394838 17331 412168 36

eletricos

Fabricagao de maquinas e equipamentos 371052 23055 394107 34

Fabricagao de produtos alimenticios a bebidas 293551 19618 313169 27

Fabricagao de artigos de borracha e plastico 194573 19834 214407 19

letalurgia basica 177406 19524 196931 17

Fabricagao de maquinas para escritorio e equipa
153381 35063 188444 16

memos de informatica

Fabricagao de equipamentos de instrumentagao

medicohospitalares instrumentos de precisao e

170331 5986 176318 15
opticos equipamentos para automagao industrial

cronbmetros e relbgios

Fabricagao de produtos de minerals

naometal ices
112414 8651 121065 1

Fabricagao tle moveis e industrial diversas 86903 9127 96030 08

Fabricagao de produtos de metal 87184 5238 92421 08

Fabricagao tle celulose papel e produtos de papel 85365 6633 91998 08

Preparagao de couros e fabricagao de artefatos de
66597 6672 73270 06

couro artigos de viagem e calgados

Fabricagao de produtos texteis 55601 3077 58678 05

Confecgao de artigos do vestuario e acessorios 34436 1269 35705 Q3

Fabricagao de produtos do fume 20792 2012 22804 Q2

Fabricagao de produtos de madeira 19785 644 20429 02

Erllgao impressao e reprodugao de gravagoes 18769 1164 19934 02

Servigos 3274562 245356 3519918 304

Pesquisa e desenvolvhiiento 2207068 29628 2236696 193

Atividades de informatica e serviCOS relacionados 620056 37057 657113 57

Telecomunicagoes 447438 178672 626109 54

Fontesj Pesquisa Industrial de Inovagao Ternologira Pinter 2000 do Institute Brasileiro de Gengrafia e Estatistica IBGE

Elahoragao CoordenagaoGerade Indicadores ASCAVSEXEC Ministerio da Ciencia e Tecnologia
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No ambito do papel a historia

muda um pouco Nao estamos no

mesmo patamar dos demais paises
competidores por isso acredito que

deveriamos voltar nossos esforcos
para impulsionar este desenvolvi

mento tecnologico a Lim de tambem

tentar inovar na area de papel
avalia Sato Para tanto porem Sato

lembra a necessidade em primeiro
Lugar de o setor fazer seu Bever de

casa pois de nada adiantaria correr

atras da inovarao sem preparo para

a corrida

Em 2005 dados do Ministerio da

Ciencia e Tecnologia MCT sobre

os investimentos em PDefetuados

pelo setor de celulose papel e produ
tos de papel como um todo atingi
ram cerca de R 92 milhoes Desse

total R 85 milhoes destinaramse

a atividades internas de PcXD fican

do os outros R b6 milhoes para

aquisiroesexternas de PD algo

ainda irrelevante se comparado aos

investimentos efetivados por outros

ramos da industria e servios A

quantia destinada por exemplo ao

setor automobilistico chega a cerca

de R 17bilhao 164 do total

investido em PDe ao petrolifero
R 949 m ilhoes94 para Bar uma

ideia de valor

Sob uma otica mais abrangente
de resultados entretanto o processo

de PD no setor devera evoluir ao

passo da evoluao do proprio setor

Como um todo Toda vez que se de

senvolve umamelhoria de processo

doponto de vista de novas formas de

controle e exigencias e umachance

a mais para que a automaraopor

exempla se desenvolva e abra uma

oportunidade de crescimento para o

mercado em termos de lanamento
de produtos e servicoscompleta
Ronaldo Ribeiro coordenador da

Comissao Tecnica de Automaao
da ABTCP

Reporagem de caps

Entre outros fatores faxse im

portante reconhecer a estrutura sob

a goal se apoia a area dePD no se

tor de celulose e papel para que seja

possivel cada vez mais trabalhar

em rede integrada de colaborarao
mutua Assim a inovacao podera ser

alcanrada com menos riscos peran

te o Gusto da inovacaoOs riscos

tem de ser calculados Se ninguem
assumiLos a fim de tentar criar algo
novo os avancos poderiam levar

muito mais tempo pontua Carlos

Renato Trecenti diretor da Lwarcel

celulose e Papel

PROOUAO CIENTIFICA

Como vai a produraocientifica do

Pais Essa questao foi bem oportuna

como elemento de reflexao entre os

participantes do congresso da ABTCP

desteano Apesar Bas deficiencias e fa

lhas apontadas nosistema brasileiro de

desenvolvimento e curioso imaginar
que este m esm o Pais incapaz de trazer

L9der dr mercado a flint EngenPlaria atendes

necesnidadas dts elientesatras iergplarltaara e

manutenaadie sistarnas dervestimentos que

Sitierutias Minera5a Estruturas lflShore Tiubulacsds Tangoes dtIkr6fe

Tnquos do Lastros emNvios Eetrler has Ftesr5rtriode Agua
Paps aClufnse lnditstrias ilimrnticias a ebidas ircar a 41co1

6ahia Filial Nardasta Say Pauro Matrix Santa Ealarina Filiat Sul

FGr71M3fi21P511 F111yy5Z111 Foti47j33331
rusltYau5lcanbr ntrutepmhr nurciruglgRnhr

vrvrvrrSirldCxihtw wMrvfaStnl7r

ukilizam prndutos arttarforlasitsdealtadsernpenho

tecnratxlia a qualidade

asenatnlvida sab medida pela Aeirrar yeses

sisismas em materiaiiscrmpasitas ceramiras e

kijobas antiaidos pisos induskriais a utraaapli

casprsnaldzadasaa rrelhorstluao em

rewcskirTlrltus articrrosirrost9rlmriaLatina

engntaarra

r

r
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Congresso oportunidade de i ntegraaoda tecnologia setarial a para debater

o desenvolvimento da industria papeleira

inovarao tecnologica de maneira sa

tisfatoriapara dentro de sus industria

possa destacarse na America Latina

no quesito de produrao cientifica

Em 2006 por exemplo foram

publicados 16872 artigos tecnicos

brasileiros em peri6dicos cientificos

internacionais catalogados no Insti

tute for Scientific Information ISI
Esse numero represents 4883 dos

34552 artigos publicados psis Ame

rica Latina inteira Se comparada
mundialmente nossa evolurao de

publicaroes desse nivel desde 1981 n

Brasil publicou quase novetiezesm ais

no periodo enquanto a media de cres

cimento mondial de publicacoes nas

mesmas condicoes apenas duplicou
Ieja a tabela coma as inforaraaoes

Dai a importancia do trabalho

i t I
I

I I

Dispendios em

Pesquisa e

Desenvolvimenta

PD

I I I 1

Dispendios em Pesquisa
e Desenvolvimento em

relagaa ao Produto Interno

Bruto PIB

1 11 I I i l l

Dispendios em

Pesquisa a Desenvolvi
mento PD per capita

Dispendios ern Pesquisa e

DesenvolvimentoPD por

pesquisador em eyuivalencia
de tempo integral

Pais Ana
milhoes US

correntes cJe PPC
percentual

US conentes PPC por

habitants
US correntes PPC por

pesquisador

Alemanha 2003 5706530 255 6915 21556770

Aryenti na 2003 182570 041 496 6671100

Australia 2002 916510 162 4639 12798000

Brasi I 2004 1349400 083 743 15879240

Canada 2003 1870920 194 5915 1661200

China 2003 8461830 131 656 9815200

Cingapwa 2003 223900 213 5206 1181500

Coreia 2003 2437910 264 5087 16117900

Espanha 2003 1103160 11 2703 11923000

Estados Unidos daAmerica 2003 28458430 26 9777 22564QOr2j

Franca 2003 3751410 219 6096 2012340

Israel 2003 661120 493 9867

Italia 2003 1769860 116 3052 24842900

Japao 2003 11400910 315 8934 16881900

hllexico 2001 362370 039 362 16562401

Portugal 2002 182710 094 1762 103A8003J

Relno Unldo 2003 3357910 189 5638 21298101

Russia 2003 1692640 129 118 3472200
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Durante os quatro dias de evento o ABTCPZELLCHEMING 2007 recebeu mailde 18 mil visitas

realizado pela revista O Pcpel no

setor de celulose e papel nessa linha

de estimulo a produao cientifica

nacional Apesar de ainda nao estar

indexada pelo Institute for Scienti

fic Information ISI a publicarao
da ABTCP tem buscado se apro

xim ar desses orgaos e atender aos

requisitos exigidos Para que em

breve seja tambem destaque cienti

fico em nivel mundial valorizando

os autores de artigos tecnicos do

setor de celulose e papel
Uma das parcerias mais bem

sucedidas Para estimular esse pro

cesso tem acontecido entre tecnicos

de empresas e cientistas atuantes em

universidades O resultado reune o

melhor da pesquisa cientifica apli
cada as empresas A universidade

desenvolve um determinadoprocesso

ou produto e a industria realmente

interessada em quebrar essas barreiras

e buscar novas tecnologias certam ente

iraencontrar a inovaao em endereo
certo N6s da universidade nao que

remos comercializar um produto mas

sim desenvolver tecnologias para o

setor um orgulho para nos completa
Rubens Chaves de Oliveira professor
titular do curso de celulose e Papel da

UniversidadeFederal deViosa UFV
tambem presente ao evento
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