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Estratégias  competitivas
Estratégia  é  a  tentativa  de  equilibrar  

com  sucesso  os  recursos  disponíveis  
para  a  manufatura  de  nossos  
produtos,  com  as  oportunidades  que  
procuramos  encontrar  no  mercado.

• Planejamento  financeiro
• Planejamento  mercadológico
• Planejamento  da  produção
• Administração  estratégica



Onde  estão  as  oportunidades?

• Inovações  tecnológicas
• Mudanças  demográficas
• Mudanças  de estilo  de  vida
• Determinantes  econômicos  históricos
• Calamidades  mundiais
• Legislação
• Novos  recursos  disponibilizados  por  outros  segmentos
• Avanços  da  pesquisa
• Avanços  na  biotecnologia,  na  automação, novos  

materiais,  etc.



Formas  de  atuar

• Custos  baixos: mercado  de  
“commodities” /  liderança  nos  custos.

Possibilidades  de  baixar  preços  e vencer  
competição. Agregação  de  valor  para  o  
cliente.

• Foco  em  segmento  alvo:  atuar  com  
todas  as  forças  em  um segmento 
específico



Formas  de  atuar
• Diferenciação: estratégias  de  nicho, 

criando  algo  único  no  mercado,  ou  que  
tenha  baixa  oferta  e  demanda   maior  que  
essa  oferta.

Como?
• Tecnologia
• Imagem  de  marca
• Qualidade
• Logística



Papel  e  celulose:  estratégias
• Tecnologia / tecnologia / tecnologia
• Redução  de  custos
• Eficiência  operacional
• Eco-eficiência
• Economia  de  escala
• Custo  e  disponibilidade  de  energia  e  

insumos (fibrosos  e  não  fibrosos)
• Logística  e  distribuição



Papel  e  celulose:  estratégias
• Disponibilidade  de  capital
• Custo  do  capital
• Taxa  de  câmbio
• Competitividade  a  nível  internacional
• Qualidade  e  produtividade



Resultados  do  setor  - EBITDAs

• VCP / 2001                        43%
• Klabin / 2001         31%
• Bahia  Sul / 2001               27%
• Riocell/ 2000                      39%
• Ripasa / 2001                     30%                



Renovando  as  empresas
Fatores  de  custo:
• Custos  de  fibras
• Custos  de  energia
• Capacidade  de  produção
• Estrutura  organizacional
• Ativos  fixos  operantes  e  inoperantes ou  

obsoletos
• Qualidade  e  idade  das  tecnologias



Renovando  as  empresas

Fatores  de  custo:
• Tipos  de  produtos 
• Refugos  gerados
• Desperdícios
• Eficiências 



Renovando  as  empresas

Fatores  de  mercado:
• Rede  de  vendas
• Distribuição
• Serviços
• Qualidade  dos  produtos
• Imagem 



Renovando  as  empresas
Fatores  operacionais:
• Utilização  das  capacidades  das  máquinas
• Eficiência  das  operações (disponibilidade,  

tempo,  qualidade,  etc.)
• Otimização  da  capacidade  produtiva  

interna  e  externa
• Otimização  da  qualidade  dos  produtos  e  

serviços



Renovando  as  empresas
Fatores  operacionais:
• Redução  das  necessidades  
de capital  de giro
• Qualidade  nos  investimentos 

(modernizações,  novas  capacidades,  
novas  qualidades,  novas  tecnologias,  
novas  eficiências,  novos  consumos,  
novas  estruturas  de  custos,  etc.)



Ciclos  produtivos
• Matérias  primas
• Produção
• Manutenção
• Updates
• Operações  externas
• Rebuildings
• Disposição final
• Reciclagem
• Resíduos



Estar  atento  às  novas  tecnologias

• Utilização  das  máquinas
• Automação
• Manutenção  e  eficiências
• Desenho  das  linhas  industriais
• Parcerias  tecnológicas  com  

fornecedores
• Tecnologia  de  materiais
• Consumos  específicos  e  custos



Melhores  práticas

Benchmarking  é  uma  ferramenta  de  
medida  de  performance  usada  para  
estabelecer  iniciativas  de  melhorias



Melhores  práticas

• Quais  nossos  gaps operacionais ?
• Quais  nossas  estratégias  para  inovar,  

crescer,  ou até  mesmo  sobreviver?
• O  que  podemos  fazer  para  melhorar  

o  nosso  futuro  e  até  mesmo  o  nosso  
presente?



O  que  medir  nas  nossas  fábricas?

• Produção  bruta  ou  nominal   é  enganação.  
Produção  líquida  vendável é  o  que  dá  
resultado  às  empresas.

• Quantidade  de  refugos  internos.
• Tipos,  quantidades  e  
mudanças  de  fabricação  
em cada  máquina.



O  que  medir  nas  nossas  fábricas?

• Ciclo  financeiro  de  cada  produto (desde 
sua  fabricação  até  ser  consumido  pelo  
cliente  final)

• Cadeia  de  valor  de  cada  produto
• Necessidades  de  capital  de  giro  por  

produto ( estoques, contas  a  pagar  e  a  
receber)

• EBITDA  por  produto
• Custos  fixos  e  variáveis  por  produto



O  que  medir  nas  nossas  fábricas?

• Eficiências  operacionais  (velocidades, 
utilização  das  capacidades, utilização  do  
tempo, índices  de  aceitação  e  de  refugos)

• Custos  de  cada  operação  na  rede  de  
valor.



Onde  necessitamos  melhorar?

• Conhecimentos  dos  custos  fixos  por  
produtos ????

• Estratégia  de  produção,  produtos  
intermediários  e  estoques ???

• Fluxos  de  informações ????
• Estratégias  de  decisão  para  novos  

investimentos ????
• Tipos  de  produtos,  descartando  produtos  

que  não  agregam  valor ????



Onde  necessitamos  melhorar?

• Definição  de  indicadores  vitais  de  
performance  operacional  e  de  vendas  ao  
longo  do  ciclo  do  produto



Porque  melhorar?

• Nossa  indústria  é  baseada  em  forte  nível  
de  competição  interna  e  externa

• Há  inúmeras  oportunidades  que  não  
estamos  ocupando

• Há  enorme  mercado  interno  e  externo 
para  ser  conquistado

• Temos  que  sobreviver  e  crescer para  
gerar  desenvolvimento  social no  país



O  que  temos  para  oferecer?

• Fábricas  state-of-the-art
• Qualidades  state-of-the-art
• Custos  de  fabricação  imbatíveis
• Qualificação  técnica
• Resultados  financeiros  excepcionais (CPVs, 

EBITDAs )
• Matérias  primas  excepcionais (fibras, energia, 

minerais, produtos  químicos, etc.)
• Imagem,  reputação,  clima  favorável  para  

crescimento  setorial



Eucalyptus: fibras  mágicas  
para  o setor  de  papel  e  
celulose



Eucalyptus  no  mundo
Plantações  de  eucalipto  no  mundo:  12 - 14 

milhões  de   hectares
Brasil:  3  milhões hectares



Polpas & Polpas de Mercado
Milhões toneladas/ano 2001

Polpas & Polpas de Mercado
Milhões toneladas/ano 2001

•Total  mundial polpas químicas:                            120
•Total mundial polpas de eucaliptos:                        11.5
•Total  mundial de polpas de mercado:                    38
•Total mundial polpas mercado hardwood:             17
•Total  polpas de mercado eucalipto :                         7
•Polpas de eucalipto Brasil:                                     5.2
•Polpas de mercado eucalipto Brasil:                         3.6
•Polpas de mercado eucalipto Portugal:                    1.1
•Polpas mercado eucalipto Espanha:                         1.1
•Polpas mercado eucalipto Chile:                               0.46
•Polpas mercado eucalipto Africa do Sul:                 0.22
•Polpas mercado eucalipto Noruega: 0.15



Polpa  de  mercado  de  eucalipto

• Investimentos............  1.250 US$/ ton/ ano
• 500,000 tons/year mill   =    625 M US$
• Preço  líquido/ton                 430 US$
• Vendas  líquidas / ano          215 M US$
• EBITDA / ton                        200 US$
• EBITDA / ano                       100 M US$
• Relação  EBITDA ano /Investimento 16%
• Relação EBTIDA/Preço  líquido    46%



Propriedades  requeridas  em  
papéis  de  impressão

Formação
Opacidade

Volume  específico
Resistência
Porosidade

Lisura
Printabilidade
Estabilidade  

dimensional



Para  onde  vamos  ???Para  onde  vamos  ???



Para  onde mais  poderemos  ir ???Para  onde mais  poderemos  ir ???



Brasil  importa  hoje  cerca  de 300.000  Brasil  importa  hoje  cerca  de 300.000  
toneladas  por  ano  de celulose  toneladas  por  ano  de celulose  

branqueada  de  fibra  longabranqueada  de  fibra  longa



Sul  do  BrasilSul  do  Brasil

Quase  2  milhões  de  toneladas  Quase  2  milhões  de  toneladas  
ano  de  polpas  de  fibra  longaano  de  polpas  de  fibra  longa

89 %  fibras  longas  fabricadas  no  89 %  fibras  longas  fabricadas  no  
paíspaís

1,26 1,26 Mton Mton polpas  químicas SWKpolpas  químicas SWK
0,46  0,46  Mton Mton de  pastas  de  alto  de  pastas  de  alto  

rendimentorendimento



Sul  do  BrasilSul  do  Brasil

100 %  do  papel  jornal100 %  do  papel  jornal
56 %  do  papel  de  embalagem56 %  do  papel  de  embalagem

32 %  do  cartão revestido32 %  do  cartão revestido

1.060.000 hectares  de  plantações  1.060.000 hectares  de  plantações  
de  de  PinusPinus,  sendo  308.000  hectares  ,  sendo  308.000  hectares  

do setor de  papel  e  celulosedo setor de  papel  e  celulose




