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Uma  Realidade  ou  uma  Ficção ?  

 (  ou, o  quanto  isso  depende  de  nós  mesmos ? ) 

Celso  Foelkel 
 

www.celso-foelkel.com.br 



• Esta  apresentação  tem  o  objetivo de  discutir  as  usuais  faltas  de  
sintonia  entre  as  áreas  que  formam  a  cadeia  de  suprimento  
florestal e industrial. As  consequências  na maioria  das  vezes  são  
perversas  para   a  empresa,  clientes  e para  a  própria  motivação  
dos  envolvidos. 

 

•  Muitos  desses  problemas   afetam  significativamente as qualidades  
dos  produtos,  os  custos  e  os  resultados  empresariais – logo, a 
competitividade da empresa. 

 

• O  foco  é  tornar  visível  alguns  pequenos  enganos  cometidos  pelas  
empresas  ou  na  ânsia  de  se fazer  com pressa,  ou  por  
desconhecimento,  ou  por falta  de  planejamento,   ou  por  
inquestionável  falta  de  atenção  dos  envolvidos. 

 

• Conflitos, vaidades, prepotências e outros pecados capitais mais  
acabam por resultar em maior consumo específico de Lexotan ou 
assemelhados pelas pessoas dessa rede empresarial. 



 

•  Uma  série  de  concessões  são  normalmente  
feitas  e que  normalmente  comprometem  toda  a  
rede  de  agregação  de valor  da  empresa, da  
floresta  ao  cliente  final.  

 

•  O  papel  dos  fornecedores / clientes  internos  
deve ser enfatizado  para  tornar  um  sucesso  
navegar  nessa  rede. 

 

•  As fontes de competitividade da empresa precisam 
ser conhecidas e as conquistas e os desafios devem 
ser compartilhados. 



“Nem  as  fábricas  trabalham  como  
relógios  suíços  e  nem  as  madeiras  são  
as  vilãs  de  tudo  de  mau  que acontece  

na  produção” 

A  grande  verdade  nisso  tudo 



Não  olhar  só  o umbigo ou  atuar  só  linearmente 



Rede  de  Valor  

ou  

Rede  de  Justificativas  



Rede:  Pensar  e  desempenhar para o todo e  
atuar  no local 



 
A  integração  deve  ser  entendida  
como  uma  importante  ferramenta  
gerencial  para  se  alcançar  sucesso  

empresarial  e  não  apenas  como  um  
fórum  técnico  para  se  discutir  

tecnicidades. 
 

 



Hoje: 
     as  máquinas  de  papel são  mais  

rápidas,  maiores,  mais  limpas  e  muito  mais  
sensíveis  às  alterações  de  processo 

  
 

             as  exigências  e  as  especificações  
do  papel  e  das  matérias -primas  são  muito  

mais  restritivas  e  estreitas ( umidade,  
estabilidade  dimensional,  encanoamento,  
porosidade,  volume específico,  espessura,  

gramatura,  resistências, rigidez, etc.) 



Hoje: 
   os  gerentes  de  fábricas  são  muito  mais  

exigentes  para  controles  de  custos,  eficiências  
operacionais,  qualidades,  performances  e  

resultados 
 

  os  clientes  e  os  mercados  são  muito  mais  
demandantes  e  voláteis 

 
  a  competição  é  muito  maior 

 



Estratégias  das  Empresas  

• Sobrevivência 

• orientação  para  

commodities 

• orientação  para  

nichos 

• Crescimento 

• orientação  para  

commodities 

• orientação  para  

nichos 



•  Para  cada  uma  dessas  estratégias  a  

gestão  deve  ser  diferente,  da  mesma  

forma  que  os  recursos  humanos  exigidos 

•Para  ambos  os  casos,  as  pressões  sobre  

a  madeira  serão  as  mesmas:  quantidade, 

qualidade  e  preço,  não  importando  que  a  

madeira  seja  disponível  ou  não 



A  produção  de  madeira  e  o  
abastecimento  da  mesma  são  setores  
vitais  na  rede  de  valor  setorial,  mas  

muitas  vezes  não  são  assim  encarados  
ou  gerenciados  como  tal nas  empresas 

 



Só  quando ocorre um apagão  de 
suprimento de madeira é  que  alguns 

executivos descobrem a  importância  da  
área  florestal  para o negócio de base 

florestal. 
 
 
 
 
 

Floresta não é só para provar 
sustentabilidade e para almejar carbono 

florestal através do MDL 



As  misturas  de  madeiras  têm  sido  o  
mais  tradicional  mecanismo  para  tentar  
converter  um  suprimento  variável  em  
um  abastecimento  que  permita  uma  

performance  fabril  mais  uniforme 



O  preço  (ou  o  custo  no  nosso  produto  final) 
da   madeira  tem  sido  sempre  buscado  ser  o  

menor  possível,  com  isso  o  incentivo  ao  
produtor  rural  para  plantar  boas florestas  foi-

se  reduzindo  nesses  últimos  anos 



Tem  sido  sempre  encarado  como  vital  manter  
o  custo  da  madeira  o   mais  baixo  possível  

para  a  fabricação  de  celulose. 
 
 
 
 
 
 
 

Entretanto,  o  que  podemos  definir  como  
baixo  custo:  custo  atual  ou  custo  no  ciclo  de 

vida,  ou  na  rede  de  valor? 
 

O  que  queremos:  reduzir  custos  ou  otimizar  
custos? 

 





Acreditou-se  muito  ser  a  madeira uma  vantagem  
competitiva  e  como  tal  “deveria  brotar  ou  jorrar  do  
solo”  como  recurso  natural  abundante  e  inesgotável 



Os  investimentos  em  colheita,  estocagem,  manuseio, 
picagem  e  classificação  dos  cavacos  da  madeira  

não  são  em  geral  prioritários  na  maioria  das  
empresas  do  setor 



O  dinheiro  nas  empresas  em  geral  é  destinado  a  
grandes  e  charmosas  máquinas  como  digestores,  

caldeiras ,  máquinas  de  secar,  ETEs,  etc. 
 

Na  área  florestal,  investe-se  mais  e  divulga-se  
mais  o  que  se  gasta  em  melhoramento  florestal  

na  busca  de  um futuro  melhor 



O  setor  de  preparo  da  madeira  é  uma  área  
cinzenta  entre  a  floresta  e  a  fábrica. 

 
A  cadeia  de  valor  é  muitas  vezes  pouco  clara  

nesse ponto,  até  porque  esse  setor  demanda  custos  
e  “não  é  muito agregador  de  valor” 

 
Raramente o setor de preparação da madeira para 

polpação trabalha com rígidas especificações para as 
matérias-primas florestais – próprias ou compradas 



Com isso,  o  cuidado  com  a  madeira  na  
maioria  das  vezes  é  de  segunda  
classe: 
 
  toras  sujas  com  muitos  contaminantes 
 
   madeira  deteriorada  em  geral  é  parte  do  
abastecimento  e ela  se  deteriora  na  maioria  
das  vezes  por  mau  planejamento 



O  cuidado  com  a   madeira  na  maioria  das  
vezes  é  de  segunda  classe: 

 
  as  toras  são  quebradas  em  toretes  menores  ou  
são  estraçalhadas  pelos  descascadores  mecânicos,  

que  além  disso  são  muito  ineficientes  para  remover  
as  cascas 

 
   a  área  de  picagem  e  de  classificação  de  cavacos  
quase  sempre  está  em  gargalo,  pois  a  fábrica  cresce  
em  capacidade,  mas  em   geral  não  se  investe  nessa  

área,  deixando-a  sobrecarregada  e  produzindo  
cavacos  também  de  segunda  classe 



O  cuidado  com  a  madeira   na   maioria  das  
vezes  é  de  segunda  classe: 

 

    o  custo  real  da  madeira  é  um  completo  
desconhecido  tanto  na  floresta  como  nas  fábricas. 
Exemplo,  madeira  de  processo  acaba  indo  queimar  
nas  caldeiras.  Casca  acaba  sendo  computada  como  
cavacos  no  digestor.  Casca  é  computada  com  custo  

zero  nas  caldeiras  de biomassa.  
E  muito mais.  

 

  o  custo  real  da  madeira  é  um  completo  

desconhecido  tanto  na  floresta  como  nas  fábricas.  
Outros  exemplos:  perdas  de  madeiras  nas  florestas  

e  nas  fábricas 



O  cuidado  com  a  madeira   na   maioria  das  
vezes  é  de  segunda  classe: 

 

    o “mix” de madeiras é feito ao acaso, só com base 
em quantidades ou proporções de coisas não muito bem 

especificadas ou entendidas 
 

  



Vejam  só  os  exemplos:  o  setor  perde  ou  
estraga  enormes  quantidades  de  madeira  e   

de  fibras 



Fatos  e  Realidades 

Cerca  de  5 %  de  nossas  florestas  crescem  para  suas  

madeiras  serem  “jogadas  fora”  ou  serem  mal  usadas 

• No  mínimo  2%  do  volume  produzido  fica  no  mato  como  
resíduo  florestal 
• Outros  2%  se  perdem  no  preparo  e  seleção  dos  
cavacos (pelo menos  podem  virar  biomassa  energética) 
• Outros  0,5 a 1%  sobram  como  rejeitos  do  cozimento  e  
devem  ser  recozidos,  ocupando  espaço  de  novo  nos  
digestores 
• No  mínimo  0,5 a  1%  das  fibras  produzidas  são  jogadas  
fora  através  dos  efluentes  e  vão  gerar  um  lodo  que  
deverá  custar  dinheiro  para  ser  tratado  ou  disposto.  
Pasmem,  essa  perda  de  fibras  pode  chegar  até  a  5%  ou  
mais  em  fábricas  que  usam  papel  reciclado. Cargas  
também  se  perdem  para  lodos  e efluentes. 
 



Fatos  e  Realidades 

O  mais  desesperador:   REFUGOS  /  APARAS INTERNAS 

 
Cerca   de  8  a  20 %  dos  papéis  já  prontos  (ou  
semi-pronto)  voltam  aos  pulpers  novamente,  
ocupando  espaço  na  máquina,  diminuindo  
produtividade  e  consumindo  energia,  vapor,  trabalho,  
químicos  e  tudo  mais  de  novo.  



Energia: 

Onde  encontrar  a  biomassa  para  cogenerar eletricidade 

e vapor? 

Nas  nossas  florestas  de  madeira  de  processo 

 

•galhos  grossos 

•madeira  defeituosa,  com  ataques  de  fungos,  insetos   

•árvores  finas 

•resíduos  florestais 



Biomassa florestal: 

Sustentabilidade 

Capacidade  do  sítio  para  produzir  em  gerações  futuras 

 

Portanto  não  retirar  da  floresta:  Toda a CASCA,  nem 

as FOLHAS,  GALHOS  FINOS,  PONTEIROS 



Agregar  mais  valor  na  manufatura  não  

significa  necessariamente  ter  maiores  

lucros    



Confrontar  as  margens  de  

contribuição  unitárias  com  as  

margens  brutas    



A  produção  de  celulose  é  definitivamente  
afetada  pela  madeira, tanto  em  sua  qualidade  
como  em  sua  quantidade:  digestão (demanda  

de  licor  de  cozimento  e  rendimentos);  
lavagem; depuração;  sólidos  para  a  

recuperação;  contaminantes (areia,  pitch, 

minerais);  branqueamento;  secagem; etc.  



A  produção  de  papel  é  muitíssimo  afetada  
pela  qualidade  da  madeira  e  fibras: 

 
  depuração,  refinação,  formação,  drenagem,  
consumo  de  energia  e  vapor,  consumo  de  
químicos,  geração  de  refugos,  performance  

operacional  das  máquinas,  consumo  de  
alvejantes  óticos,  resistências, 

etc. 



As  treze  regras  básicas  para  a  
gestão  da  qualidade  da  madeira 

Consideradas por mim como vitais aos 
Processos de Pacificação 



Regra # 1:  Gestão  da  Rede  de  

Suprimento  da  Madeira 

“da  floresta  aos  usuários finais” 



Regra  #  2:  Gestão  da  Disponibilidade  

para  a  Fábrica 

“ Para   garantir   suprimento  de  

madeira  para  a  fabricação” 



Regra  #  3:  Gestão  da  Quantidade  ao  

Digestor 

“ Para  garantir   uma  quantidade  

conhecida  de  madeira  

alimentada  aos  digestores” 



Regra  #  4:   Gestão   da  Representatividade 

“O  desafio  de  não  se  cometer  

erros  por  se  amostrar  mal,  ou  por  

se  querer  simplificar  demais  o  

processo” 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

“O  desafio  é  controlar  a  variabilidade  e  

garantir  maior  uniformidade  no  

abastecimento” 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

•  Projetar  em  laboratório  a  performance  industrial  

da  madeira  antes  de  se  colhê-la  e  com  isso  procurar  

domar  a  variabilidade  através  planejamento  da  

colheita  florestal 

 

•  Controle  muito  eficiente  no  abastecimento  em  

função  de  espécies,  idades,  sites,  fornecedores, etc. 

 

•  Misturas  eficientes  e  uniformes 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

•   Usar as  linhas  de  picagem  para  adequar-se  às  

diferenças  de  qualidade  das  madeiras  

alimentadas 

 

•  Destinar  digestores diferentes  para  processar  

madeiras  diferentes  e  com  isso  trabalhar  com  

produtos  diferenciados,  isso  quando  viável  e  

estratégico  para  a  empresa 

 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

Qualidade  da  madeira: 

• Espécies  /  Idade 

•Umidade 

• Densidade  básica  ou  dos  cavacos 

• Teor  de  casca  residual 

• Teor  de  extrativos 

• Teor  de  lignina 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

Qualidade  da  madeira: 

• Sanidade / Deterioração 

• Pragas  e  Doenças 

• Madeira  queimada 

• Teor  de  nós 

• Madeira  de  reação  devido  ventos,  etc. 

• Exudação  de  gomas  e  resinas 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

Nova  Qualidade  da  Madeira: 

 

• Madeira  certificada 

 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

Qualidade  das  fibras 

• População  fibrosa 

• Coarseness 

• Teor  de  finos 

•Relação lenho inicial / lenho tardio 

• Vasos 

• Número kappa 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

Qualidade  das  fibras 

 

•  Fração  parede 

• Ângulo  fibrilar 

• Zero Span  ou  Resistências  intrínsecas 

• Deformações  das  fibras  



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

Qualidade  das  fibras  e  polpas 

•  Viscosidade 

• Extrativos  &  Pitch 

• Hemiceluloses 

•  Eletronegatividade (carga) 

•  Contaminações / sujeira 

 



Regra  #  5:   Gestão  da  Variabilidade 

Qualidade  das  polpas 

• Refinação 

• Consumo  de  energia 

• Ligações  entre  fibras 

• Resistências  e  outras  propriedades  físicas 

• Inchamento 

• WRV 



Regra  # 6:   Gestão  Preparação  de  Cavacos 

• Casca 

• Qualidade  cavacos 

• Finos / Overs 

• Umidade 

• Densidade 

• Sanidade 

• Contaminantes  diversos 



Regra #  7:  Gestão  do  Cozimento  e  da    

Produção  de  Celulose 

• Cozimento 

• Rendimento 

• Rejeitos 

• Branqueabilidade 

• Secagem / Histerese 

• tSS 



Regra  #  8:  Gestão  do  Processo  de  

Fabricação  de  Papel 

• Refinação 

• Drenagem 

• Retenção 

• Químicos 

•  Prensagem 

• Colagem 

• Secagem / Histerese 

• Calandragem 

• Revestimento 



Regra  #  9:  Gestão  dos  resíduos  e  

dos  refugos  fibrosos 

•  Controles   

•  Medições 

•  Monitoramento 

•  Mensuração do 

valor econômico 

•  Ação corretiva 

imediata 

 



Regra  #  10:  Gestão  das  Mudanças  

nos  Processos 

•  Programação 

•  Follow up 

•  Velocidade das  

mudanças 

•  Indicadores vitais 

•  Identificação  das  

restrições  e  gargalos 



Regra  #  11:  Gestão  da  Diferenciação  e  

da  Individualidade 

 Compor “mix de  

madeiras”  por  tipos  de  

produtos  papeleiros: 

 

•  Sacos de papel 

•Miolo 

•Liner 



Regra  #  11:  Gestão  da  Diferenciação  e  

da  Individualidade 

O  que  escolher ? 

•População  fibrosa 

•Teor  de  hemiceluloses 

•Drenagem 

•Finos 

•Número kappa 

•Relação entre lenhos 



Regra  #  11:  Gestão  da  Diferenciação  e  

da  Individualidade 

O  que  escolher ? 

•  Porosidade 

•  Bulk 

•  Maciez 

•  Resistências 

•  Absorção 

•  Opacidade 



Regra  #  11:  Gestão  da  Diferenciação  e  da  

Individualidade 

“É  algo  muito  afetado  

por  gargalos,  perdas  de  

produção  e  por  distúrbios  

processuais. 

Há  que  se  ter  a  

necessária  tecnologia,  

conhecimentos  e  vontade” 



Regra  #  12:  Gestão  do  Resultado  Econômico 

“Implica  em  se  dar  

valor  econômico  de  

forma  clara  às  diversas  

etapas  do  processo. 

Onde  ganhamos,  onde  

perdemos,  quanto?” 

$ 

$ 



Regra  #  13:  Gestão  dos  Recursos  Humanos,  

principalmente  das  Vaidades 

“É  algo  que  depende  principalmente  de  VOCÊ” 



 

“O  nosso  amanhã  depende de  nós  

mesmos” 



 

 “A  nosssa  riqueza  está  dentro  de  nós  mesmos” 

 

 “ Os  nossos  maiores  competidores  e  inimigos  

podem-se constituir em nós  mesmos” 


