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Amante

da natureza rflso Fdl1l1mdn

Rocherri Foe kelfoi 1111 dos

primeiros li introduzir 110 lJrasil

cursos especializwlus em celuluse e

papel tema IOhre o qual escreve11 mais

de 150 artigos e proferiu inÚmeras

palestras Com imo vida fofalmente

l o tada ao selor Foelkel Ø sÓcio de

mais de J 5 entidades inclusive

internaciunais alØm de exercer a vice

presidŒl cia de Meio AIIbiel te da

ANFPC É diretor do Centro de

TecIo agia e Ambielte da Rioeel que

q UdOll licriar em 980 e hoje Ø uma

unidade de negœcius da empresa AtØ

las pOllcas horas que lhe sobram para
fazer a natureza de alguma forma

estÆ presellfe gosta de caminhar na

praia e assistir a fi merecheados de

fenÔmenos naturais como vu cøes l

terremoUs Suas olllras paixl es

sªo ensinar e aprender SimpÆtico l

des111mido apesar de ir dfjìllir
como uma pessoa tímida

Celso Foelkel receheu a re ista

Celulose Papel 1lI ede du ANFPC

para a seguime emrelista

Texto Silvia Pimtntel
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1Foellul mcaçªo para lidar compf HnnI

Celulose Papel O senhor Ø agrô
nomo Como surgiu sua opçªo pela Ærea

de relulose e papel
Celso Foelkel Sempre tive uma pai

xªo pelas coisas da natureza Quando ini
ciei a universidade na Luiz de Que˛roz
nào pensava em atuar ou me dedicar ao

seta r mas no segundo ano descobri que
a Ærea florestal era a minha vocaçªo
Ecossistema proteçªo de bacias

hidrogrÆficas inlluŒncias climÆticas eram

assuntos que me encantavam muito Sem

pre vi a produçªo de uma forma integra
da com a natureza entªo resolvi estudar

celulose e papel Na Øpoca nos anos70

este setor estava come ando a crescer in
lensamenle Assistia se ao nascimento de

urna indœslria que tinha competitividade
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e chances de se transformar numa gali
nha de ovos de ouro para o Brasil

c P Foi a opçªo certa na hora certa

Foelkcl Eu sou fruto de um momento

brasileiro uma Øpoca de hoom para o se

tor llon stal estava acabando de sair da
faculdade e foi uma grande oportunida
de pois a escolha aconteceu no momen

to certo Na Øpoca tive a chance de con

seguir uma bolsa de estudos IlOS ESI HlOS
Unidos onde fiz Illcstrado em celulos

papel
C P O senhor ficou quase dois anus

nos Estados Unidos Como foi a sua vul

ta ao Brasil

Foclkel Quando terminei o mestra
do voltei para o Rrasil c fui cUlllraltJu

pela universidade para fazer aquilu qur

mai gu tavt rnsillar Sou educador por
lIalurrza Montei trŒs cursos de papel e

celulose 110 país em nível de mestrado o

de Viçosa Piracicaba e u de Santa Ma
na

C P Como ingressuu prulissinnal
mente 110 s tor prh ado

Foelkel Aí entra uma parte triste da
minha vida Em 74 aos 26 anos fiquei
doente com câncer fiz 15 cirurgias e ti

quei oito meses nu hospital Quando vol
tei a universidade achou que eu nªo era

tªu bum mais O serviço pœblico quis me

aposentar Sªo nessas horas que vocŒ tem

Je lOmar decisıes Se eu me aposcntas
se t minha vida seria outra Na Øpoca
eu jÆ tinha muitos artigos publicados c

ministradu vÆrias palestras Dissc

nªo



puis ainda tenho muitu a fazer Diante

dissu resolvi tentar a vida na Ærea priva
da e fui para a Cenibra a convite doAldo

Sani por quem tenho muita admiraçªo
punjue acreditou em mim

C P Como roi sua Irajelória pro
lissiunal na Ceníhra c sua transiçªo
paru a Rioeell

Foelkel Trabalhei por quatro anos na

Cenibra e hl comecei a atuar no centro

tecnolœgilu que jÆ estava pronto Tive

tambØm upurtunidade de montar o curso

da Universidade Federal de Viçosa que
Ø reconhedJu mundialmente Mas quan

do fui para a Riueell roi a mesma sensa

çªo de construir uma casa ou uma famí

lia Era uprincipiu de tudo

Foi um grande desafiu

C P Quuis as dili

culdades que encontrou

para montar u c ntro

lecnológico
Foelkel Eu nªu li ve

tantas dificuldades Tive

muita ajuda pois tudus lia

Rioeell queriam fazer u

centro teenológico O

maior desafio foi fazer em

tªo pouco tempo A obten

çªo de financiamento jun
lo ao Finep desenhar u

prØdio negociar os equi
pamentos implementar u

laboratório contratar e

lreinar a equipe tudo isso
foi executado em apenas
um ano Em outubro de 79

lançamos a pedra funda

menlal e tudo ficou pron
to em novembro de 1980

C P Continuou a

dar aulas
Foelkel O Aldo Sani

sahendo da minha vonta

de de montar cursos me

apoiou na montagem de um oulro curso

em Sªo Paulo juntamente com o profes
sor Barriehelo e o pessoal do IPT Por

dois anos eu saía uma vez por semana

de Guaíha para dar aulas em Piracicaba

Tudo era financiado pela Rioeell Depois
optei por me aperfeiçoar na Ærea de ad

ministraçªo Me matriculei em cursos e

passei a praticar tambØm as tØcnicas

usadas em administraçªo de recursos hu

manos Comecei a entender melhor de

finanças e marketing crcsccndo entªo

nessa Ærea executiva

C P E como o centro se lornou urna
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unidade de negócios
Foelkcl Em 1993 a Riocell percebeu

quc podia ganhar dinheiro com tecnolo

gia c vender serviços para terceiros Ven

ctcrnotecnologia para o grupo Klabin

Algnmas das empresas do grupo utilizam

o nosso centro pagando mensalmente

como colislas Ajudamos a desenvolver

tccnologia para a Bacell c agora estamos

negociando patentes de lccnologia
C P Qual a sua experiŒncia como

diretor de ambiente e tecnologia
Foelkcl Ao longo desscs 20 aoos

meio amhiente passou a ganhar uma po

siçªo de destaque nas tecnologias Num

segundo momento começou a preocllpa

centro tecnoh J ico

Foelkel Procuro sempre investir no

Lie enolvil1lento da minha equipe Pre

firo trabalhar com pouca gente mas alta

mellte qualificada do que trabalhar com

urna grande equipe incompelenle Eu nªo

abro mªo do desenvolvimento dos recur

sus humanos Acredito que todos temos

tle olhar de frente para as pessoas que
eSlªo falando com a gente em qualquer
lugar do mundo e nªo nos sentir inferio

res e sim igualmente competentes Nós

nªo podemos ficar obsoletos Por esta

ratªo meu nível de exigŒncia Ø muito

grande lanto comigo corno para com a

minha equipe
C P Em lermos de

teenologia ambiental

como se posicionam as

lIlpresas do setor

Foelkel Existem em

presas que possuem defi

nitivamente padrıes am

bienlais compatíveis com

as maiores exigŒncias
mundiais Evidentemente

existem uulras que tŒm

ainda muitu a caminhar

para alcalu ar lal posiçªo
A maior parte da produ
çªo brasileira Ø eita em

padrıes ambienlais exce

lentes
C P Quais as pers

pectivas para o setor de

papel e celulose

Foclkel O selur cres

ceu e tem ainda muitu es

paço para crescer neste

país Ele tem compelŒncia
c aprendeu a ser compeli
tivo Teve um alto apren

dizado Saímos dos anos

70 conhecendo quase

nada Em 25 anus cUllSe

guimos chcgar ao nível de excelŒucia em

lermos de florestas e produçªo É um se

tor que cresceu porque existiram pessuas

que acredilaram nele investidores que

colocaram dinheiro apoio do governo e

o setor respondeu positivamente Foi uma

somatória de esforços dc pessoas compe
tenles que acreditaram Tivemos erros Ø

claro mas acertos muito maiores

C P AlØm de ensinar o que mais

gosta de fazer
Foelkel Gosto tambØm de aprender

Eu lenho urna vomade fantÆstica de

aprender com os outros É uma dupla lro

L

J
Nós nªo podemos ficar obsoletos

Por esta razªo meu nível de exigŒncia
Ø muito grande tanto comigo

como para com a minha equipe

çªo com o impacto ambientaCorno eu

posso minimizar esse impactoSOIl dire

tor de ambiente desde 1990 antes das prcs
sıes ambientais estarem tªo fortes SOll di

relar de tecnologia e ambiente porque alØm

de trabalhar com tecnologias ambicntais

sempre tive vocaçªo para Ærea de relaçıes
humanas Foi llma excelente oportunidade
profissional para a minha carreira Tanto a

Cenibra C0l110 a Riocell me deram oportll
lIidadc de criaçªo de desenvolvimento de

fazer aquilo que eu gosto
C I O que o senbor considera im

portante para o desenyolvimento do
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Qua1ldo alguØl˛l mepede ajuda eu

1la mi1lha biblioteca acho qualquer
coisa com muita facilidade

pri1lcipalme1lte qua1ldo estÆ relacionada

a mi1lha Ærea

ea Eu aprenòo demasiadamente CUIII lu

das as pessoas que tollvivu e procuru
tambØm ensinÆ las Sªo os meus dois
maiores valores e as coisas que mais gos
to de fazer aprender e ensinar A empre

sa me proporciona isso numa velocidade

muito maior do que urna universidade
C P De que forma

Foelkel A empresa Ø o reflexo das

pessoas Foi assim nas empresas em que
trabalhei como a Cenibra e a Riocel
onde encontrei pessoas que me apoiaram
Na verdade eu vivo o SCfOr Sou sócio e

frcqucntador dc ccrca de 15 associaçıes
incluindo as intcrnacionais Tenho uma

a1ividndc colctiva muito grande
C P Como começou a participar

das instituiçıes e associaçıes
Foelkel Entrei ncssas atividades mui

to jovem em clubes tïlatØlieos c naquilo
que se chamava gabinetc de lcitura Aos

onze anos devorava livros Li

quase todos os autorcs brasi
leiros desde Machado de As

sis a Aluizio de Azevedo Na
faculdade frequentava diari

amente o centro acadŒmico

Quando iniciei a vida profis
sional fui buscar o mesmo

tipo de atividade como as as

sociaçıes de papel ANFPc

ABTCP IPEF em Piracicaba

e algumas internacionais Em

caJa urna tenho um círculo
de amizades muito grande

C P O senhur tamhØm Ø presideu
te da FIF

Fudkd A Flr Ø uma sociedade de In

vestigaçÖes Florestais em Vi osa que

posslli 15 empresas associadas É umaes

pØcie de cooperativa de empresas com a

universidade para desenvolver projctos e

pesquisas nas Æreas tlorestal e de celulo

sc c papel TamhØm sou vice presidente
de mcio amhiente da ANFPC e diretor da

ART e faço parte do conselho consul

tivo do CENEX Ccntro dc ExcelŒncia

Empresarial no Rio Grande do Sul

C I Comn onseglH llndliar tu

das fSSas atiidades
Foelkel Às veleS faço a mesma per

gunta Quando comcço a mc qucstionar
a respeito Ø a hora de ir para a eh lclra 011

para a praia caminhar E desa forma qlle
consigo administrar o estrcssc Eu sei dos

meus limites tanto humanos como pro
fiss˛onai

C I Coslua Irahalhar em asa

tambØm
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Foelkel Às vezes levo alguma coisa

para fazer em casa Quando minha espo
sa nªo trabalhava ela nªo gostava muito

Quando comcçou a trabalhar atØ ela quc
hoje dÆ aulas de inglŒs fica trabalhando

em casa atØ tardc
C p O que gosta de fazer quando

nªo estÆ trabalhando
Foelkel Gosto muito de viajar c pas

sear Às vezes vou para a praia onde te

nho um apartamento e costumo caminhar
Pelo menos uma vez por mŒs vou para a

minha chÆcara curtir o sol c a naturcza c

plantar roseiras TambØm gosto de assis

tir a filmes sobre fenômenos da nature

za como vulcıes terremotos e movimen
tos da terra

C P Quc a liaçªo faria de sua

vida hoje e como foi a sua infância
Foclkel A minha vida tem sido uma

sucessiva somatória de coisas boas Eu

nasci em Sªo Joªo da Boa Vista SP Mas
a maior parte da minha vida como jovem
passei em Iundiaí e em Piracicaba Essas

mudanças foram me trazendo facilidade
de adaptaçào Sou do tipo que nªo consi

go voltar para a casa pelo mesmo cami
nho A linica coisa que realmente nªo

quero trocar Ø a minha esposa Iorena

C I Qual Ø slla origem
Forlkel nomc Ø alemào mas nin

guØm pratica nada de alemªo em casa

Mells tetra avÓs eram alemªes e vieram

para o Rrasi I hí muito tempo Com a 11

nllcrra pcrscguiçÖes e discriminaçªo
eles acaharam perdendo a vontade de ser

alcmks Ahandonaram entno todos os

costumes

C I E tÆ ca ado hÆ Iuanto tempo
Foelkrl Quando iniciei o namoro mi

nha esposa Lorcna tinha 16 anos e eu

19 rvle casei aos 22 anos Hoje estou com

48 ela com 45 anos Temoduas filhas

a Alessandra de 24 anos c n Ester de I fi

anos

c p C0l110 r o fiell relacionamento

em casa

Fudkel Nªo sou UlII pai excepcional
Trabalho e viajo muito e nªo tenho tem

po para me dedicar integralmente à mi

nha família Mas o relacionamento com

as minhas filhas Ø muito bom
C P AtØ hoje costuma de orarI˛ ros

Foclkcl Eu compro muitos livros

Como nªo tinha mais espa o para guardÆ
los comprei hÆ um ano a casa ao lado

da minha para fazer uma biblioteca Com

pro todos os livros que gosto e que se

identificam comigo Isso nªo significa
que leio todos Eu tive um professor que
marcou muito a minha vida chamado Sal
vador de Toledo Era um velhinho que
tinha uma habilidade notÆvel para fazer

palestras c um dia me explicou a diferen

ça entre o sÆbio c o gŒnio Segundo ele

gŒnio Ø aquele que abe de todas a coi

sas c sÆbio Ø o que sabe onde encontrar

Quando alguØm me pcde aju
da eu na minha biblioteca

acho qualquer coisa com mui
ta faeilidadc principalmente
quando estÆ relacionada a mi

nha Ærea
C P Sua rotina de tra

balho Ø mnito intensa
Foclkel Sou muito volta

do e dedicado ao trabalho
Acordo cedo todos os dias e

nªo tenho hora para começar
ou terminar Na fÆbrica con

verso o dia inteiro tenho reuniıes cons

tantes e as pessoas me procuram diaria
mente Alguns me vŒm como umpai mes

mo os mais velhos Vivo o selor tecnoló

giro amhiental e florestal o que me toma

muito tempo Eu atendo os clientes nego
cio e às vezes atØ ajudo o sctor comercial

e a Ærea tØcnica Tudo isso me proporcio
nou um relacionamcnto muito amplo den

tro do setor

C P Tem muitos amigos
Foelkcl Nªo sou uma pe oa afetiva

Nªo tenho grandes amizades mas tenho
muitos amigos todos do setor de papel e

celulose
C P Fatns que marcaram sua vida

com a família
Fnelkel A minha filha mais nova sem

pre quis encontrar um formde parecer
se comigo rïsicamente Ø muito parcci
da com a mf1c muito honita Mas um di
cb mc disse pai eu cncontrei Ilma coisa

em mim qllc parece contigo Ru pareço
com vocŒ por gostar das coisas da natu

reza disse ela Foi gratificantc ouvir isso
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