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Relatos de Vida

Associação Nacional dos Profissionais de Venda em
Celulose, Papel e Derivados

A ANAVE - Associação Nacional dos Profissionais de Venda em Celulose,
Papel e Derivados - sempre se caracterizou por ser uma associação vibrante e
com foco na competitividade do setor brasileiro de celulose e papel. Ao longo de
minha carreira, ela sempre me ofereceu oportunidades bastante relevantes, quer
seja através de seus eventos (Fórum e EcoFórum), de exposições onde tinha
presença apoiadora (FIEPAG), de seu guia de produtos e serviços, da revista
ANAVE, de seus jantares ou almoços de confraternização, e em especial, pela
fortíssima interação que permitia com seus membros, dirigentes, apoiadores e
relacionadores. Através da ANAVE sempre foi possível se encontrar com os grandes
expoentes técnicos e executivos do setor, assim como com as pessoas iniciantes
nas áreas comerciais e mercadológicas em reuniões que se caracterizavam por
serem pontos de encontros tradicionais do setor. As reuniões anuais de premiações
de empresas, executivos e personalidades na gestão e nas vendas tornaram-se
referências para encontros anuais das pessoas chaves do setor, da mesma forma
que os tradicionais Fóruns de Análise ANAVE.
Saber que uma entidade como essa está em vias de desaparecimento me traz um
enorme sentimento de perda, uma perda que dificilmente será compensada dentro
desse nosso setor de base florestal. Durante décadas, a ANAVE fez parte de um
grupo de associações que ajudou em muito o crescimento do setor brasileiro de
celulose e papel – de seus técnicos, dirigentes e executivos. Para mim é
absolutamente claro, justo e meritório o papel fantástico que tiveram e têm tido
associações como a ABECEL – Associação Brasileira dos Exportadores de Celulose,
ANFPC – Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose, ABTCP –
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, ABPO – Associação Brasileira do
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Papelão Ondulado, BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel, SBS –
Sociedade Brasileira de Silvicultura, ABIGRAF – Associação Brasileira da Indústria
Gráfica e ABTG – Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica. Todas elas, da
mesma forma que a ANAVE, fizeram ou ainda fazem parte de um grupo de elite do
setor, sendo que algumas delas se fundiram a outras, mudaram de nome e outras
simplesmente desapareceram – como está sendo o caso atualmente da ANAVE.
Além disso, a ANAVE sempre buscou cultivar parcerias com entidades de prestígio
no setor, o que lhe permitia potencializar suas realizações. Foram diversas as
parceiras que permitiram à ANAVE melhorar seu desempenho e otimizar a oferta de
bons serviços a seus membros e ao setor de celulose e papel. Dentre as muitas,
destacaria aquelas com a RISI, Pöyry, BNDES, ABTCP, BRACELPA, SBS, etc.
Tenho muito receio que o enorme patrimônio de conquistas e conhecimentos
acumulados pela ANAVE possa acabar tendo um futuro incerto. Atualmente, o
website da ANAVE (http://www.anave.org.br) já está em vias de ser desativado.
Temo demais que todo esse legado criado e sendo deixado à sociedade possa se
diluir e não receber do setor o valor que ele merece ter. Por isso mesmo, deixo
abertas as portas e páginas de meu website www.celso-foelkel.com.br para abrigar
esse legado de cultura mercadológica e tecnológica, caso haja interesse dentro do
setor para que isso venha a ocorrer. Com muita certeza e disposição, prometo
cuidar bem dele e deixá-lo aberto para todas as partes interessadas da sociedade.
Na ANAVE conheci e colaborei com pessoas notáveis que se dedicaram como
poucos a esse processo de integração das pessoas do setor. Diversas delas se
mostraram ícones tanto na ANAVE como na ABTCP, na ANFPC, dentre outras. Não
posso deixar de mencionar algumas com as quais meu relacionamento profissional
e institucional caminharam juntos por diversos momentos, e com as quais
cultuamos propósitos similares de cooperação para o desenvolvimento do setor de
celulose e papel: Roberto Barreto Leonardos, Gastão Estêvão Campanaro, Valdir
Premero, Theo Borges, Alberto Fabiano Pires, Maurício Costa Porto, Clayrton
Sanchez, Jair Padovani e Jahir de Castro, dentre tantos outros mais. A esses
amigos e a todos os demais, compartilho minha admiração por tudo que fizeram de
bom para esse setor, a maioria de forma voluntária, dedicada e determinada.
Tive diversas oportunidades de realizações conjuntas com a ANAVE durante minha
carreira profissional. Até mesmo porque a existência da ANAVE se iniciou
exatamente em 1970, ano em que me graduei engenheiro agrônomo silvicultor e
comecei a dar meus passos profissionais nesse setor. Algumas de nossas
realizações se concretizaram na forma de artigos publicados na revista ANAVE,
outras foram palestras apresentadas em eventos e, em muitos casos, tive
participação em eventos como moderador ou mesmo participante interessado em
contínuo aprender e desenvolver, o que se conseguia com facilidades nas
realizações da associação. Da ANAVE recebi carinho e atenções ímpares, que
sempre tentei corresponder com trabalho sério e dedicado. Dentre os apoios
recebidos está a atenção sempre dada às publicações do Eucalyptus Online
Book, que a ANAVE acolheu institucionalmente, criando um link sempre vivo na
página de abertura do seu próprio website. Outro ponto a mencionar - e que
jamais poderei deixar de esquecer - foi a emoção que tive em 1997, quando recebi
juntamente com os amigos Alfredo Cláudio Löbl e Gastão Estêvão Campanaro
a distinção de sermos os três reconhecidos ao mesmo tempo com o título de Sócio
Emérito da ANAVE. Distinção que valorizo muito e que me enche de orgulho e de
sentimento de ter estado cumprindo meu papel para com essa associação.
Para tentar resumir um pouco os feitos que realizei juntamente com a ANAVE,
elaborei um arquivo de fotos que estou chamando de “Um tributo à ANAVE” e
que estou disponibilizando em um arquivo em PowerPoint. Também estou lhes
trazendo diversos links com artigos e palestras que ofereci à associação para
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publicações e para apresentações nos eventos da mesma. Também inseri algumas
fotos que guardei de lembrança de algumas das edições da famosa FIEPAG – Feira
Internacional de Embalagem, Papel e Artes Gráficas – da época em que ela teve
seu máximo de importância setorial, no final dos anos 90’s e início do atual milênio.
Antes de encerrar esse breve relato de vida, quero cumprimentar a todos os
anaveanos que fundaram, construíram e converteram a ANAVE em algo muito
importante para o setor de celulose e papel. Vocês todos juntos e unidos ajudaram
a fazer a diferença para que esse setor, principalmente por atuarem nas
interfaces dos nossos produtos com os clientes e usuários dos mesmos.
Uma lástima que a associação não conseguiu mais ter fôlego suficiente para se
manter ativa e vital para continuar a desempenhar papel relevante para esse
mesmo setor. As mudanças são partes da sociedade humana, por isso, eu que
gosto de contar histórias do setor, jamais poderia deixar de homenagear essa
história de quase meio século de conquistas e lutas da ANAVE e de seus membros.
ANAVE, o setor brasileiro de celulose, papel, artes gráficas e produtos afins está
ficando menor com sua partida, com muita certeza.

Artigos, palestras e arquivos relacionados à atuação de Celso Foelkel junto
à ANAVE:
Um tributo à ANAVE. C. Foelkel. Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 20
slides. (2014)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE%20_Um_tributo_2014.pdf

Como administrar o consumo de energia, água e outros insumos. C. Foelkel.
29º Fórum de Análise do Mercado de Celulose, Papel e Indústria Gráfica.
Apresentação em PowerPoint: 39 slides. (2004)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/2004_ANAVE_Administrando_energia_agua_insumos.pdf

A questão florestal e a realidade do setor de papel e celulose. C. Foelkel.
Revista ANAVE 107:22-25. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_ANAVE_Realidade_florestal.pdf

A questão florestal e a realidade do setor de papel e celulose. C. Foelkel. 27º
Fórum de Análise do Mercado de Celulose, Papel e Indústria Gráfica. Apresentação
em PowerPoint: 36 slides. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2002_ANAVE_Questao_florestal.pdf

Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 1. C. Foelkel.
Revista ANAVE 82: 26 - 29. (1998)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_01.pdf

Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 2. C. Foelkel.
Revista ANAVE 84: 23 - 26. (1998)
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_02.pdf

Florestas do amanhã. C. Foelkel. Revista ANAVE 75: 36 - 42. (1996)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE_Floresta_Amanha.pdf

Homenagem Sócio Emérito ANAVE - 1997
Aos queridos amigos Gastão Estêvão Campanaro e Alfredo Cláudio Löbl
Enormes e fraternas saudades...

ANAVE – Integrando os produtos de celulose e papel com os mercados consumidores
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