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RESUMO 

 

O objetivo primordial deste trabalho foi fundamentar os principais fatores competitivos que 

ameaçam os fabricantes independentes de papel tissue, frente ao desafio lançado por um grande 

fabricante de celulose do país que está verticalizando a cadeia, avançando no negócio de papel 

de tissue. Este estudo abordou, do ponto de vista do fabricante independente de papel tissue, os 

fatores que ameaçam e os que favorecem a verticalização e a competitividade da cadeia de 

celulose. Para esta finalidade, foi utilizado um estudo de caso único e um painel de especialistas, 

envolvendo uma empresa do setor de papel tissue, utilizando-se de uma abordagem qualitativa 

e exploratória, com coleta de dados feita por meio de entrevistas, realizada com nove 

especialistas do setor. O resultado do processo de investigação do caso demonstrou que fatores 

de custo e de mercado são determinantes para obtenção de vantagem competitiva na cadeia, 

como custo de produção, incentivos fiscais, logística e distribuição, conhecimento do mercado 

B2C, eficiência em serviço ao cliente e reconhecimento de marca. 

 

Palavras-Chaves: papel tissue, integração vertical, fatores de custo, fatores de mercado, 

pesquisa exploratória, pesquisa qualitativa, painel de especialistas e estudo de caso. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The primordial goal of this paper was to justify the main competitive factors that threaten the 

independent manufacturers of tissue paper, against the challenge proposed by a big cellulose 

manufacturer in the country whom is verticalizing the chain, expanding in the tissue paper 

business. This study approached, from the independent manufacturer of tissue paper’s point of 

view, the factors that threatens and favors the verticalizing and competitiveness in the pulp 

chain. For this purpose, a single case study and an expert’s panel was utilized, including a 

company in the tissue paper business by using a qualitative and exploratory approach, the data 

was collected through interviews, which were performed with nine experts from the sector. The 

case study’s result proved that the cost and market factors are determinative to obtain 

competitive advantage in the chain, such as cost production, tax incentive, logistics and 

distribution, B2C marketing knowledge, customer service efficiency and brand recognition. 

 

Keywords: tissue paper; vertical integration; cost factors; market factors; exploratory research; 

expert’s panel and case study. 
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1. Introdução 

O presente capitulo deste trabalho aplicado, tem por objetivo fundamentar o 

contexto do problema de pesquisa e sua relevância para o segmento independente de papel 

tissue. 

 

1.1. Apresentação do Tema 

 O Brasil é o segundo maior produtor de celulose do mundo (fibra curta, fibra longa 

e pasta de celulose), com capacidade produtiva de 19,5 milhões de toneladas por ano. Quando 

comparado apenas o mercado de celulose fibra curta, o Brasil produz mais da metade de toda 

celulose produzida no mundo, configurando-se como principal player produtor deste tipo de 

celulose. Aproximadamente 32% de toda a produção nacional é destinada ao mercado 

brasileiro, com a finalidade de produzir os mais diversos tipos de papeis, enquanto os outros 

68% são destinados à exportação. Por se tratar de uma commodity, sua precificação é feita em 

dólar americano, o que provoca um efeito de variação cambial nos negócios. É considerada a 

principal matéria prima do processo produtivo de papel tissue, representando aproximadamente 

60% dos custos de produção, segundo Ibá (2017). 

 

A indústria de papel tissue – composta por folhas ou rolos de papel de baixa 

gramatura, usados para higiene pessoal e limpeza doméstica, como papel higiênico, lenços, 

papel toalha e guardanapos – vem passando por uma transformação significativa no modelo de 

competitividade da cadeia, desde o anúncio ocorrido em novembro de 2015, de que a Suzano 

Papel e Celulose, um dos maiores fabricantes de celulose do Brasil, iria verticalizar a cadeia, 

entrando no negócio de produção de papel tissue, de acordo com Melo (2015). 

 

A opção por um modelo verticalizado, segundo Perry (1982), depende das 

necessidades inerentes ao processo, dos riscos nele envolvidos e do acesso aos insumos de cada 

etapa deste. O processo de decisão envolve uma análise criteriosa do equilíbrio da cadeia.  

 

Considerando que Best (1990), por sua vez, define ação estratégica como sendo a 

capacidade que as empresas demonstram, individualmente ou em conjunto, de alterar, a seu 

favor, características do ambiente competitivo tais como a estrutura do mercado e os padrões 

de concorrência, o anúncio da integração vertical da cadeia de celulose no sentido do papel 

tissue pode ameaçar o seguimento de independente deste papel (consideram-se independentes 
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os produtores não integrados verticalmente), gerando incertezas e um possível desequilíbrio na 

capacidade de competição da indústria, da forma como é conhecida nos moldes atuais. 

 

1.2. Justificativa do Trabalho 

Um dos pontos para justificar este trabalho é a importância da indústria de 

transformação na economia do Brasil. Costuma-se a avaliar os grandes setores da indústria 

brasileira separados em: extrativista, construção civil e infraestrutura, produção e distribuição 

de energia elétrica, água, gás e transformação. Ao analisar isoladamente a indústria de 

transformação, o setor de papel e celulose tem elevada relevância para a economia brasileira. 

Segundo o relatório de projeções macroeconômicas do Ministério de Minas e Energia, 

publicado em maio de 2017, o setor de celulose e papel é um dos mais promissores da indústria 

de transformação brasileira. Projeta-se que o setor crescerá nos próximos dez anos a taxas 

superiores ao PIB, com crescimento médio de 4,4% a.a. em celulose e 2,9% a.a. em papel, 

conforme pode ser observado na Gráfico 1 (MINAS E ENERGIA, 2017). 

 

 

Gráfico 1 – Comparação das taxas medias de crescimento dos macro setores – 2016-2017 

Fonte: MINAS e ENERGIA (2017) 

 

Outro ponto relevante é o momento atual do setor, que passa por um processo de 

volatilidade dos negócios. Tem-se uma nova acomodação no mercado mundial, em que a 

demanda por papel para escrever e imprimir (também conhecido como papel gráfico) vem 

diminuindo, justificada pelo acelerado avanço na utilização de mídias digitais, ao passo que 

continuará crescendo o consumo de papéis para embalagem e para fins sanitários (papel tissue). 

Esta volatilidade vem gerando um rearranjo no mercado global, no sentido dos negócios de 

papel que estão em crescimento, segundo Farinha e Silva e Bueno e Neves (2016). 
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No Gráfico 2, é demonstrada a taxa de crescimento ao ano e a participação do 

consumo de todos os seguimentos de papel analisados em 2016, sendo que, papel jornal 

apresenta uma redução de 2,9%, o papel pasta mecânica não revestido redução de 1,8%, o papel 

pasta mecânica revestido redução 2,3%, o papel para imprimir e escrever não revestido redução 

de 0,2% e o papel para imprimir e escrever revestido redução 0,55%. O crescimento está 

concentrado em papeis para fins sanitários (tissue) 2,9%, papel cartão corrugado 2,2%, papeis 

cartões 2,0% e papeis para sacos 0,5% e outros tipos 0,6% ao ano. 

 

 

Gráfico 2 – Crescimento médio da demanda por tipo de papel – 2014-2030 

Fonte: Neves (2016), tradução nossa 

 

 

O crescimento anual médio da demanda de papel no mundo aumentará cerca de 

2,9% ao ano, impulsionado pelo crescimento da Índia e China (países com baixo consumo 

médio per capto quando comparado com restante do mundo), conforme demonstrado no 

Gráfico 3, que apresenta as taxas de crescimento e Market Share volume por região, 

demonstrando que a região asiática é a que mais cresce, enquanto mercados maduros, como 

Europa, América do Norte e Japão continuarão com taxas de crescimento menores do que a 

média mundial, de acordo com Farinha e Silva e Bueno e Neves (2016). 
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Gráfico 3 – Crescimento médio da demanda região – 2014-2030 

Fonte: Farinha e Silva, Bueno  Neves (2016), tradução nossa 

 

 

1.2.1. O Dilema Competitivo: a ameaça da Suzano verticalizando o setor  

Apesar do processo de integração vertical no setor de papel e celulose ser muito 

utilizado visando agregar valor à celulose através de redução de custos, normalmente isto ocorre 

– como visto nos exemplos acima – na direção de papeis de alta gramatura (papel cartão, papel 

para embalagens, papel para escrever e imprimir), justamente por serem setores de altos 

volumes de consumo de celulose. No Brasil, o único caso conhecido de cadeia verticalizada em 

papel tissue era o da CMPC, que apesar de verticalizada e integrada a jusante, não tem suas 

fábricas anexas uma à outra (fábrica de papel tissue anexa à planta de celulose), uma vez que 

sua planta de celulose está localizada em uma região (Guaíba/RS) e sua fábrica de papel tissue 

está localizada em outra (Caieiras/SP), portanto a empresa não se beneficia de uma 

competitividade de custo por estarem as plantas na mesma unidade produtora. 

 

A integração a jusante na direção do tissue é um processo incomum no Brasil, sendo 

facilmente explicado devido à concentração das fábricas de celulose nas proximidades de bases 

florestais, que normalmente são instaladas distantes dos grandes centros consumidores de papel 
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tissue (mercados consumidores), enquanto que as fábricas de papel tissue estão instaladas nas 

proximidades destes centros consumidores. 

 

Em janeiro de 2016, a SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., anunciou a entrada 

no mercado de papel tissue, adquirindo duas máquinas com capacidade de produção de 60 mil 

toneladas por ano em cada unidade, a serem instaladas em suas plantas de celulose de Imperatriz 

(MA) e Mucuri (BA), com entrada em operação prevista para o ano de 2018. As unidades 

produzirão e comercializarão papel tissue, que serão vendidos nos canais convencionais de 

varejo. Seu plano de mídia e atuação no mercado conta com a produção e comercialização das 

marcas MIMO e MAX de papel higiênico. Um fato relevante na integração vertical da produção 

de papel tissue se refere à utilização de parte dos créditos de ICMS gerados na exportação de 

celulose. A entrada da SUZANO no mercado de papel tissue é uma ameaça real ao market share 

dos fabricantes de tissue, principalmente devido à estratégia de produção em Mucuri (BA), que 

está localizada próxima ao centro de consumo da região Nordeste do Brasil. 

 

A ameaça ao mercado está associada ao fato de a Suzano, ao integrar a cadeia de 

celulose a fabricação, comercialização e distribuição de papel tissue, beneficiar-se por uma 

escala de redução de custos de aproximadamente 20%, segundo Marques (2018), por integrar 

nas plantas de celulose as máquinas de papel, beneficiando-se assim com reduções do tipo: 

 

 Redução do custo de secagem e transporte de celulose: devido ao fato da 

proximidade entre máquinas, a celulose não precisa ser secada, embalada e 

transportada por caminhões, estando interligada à máquina de papel em baixa 

consistência, ou seja, sendo bombeada direto para o processo produtivo de papel 

com teor de seco na ordem de 0,5%, eliminando assim a necessidade de secagem 

e transporte; 

 

 Redução do custo energético: todos os sites de celulose utilizam-se do licor 

negro gerado no processo de transformação da madeira em celulose para 

produção de vapor e energia elétrica através de um processo de cogeração de 

energia, tornando-se autossuficientes. Esta autossuficiência elimina a 

necessidade de aquisição de matrizes energéticas no mercado, reduzindo 

potencialmente o custo destes energéticos; 
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 Diluição de custos fixos: a integração proporciona sinergia operacional e 

administrativa, visto que as estruturas de trabalho podem ser compartilhadas de 

forma a reduzir custos fixos; 

 

 Outros benefícios: a possibilidade das plantas estarem no mesmo site fabril 

viabiliza a utilização de recursos já disponíveis e utilizados em larga escala no 

processo de fabricação de papel e celulose, como tratamento de água e efluentes, 

geração e destinação dos resíduos sólidos gerado no processo, além do 

compartilhamento de sistemas de ar comprimido e gás. 

 

Outro fato relevante na inclusão da produção de papel tissue refere-se à 

possibilidade de utilização de parte dos créditos de ICMS gerados na exportação de celulose. 

Além disso, a integração pode equilibrar a balança da variação de preço da commodity no 

mercado e gerar valor na cadeia com integração, deixando maior margem para o negócio. 

 

A Figura 1 apresenta o comportamento da curva de custos de celulose de um 

fabricante de papel integrado a uma planta de celulose. Se compararmos o custo de fabricação 

da fibra de celulose no 1º quartil (que demonstra o custo de produção dos integrados), podemos 

ver que estas empresas apresentam menor custo de produção – explicado pelo fato de estarem 

com as fabricas conectadas, ou interligadas, umas às outras, não sendo necessário a etapa final 

do processo de secagem da celulose e por transportarem através de bombeamento a celulose 

em baixa consistência direto para máquina de papel, eliminando também os custos de frete para 

entrega da celulose – menor do que a maioria dos fabricantes de papel não integrados do 4º 

quartil que compram celulose de mercado, incluindo o custo de frete de distribuição. Entretanto, 

quanto maior for a produção do fabricante não integrado e tamanho do seu mercado, maior será 

a demanda por celulose e, portanto, maior será o desconto relativo do preço que este terá sobre 

a celulose de mercado, o que pode trazer uma condição de igualdade sobre os competidores 

integrados, conforme observado no 3º quartil, segundo Marques (2018). 
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Figura 1 – Curva do custo global da produção de tissue 

Fonte: Marques (2018), tradução nossa 

 

 

1.2.2. O setor de Celulose 

O Brasil ocupa a segunda posição no mercado mundial de produção de celulose, 

sendo considerado um dos principais players do mercado. Com sua vocação voltada para o 

agronegócio, a produção e corte de florestas de eucalipto tem alcançado elevada taxa de 

produtividade, trazendo para a indústria de celulose importante vantagem competitiva em 

custos frente aos produtores globais, conforme Coelho e Coelho (2012). 

 

Segundo IBÁ (2017), a produção brasileira de celulose (considerando apenas a 

produção de celulose de fibra curta e longa, e pasta de alto rendimento) atingiu a produção de 

18,8 milhões de toneladas em 2016, sendo que o volume exportado foi de 12,9 milhões de 

toneladas. Considerando a importação de 360 mil toneladas, o volume total consumido no 

mercado interno atingiu 6,3 milhões de toneladas. Com esses resultados, o Brasil passou a 

ocupar a segunda posição no ranking dos maiores produtores de celulose mundiais, 

consolidando-se ainda mais no mercado mundial desta commodity, conforme observado na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Relatório performance 2017 

Fonte: Ibá (2017) 

 

Trata-se de um setor da indústria, onde é necessário o investimento em capital 

intensivo, que segundo Coelho e Coelho (2012) pode ser classificado como um setor estruturado 

em oligopólio concentrado, com homogeneidade de produto, tendo retorno sobre os 

investimentos em capital no longo prazo. Economias relacionadas a escala de produção, 

tornam-se, segundo Valor (2016), fatores extremamente relevantes para composição do custo 

de produção da celulose. Tais fatores, associados ao comportamento variável da precificação e 

acesso à novas técnicas de produção, concentram a produção em grandes produtores 

internacionais, o que provoca barreiras de entrada à novos produtores, conforme Coelho e 

Coelho (2012). 

 

Normalmente, o local onde as fábricas são instaladas estão ligados a localização das 

bases florestais, obrigando que os projetos sejam implantados perto dos maciços florestais 

plantados, sendo que, em sua grande maioria, de acordo com Coelho e Coelho (2012), ficam 

distantes dos centros de consumo urbano, devido ao alto custo logístico de transportar a madeira 

da floresta até a fábrica de celulose. 
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Quando comparada ao restante do mundo, a indústria de celulose brasileira tem 

elevado grau de competitividade, possuindo o menor custo de produção da celulose de 

eucalipto, custo este que está associado à produtividade das florestas plantadas. Entre os 

principais fatores de vantagem competitiva, pode-se citar o clima favorável no Brasil, elevados 

investimentos em biotecnologia e engenharia genética, conforme estudo do Valor (2016). 

 

Assim, o Brasil tem diversos fatores competitivos que contribuem favoravelmente 

no custo total da madeira utilizada para a produção da celulose, de acordo com Suzano (2017), 

sendo os principais: 

i) Condições climáticas, topográficas e de solo muito favoráveis; 

ii) Utilização de tecnologias de melhoramento genético e técnicas de 

silvicultura e colheita avançadas; 

iii) Distâncias médias de transporte entre os plantios e as fábricas que se situam 

entre as menores do mundo; 

iv) Integração entre plantios e fábrica de celulose, utilização de programas de 

seleção de clones que otimizam o desempenho florestal e industrial;  

v) Utilização de modernas técnicas, tais como plantio em mosaico e cultivos 

mínimos que maximizam o potencial de utilização do solo e minimizam 

impactos ambientais (SUZANO, 2017, p. 25). 

 

Segundo estudo do Valor (2016), quando considerada apenas a integração no 

sentido do mercado consumidor, desconsiderando a integração no sentido da floresta, neste 

segmento atuam fundamentalmente dois tipos de empresas: 

 

 Produtoras de Celulose Não Integradas – produzem apenas celulose, que tem 

como destino os fabricantes de papel, denominando-a “celulose de mercado”. 

Normalmente a maior parcela da venda é destinada para exportação; 

 

 Produtoras de Celulose Integradas – neste caso produzem papel e celulose, 

podendo destinar toda a produção para consumo interno, na fabricação de papel, 

ou parcialmente, vendendo a parcela excedente de celulose ao mercado. 

Normalmente, a maior parcela da venda é destinada para exportação;  

 

A celulose é denominada “integrada verticalmente” quando avança em um dos 

sentidos da cadeia, seja no sentido da floresta, seja no sentido do mercado consumidor. Neste 

projeto de pesquisa, busca-se o entendimento da integração vertical no sentido do consumo e 

com fábricas de papel anexas a plantas de celulose, desprezando a integração no sentido da 
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floresta. Os modelos de integração vertical no sentido do papel se diferenciam pelos processos 

produtivos (celulose e papel) estarem ou não anexos no mesmo site. Quando anexos a 

transferência da celulose para a fábrica de papel, ocorre por bombas hidráulicas diretamente 

para a máquina de papel. Já para os processos que não estão anexos, assim como, para a 

chamada “celulose de mercado”, há a necessidade atividades adicionais antes desta 

transferência, como secar, cortar, enfardar e distribuir. Desta forma, produtores de papel 

integrados e anexos têm uma redução de custo em relação aos não integrados que compram 

celulose de mercado por eliminarem etapas finais do processo de celulose. 

 

1.2.3. Maiores Produtores Celulose Brasileiros 

Atualmente, conforme IBÁ (2017), o Brasil conta com cerca de dezenove 

fabricantes de celulose, localizados em diferentes regiões do país. Quando analisados 

exclusivamente os fabricantes de celulose fibra curta (eucalipto) e longa (pinus) branqueada, 

apenas seis destes fabricantes concentram 90% de toda a produção. A seguir, é apresentada uma 

análise resumida dos principais players do setor, fabricantes de celulose fibra curta e longa 

branqueadas, segundo estudo do Valor (2016). 

 

i) CMPC Celulose Rio-grandense: multinacional chilena, fundada em 1920, atuação 

em celulose de fibra curta (1,8 milhão de toneladas por ano) e de papel (60 mil 

toneladas por ano). Apesar de ser integrada verticalmente (floresta própria, produção 

celulose e papel), suas fábricas de papel e celulose não são anexas e/ou interligadas 

na mesma planta, uma vez que sua fábrica de celulose está localizada em Guaíba/RS 

e sua fábrica de papel tissue está localizada em Caieiras/SP. Sua principal fonte de 

faturamento vem da venda de celulose de mercado (95%) e papel tissue (5%). A 

empresa é integrada no sentido da floresta (à montante) e no sentido do mercado de 

papel tissue (à jusante); 

 

ii) Eldorado Celulose Brasil: empresa nacional do grupo JBS, foi fundada em 2012, 

atuando exclusivamente na produção de celulose de fibra curta (1,5 milhões de 

toneladas por ano) em sua unidade localizada em Três Lagoas/MS. A empresa é 

integrada no sentido da floresta (à montante) para abastecimento de sua fábrica de 

celulose; 
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iii) Fibria Celulose: empresa brasileira, atualmente é o maior fabricante de celulose de 

mercado do mundo. Com atuação na fabricação de celulose de fibra curta (6,5 

milhões de toneladas por ano), conta com três unidades: Três Lagoas/MS, 

Aracruz/ES e Jacareí/SP. A empresa é integrada no sentido da floresta (à montante) 

para abastecimento de suas fábricas; 

 

iv) Klabin: empresa brasileira, foi fundada em 1899, é a maior fabricante e exportadora 

de papéis para embalagem do Brasil. Destaca-se pela comercialização de celulose 

fibra curta a mercado (3,0 milhões de toneladas por ano). Produz também celulose 

tipo “fluff”, utilizada no processo de fabricação de fraldas e absorventes 

descartáveis, entre outras aplicações. Sua força está na fabricação de papéis para 

embalagens (cartões, papelão ondulado e sacos industriais). Conta com 15 unidades 

industriais no Brasil, em sete estados (Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), conta também com uma planta a 

Argentina (Pilar). É integrada verticalmente (à jusante) em diversos segmentos de 

papel, com amplo portfólio de produtos na área de papel para embalagens, também 

é integrada verticalmente sentido da floresta (à montante); 

 

v) Lwarcel Celulose: empresa brasileira, fundada em 1976, produz celulose fibra curta 

de mercado (250 mil toneladas por ano). Conta com uma unidade industrial, 

localizada em Lençóis Paulistas/SP. É integrada no sentido da floresta (à montante) 

para abastecimento de suas fábricas; 

 

vi) Suzano Papel e Celulose: empresa brasileira, fundada em 1925, com atuação nos 

mercados de celulose de mercado e papel (cartão para embalagens, sulfite para 

imprimir e escrever). É a segunda maior fabricante de celulose fibra do mundo (3,6 

milhões de toneladas por ano). Conta com cinco unidades industriais, localizadas 

em três estados, São Paulo, Maranhão e Bahia. A empresa é integrada verticalmente 

no sentido da floresta (à montante) e no sentido do mercado de papel (à jusante). 

Seu portfólio é composto por papel para imprimir e escrever, papel cartão e papel 

tissue; 

 

vii) Veracel Celulose: fundada em 1991, foi resultado da fusão entre duas empresas: a 

brasileira Fibria e a sueca Stora Enso, com divisão de 50% das ações da empresa, 
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cada uma. Com atuação exclusiva na fabricação de celulose de fibra curta (1,1 

milhão de toneladas por ano) em sua unidade de Eunápolis/BA. A empresa é 

integrada no sentido da floresta (à montante) para abastecimento de suas fábricas. 

 

A Tabela 1 traz um resumo da produção realizada em 2017, de acordo com a região do 

Brasil, quando considerada apenas celulose fibra curta e longa branqueada: 

 

 

Tabela 1 – Resumo capacidade produção de celulose instalada no Brasil 

Fonte: o autor adaptado de Ibá (2017) 

 

 

1.2.4. O Setor de Papel Tissue 

O mercado internacional de papel tissue continua a ocupar os holofotes na indústria 

de papel e celulose. As empresas executam suas estratégias de crescimento com foco no 

segmento, as tecnologias de fabricação de papel “tissue premium” se tornam cada vez mais 
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acessíveis, enquanto o mercado de papel para impressão e escrita continua encolhendo. Assim, 

cada vez mais empresas que antes atuavam no mercado de imprimir e escrever migram seus 

negócios para a produção de papel tissue. Nos últimos dez anos, a indústria deste tipo de papel 

teve um crescimento significativo. De acordo com Marques (2018), o setor conta com mais de 

trezentas fábricas de papel tissue no mundo, comparado com o que havia há dez anos, e o 

volume de produção líquida aumentou mais de 5% em média todos os anos, conforme 

observado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Evolução mercado global papel tissue (milhões t/ano) 

Fonte: Marques (2018), tradução nossa 

 

Com o aumento da concorrência, os fabricantes de papel de tissue continuam a 

procurar modelos de operação que possam trazer maior vantagem competitiva para suas 

operações. A velocidade e o tamanho da máquina de papel, determinantes da capacidade de 

produção, são fatores fundamentais para competitividade e, considerados com o custo da fibra, 

podem impactar fortemente a posição de custo de uma empresa no segmento em que ela escolhe 

participar. Levando em conta que no custo médio de fabricação de tissue em todo o mundo o 

custo da fibra representa cerca de 60% do custo total, uma vantagem de redução de custo de 

alguns pontos percentuais no custo da fibra pode melhorar drasticamente a posição de custo de 

um fabricante de papel e sua competitividade no que está se tornando um mercado muito 

disputado, de acordo com Marques (2018). 
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Normalmente os fabricantes de papel tissue concentram seus esforços em reduzir o 

custo da celulose por meio de iniciativas como logística eficiente, melhor gerenciamento de 

estoques, contratos de longo prazo e negociações de descontos com fornecedores de celulose 

de mercado, entre outros. No entanto, estes recursos estão disponíveis para todas as empresas 

no mercado. Para novos projetos, há uma redução de custo potencial que pode ser maior do que 

a de todos os demais: integração reversa à celulose, segundo Neves (2016). 

 

De acordo com Marques (2018), atualmente existem 905 locais produzindo tissue 

no mundo, com 496 deles produzindo produtos à base de fibras virgens. Entretanto, apenas 25 

desses sites são integrados para trás produzindo sua própria celulose. Na América do Norte, por 

exemplo, existem cinco empresas de tissue integradas à celulose, e todos as cinco possuem as 

menores curvas de custo do mercado. 

 

A evolução do mercado brasileiro de papel tissue mostra que a taxa de ocupação da 

capacidade é historicamente entre 70% a 80% e os acréscimos de capacidade (cerca de 60 mil 

t/ano) normalmente são implementados com mais de uma máquina pequena ou por meio de 

reformas. No período 2000 a 2015, o consumo aparente cresceu 4,26% ao ano, segundo Ibá 

(2017). 

 

Entre 2008 e 2014, novos aumentos de capacidade foram feitos para atender o 

grande crescimento do consumo no período. Em 2014 foram feitos novos investimentos em 300 

mil toneladas adicionais e em 2015 apenas 57 mil toneladas. A produção dos papéis tissue nos 

últimos cinco anos foi próxima ao consumo aparente. As exportações e importações não são 

representativas em relação ao consumo total. Foi incluída a nova capacidade anunciada pela 

Suzano de cerca de 120 mil t/ano, conforme demonstrado no Gráfico 5. O excesso de 

capacidade, quando comparado à demanda, deverá colocar ainda mais pressão no mercado 

brasileiro tissue, acentuando a concorrência e fomentando projetos de consolidação, na visão 

de Neves (2016). 
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Gráfico 5 – Capacidades instaladas e demanda no Brasil (milhões t/ano) 

Fonte: o autor adaptado de Ibá (2017) 

 

 

1.2.5. Regionalização 

Em termos de produção regional, a capacidade de produção nas regiões Sudeste e 

Sul do Brasil é maior que o consumo regional, como demonstrado no Gráfico 6. Nas regiões 

Norte e Nordeste o consumo é maior do que a capacidade instalada, sinalizando que parte da 

produção feita nas outras regiões do Brasil é transferida para Norte e Nordeste, segundo Neves 

(2016). 

 

 

Gráfico 6 – Consumo versus demanda papel tissue por região 

Fonte: Neves (2016) 

 

As regiões Sul e Sudeste já possuem capacidade instalada para atender à demanda 

dos próximos seis anos, sendo que as oportunidades para novas capacidades deverão buscar 
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atender o crescimento das demandas das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. A estimativa 

de demanda foi calculada considerando o consumo médio per capita médio de papel na região 

versus o número de habitantes, conforme Tabela 2. Nota-se que a maior região de consumo no 

Brasil é a região Sudeste, de acordo com Farinha e Silva e Bueno e Neves (2016). 

 

 

Tabela 2 – Estimativa consumo papel tissue 

Fonte: Farinha e Silva e Bueno e Neves (2016) 

 

O mercado de papel tissue no Brasil é ainda muito segmentado, pois apresenta um 

perfil diferente em relação aos principais países produtores mundiais. O Gráfico 7 demonstra o 

elevado grau de fracionamento da produção brasileira de papéis tissue, que apesar de estar 

passando por um processo de concentração, ainda é bastante fragmentada. São 

aproximadamente 60 fabricantes em todo o Brasil, com um total de 116 máquinas de papel 

tissue instaladas. Os dez maiores produtores são responsáveis por 74% da produção total. Cerca 

de cinquenta pequenos produtores são responsáveis por 16% da produção brasileira de papéis 

tissue, segundo Neves (2016). 

 

Gráfico 7 – Maiores produtores de papel tissue no Brasil (t/ano) 

Fonte: o autor adaptado de Neves (2016) 
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O mercado internacional tem menor grau de segmentação, quando comparado com 

o mercado brasileiro, como nos Estados Unidos, onde a capacidade instalada está concentrada 

em apenas dez fabricantes. O modelo de operação no mercado mundial não apresenta um perfil 

típico focado em integração vertical no sentido do papel tissue, existindo fabricantes integrados 

e outros não integrados, conforme pode ser observado no Gráfico 8, segundo Neves (2016). 

 

 

Gráfico 8 – Maiores produtores de papel tissue mundiais (t/ano) 

Fonte: Neves (2016) 

 

Logo, baseando-se nos dados apresentados que consideram as incertezas do 

mercado mundial, assim como nos aspectos de alta competitividade da indústria no Brasil e no 

processo de consolidação que atravessa o setor, o desafio passa a ser, então, entender quais os 

impactos e mudanças que o processo de integração vertical da cadeia de celulose pode afetar os 

fabricantes independentes de papel tissue no Brasil. 

 

1.3. Objetivo 

O objetivo do projeto de pesquisa é identificar os fatores competitivos que podem 

impulsionar o movimento de verticalização e ameaçar os fabricantes independentes de papel 

tissue, através do entendimento da problemática de pesquisa, que busca a compreensão se um 

processo verticalizado, pode ser mais competitivo do que um processo não verticalizado. Para 

delineamento da pesquisa, foram adotadas as seguintes questões norteadoras: 
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 Questão 1: Quais fatores competitivos podem impulsionar o movimento de 

verticalização e ameaçar os fabricantes de papel tissue? 

 

 Questão 2: Quais fatores competitivos que favorecem os fabricantes independentes de 

papel tissue? 

 

Para melhor entendimento e compreensão deste projeto de pesquisa, o objetivo foi 

estratificado em: 

 

 Problema de pesquisa: buscar uma melhor compreensão sobre o movimento de 

verticalização da cadeia de papel e celulose 

 

 Objetivo geral: a partir do problema de pesquisa, analisar a cadeia de uma forma 

geral, estabelecendo os fatores que podem ser considerados como ameaças aos 

fabricantes não integrados verticalmente; 

 

 Objetivos específicos: a partir do objetivo geral, estratificar a cadeia de forma a 

encontrar características específicas dos processos estudados, através do 

entendimento e elaboração de proposições de pesquisa que possam nortear uma 

dinâmica de investigação que garanta a manutenção focal nas questões de pesquisa, 

identificando como a integração vertical afeta os fabricantes independentes de papel 

tissue, qual o grau de competitividade envolvido na visão de especialistas do setor 

e se modelo de integração é viável para o setor. 

 

A Figura 3 organiza a questão de pesquisa, do sentido do problema de pesquisa para 

os objetivos específicos, afim de estabelecer um vínculo que possibilite a criação de proposições 

de pesquisa, à partir da estratificação dos objetivos específicos em: fatores de vantagem 

competitividade do modelo integrado, principais forças dos fabricantes independentes, fatores 

que possam gerar desequilíbrio na cadeias (em custo e mercado), descrever a cadeia e forma 

como os elos se relacionam e através da identificação de alternativas para o planejamento 

estratégico das empresas. 
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Figura 3 – Diagrama de problemas e objetivos 

Fonte: o autor adaptado Vasconcellos (2010) 

 

Para o cumprimento do processo metodológico, que sustente o projeto de pesquisa, 

foi realizada uma pesquisa descritiva e exploratória com utilização de um painel de especialistas 

(ou grupo focal) e uma pesquisa qualitativa associada ao estudo de caso único de uma empresa 

de papel tissue, seguindo quatro passos fundamentais: 

 

 Primeiro passo: análise de literatura relacionada ao trabalho, possibilitando 

formação de uma sólida base para o aprofundamento das questões chave, 

conhecimento do método a ser desenvolvido e principalmente fortalecimento das 

considerações que compreendem a questão de pesquisa; 

 

 Segundo passo: levantamento de dados do setor e elaboração de questionários para 

entrevistas de profissionais com profunda experiência no mercado (empresários, 

executivos, acadêmicos e críticos da indústria); 
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 Terceiro passo: cruzamento dos questionários e análise dos dados, percorrendo todo 

o percurso metodológico, agrupando os resultados da pesquisa nos fatores de 

competitividade que mais se adeque ao momento; 

 

 Quarto passo: com base nos fatores mapeados, recomendar alternativas de 

competitividade para um fabricante de papel tissue manter-se competitivo frente ao 

novo cenário de competição. 

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

O trabalho foi estruturado em sete capítulos. No capítulo introdutório são 

apresentados o tema, a justificativa e os objetivos do trabalho. Em seguida, o capítulo sobre o 

referencial teórico está dividido em 3 temáticas: integração vertical, fatores motivadores para 

integração vertical e cadeia produtiva de papel e celulose. No capitulo três, o processo 

metodológico adotado pelo pesquisador é apresentado com suas análises. No quarto capítulo o 

caso individual é apresentado. Já no quinto capítulo os resultados do estudo de caso são 

apresentados. As conclusões e recomendações para estudos futuros são mostradas no sexto 

capítulo. Todo referencial bibliográfico utilizado no trabalho é apresentado no sétimo capítulo. 

E, por fim, os anexos são apresentados no oitavo e último capítulo do trabalho aplicado. 

 

2. Revisão da Literatura 

Este capítulo tem como objetivo delinear os conceitos teóricos que embasam o 

projeto de pesquisa. 

 

2.1. Vantagem Competitiva 

Para Brito e Brito (2012), tem sido muito comum nas orientações das decisões de 

organizações empresariais e nos estudos sobre estratégias a busca por vantagem competitiva 

como sendo a principal hipótese para explicar o desempenho superior das empresas, entretanto, 

vantagem competitiva antecede o desempenho, podendo trazer diferentes resultados de acordo 

com a estratégia de valor das empresas, estando assim, associada a uma criação de valor 

econômico superior aos concorrentes diretos, estabelecendo uma lógica causal entre vantagem 

competitiva e desempenho financeiro. 
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Segundo Porter (1985), vantagem competitiva em custo ou diferenciação é uma 

função da cadeia de valor de uma empresa: 

“Vantagem competitiva surge, fundamentalmente, do valor que uma empresa é capaz 

de criar para seus compradores, valor este que excede o custo da empresa em criá-lo. 

Valor é o que os compradores estão dispostos a pagar, e valor superior provém da 

oferta de preços inferiores aos dos concorrentes para benefícios equivalentes ou o 

fornecimento de benefícios únicos que mais do que compensam um preço superior. 

Existem dois tipos básicos de vantagem competitiva: liderança de custos e 

diferenciação”. (Porter, 1985, p. 3, tradução nossa). 

 

Para Di Serio e Vasconcellos (2009) a competitividade está associada ao 

desempenho (também chamada de competitividade revelada), definida pelo posicionamento de 

mercado de uma organização empresarial em determinado momento do tempo, sintetizada em 

fatores de preço, qualidade, serviço, diferenciação e econômica (maior rendimento ou menor 

custo). Os fatores que influenciam a competitividade podem ser apresentados como: i) internos 

da empresa; ii) relativos ao setor que a empresa está inserida; iii) ligados a fatores 

macroeconômicos. A vantagem competitiva em manufatura, segundo Slack e Lewis (2008) 

significa fazer melhor do que fazem os concorrentes aquilo que é importante para o consumidor. 

 

Toda e qualquer vantagem competitiva que uma organização empresarial possa ter, 

trata-se de uma vantagem temporária, pois nenhuma capacidade é inexpugnável, nenhuma 

liderança é inalcançável, nenhum reinado é imbatível, segundo Fine (1999). A relação 

vantagem competitiva versus o fator tempo está associada a velocidade evolutiva de cada um 

dos setores, variando de acordo com a situação do setor, como por exemplo, na indústria 

aeronáutica que tem baixa velocidade evolutiva, visto que seus produtos tem elevado ciclo de 

vida, e como as visualizadas na indústria do entretenimento que tem alta velocidade evolutiva, 

uma vez que seus produtos e processos tem baixo ciclo de vida. 

“Cada setor evolui num ritmo diferente, dependendo, de algum modo, da velocidade 

evolutiva dos seus produtos, da velocidade evolutiva dos seus processos e da 

velocidade evolutiva das organizações”. (Fine, 1999, p. 18). 

 

2.2. Integração Vertical 

A integração vertical tem sido estudada ao longo dos anos, visando entender os 

aspectos que dão origem às organizações empresariais e aos fatores estruturais que definem sua 

capacidade de crescer, desta forma, quando uma determinada organização empresarial assume 

uma dada transação que antes era feita por um outro ator da cadeia, seja no sentido do 

fornecimento de um dado insumo (ou integração vertical a montante), seja no sentido do cliente 
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(integração vertical a jusante), dizemos que a organização move-se no sentido da integração 

vertical. Para Coase (1937), quando há uma combinação das transações que eram conduzidas 

por dois ou mais empreendedores e passam a ser organizadas apenas por um, esta combinação 

é chamada de integração vertical. Para Fan, Huang, et al., (2009), integração vertical pode ser 

definida como o controle de estágios adjacentes da produção. Ao definir o conceito do que é 

uma organização empresarial integrada verticalmente, Perry (1992) propõe: 

“Uma firma pode ser descrita como verticalmente integrada se engloba dois processos 

produtivos de saída única nos quais a (1) totalidade da produção do processo upstream 

é empregado como parte ou totalidade do insumo intermediário consumido em um 

processo downstream, ou (2) a totalidade de um insumo intermediário de um processo 

downstream é obtido de parte ou da totalidade da produção de um processo 

upstream”. (PERRY, 1982, p. 660). 

 

Outros arranjos, como no conceito de firmas “multi-plantas”, em que firmas se 

organizam em cooperativa integrando a cadeia, também pode ser considerados uma forma de 

integração vertical. Entretanto, para serem considerados como tais, Fan, Huang, et al. (2009) 

descrevem a necessidade de uma condição de maximização do lucro para a firma, que é 

exatamente o princípio da condição de equilíbrio para a integração vertical cooperativa. 

 

Uma decisão que antecede o processo de integração vertical é o debate sobre “make 

or buy” no processo decisório sobre terceirizações, quando esta discussão é madura e avança, 

se é capaz de decidir sobre uma questão muito maior, que é se um determinado elo da cadeia 

de suprimentos deve ser totalmente integrado. Logo, a integração vertical é o processo de 

entendimento da cadeia que uma organização empresarial faz parte, avaliando para qual direção 

será o processo de integração, adquirindo fornecedores ou clientes, conforme Slack e Lewis 

(2008). A Figura 4 apresenta os sentidos da integração vertical. 

 
 

 

 

Figura 4 – Processo decisão integração vertical 

Fonte: o autor traduzido Slack e Lewis (2008) 
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Segundo Slack e Lewis (2008), o processo de decisão da integração vertical deve 

considerar três dimensões da cadeia de suprimentos, isso a partir da operação focal: 

 

 A direção da integração vertical: entender os fatores de vantagem competitiva do 

sentido da integração, avaliando se uma operação deve se expandir no sentido de 

fornecedores ou de clientes. A estratégia de expansão no sentido de fornecedores é 

chamada de integração vertical para trás ou para montante, e a expansão no sentido 

da demanda é chamada de integração vertical para frente ou para jusante; 

 

 A extensão da integração vertical: avaliar até qual ponto ou elo da cadeia uma 

operação deve avançar no sentido da sua integração. Algumas organizações optam 

deliberadamente por não integrar muitos elos da cadeia a partir da operação focal. 

Alternativamente, outras organizações optam por se tornar muito integradas 

verticalmente, avançando vários elos da cadeia; 

 

 Equilíbrio entre estágios da cadeia: trata-se de um processo de avaliação da 

exclusividade do relacionamento entre as operações e não estritamente sobre a 

propriedade da cadeia. Um relacionamento de cadeia totalmente equilibrado é 

aquele em que uma operação produz apenas para o próximo estágio e satisfazendo 

totalmente os requisitos da cadeia. Cadeias totalmente balanceadas têm a virtude da 

simplicidade e também permitem que cada operação se concentre nos requisitos do 

próximo estágio da cadeia, enquanto que uma cadeia desequilibrada permite que 

parte da produção seja transferida para outras empresas, com requisitos 

ligeiramente diferentes da cadeia. 

 

A abordagem sobre a integração vertical, sob a ótica da transformação de uma 

organização empresarial que se movimenta na direção de uma nova etapa da cadeia, não pode 

ser considerada como única forma de integrar a cadeia, sugere Adelman (1955). O autor, tem 

sua definição o conceito de que organizações empresariais já podem surgir integradas 

verticalmente, desde sua fundação. Acrescenta ainda, a ideia de que não são necessariamente 

somente os processos produtivos, como também os processos de logística e distribuição. 
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Para Porter (2004), o fator de vantagem econômica baseado em economias de escala 

pode ser determinante para que uma organização empresarial entrante já inicie sua operação de 

forma verticalmente integrada:  

Um tipo de barreira de entrada na forma de economias de escala ocorre quando 

existem vantagens econômicas na integração vertical, ou seja, a operação em estágios 

sucessivos de produção ou distribuição. Nessa situação, a empresa entrante deve 

entrar de forma integrada ou enfrentar uma desvantagem de custo, assim como uma 

possível exclusão de insumos ou mercados para seu produto se a maioria dos 

concorrentes estabelecidos estiver integrada (PORTER, 2004, p. 27). 

 

Fan, Huang et al. (2009) identificam em suas pesquisas uma questão sobre controle 

acionário, onde distinguem firmas que estão sob o mesmo controle acionário, atuando de forma 

integrada, porém separadas juridicamente.   

 

Segundo Di Serio e Sampaio (2001), tem sido observado nos últimos anos, 

movimentos cíclicos na arquitetura da cadeia de suprimentos de alguns setores produtivos, onde 

ora se tem o setor integrado verticalmente por grandes empresas dominantes, ora o mesmo setor 

fica desintegrado horizontalmente, com várias empresas atuando em nichos de mercado. 

Quando isto ocorre, o domínio das competências essências e maior valor agregado, torna-se 

fator fundamental na estratégia de qualquer empresa. Assim, apresentam uma nova perspectiva 

dinâmica do modelo de fornecimento baseada nas dimensões de velocidade evolutiva do setor 

e critérios envolvidos, propondo: 

 Os modelos clássicos de decisão fazer versus comprar são inadequados em 

mercados em evolução contínua. 

 A própria dicotomia fazer ou comprar parece inadequada quando a competição 

deixa de ser entre empresas para ocorrer entre cadeias produtivas. O conceito de 

cadeias de fornecimento integradas versus modulares proposto por Fine (1998) 

proporciona um referencial muito mais fértil e proveitoso para as questões 

referentes ao projeto da cadeia de fornecimento. 

 A vantagem competitiva sustentável é um conceito proveniente de mercados de 

baixa velocidade evolutiva. A vantagem temporária é o conceito predominante em 

mercados de alta velocidade evolutiva. Quanto mais alta a velocidade evolutiva de 

um setor, mais temporária é a sua vantagem competitiva. O segredo do negócio 

consiste em escolher a competência central certa, reiteradamente. 

 É perigoso pensar exclusivamente em custos em mercados de alta velocidade 

evolutiva. (DI SERIO e SAMPAIO, 2001, p. 65) 

 

Para definição do modelo aplicado neste estudo de caso, utilizaremos os conceitos 

no que tange à integração vertical, considerando o desenho produtivo do segmento de papel e 

celulose. Sendo assim, será amplamente abordado o conceito dos estágios produtivos, de 

logística e distribuição que serão utilizados para o avanço no estudo, além de considerar o 
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modelo de integração vertical por expansão. Segundo Azevedo (1998), existem três maneiras 

de realizar o processo de integração vertical: 

 

i) Formação Vertical: quando uma organização empresarial já nasce com uma 

estrutura integrada, sendo que a entrada nos estágios sucessivos da cadeia ocorre 

simultaneamente; 

 

ii) Expansão Vertical: quando uma organização empresarial passa a atuar em estágios 

anteriores ou posteriores da cadeia produtiva por meio da ampliação de sua 

produção; 

 

iii) Concentração Vertical: quando uma organização empresarial adquire outra que atua 

em estágios anteriores ou posteriores da cadeia produtiva. 

 

2.3. Fatores Motivadores para a Integração Vertical 

Vários podem ser os motivos que levam uma organização empresarial a integrar-se 

verticalmente e, por tratarem-se de fatores internos destas organizações, eles variam de empresa 

para empresa. Entretanto, a principal razão que leva uma empresa a integrar verticalmente é a 

obtenção de vantagem competitiva, isso segundo Levy (1985). Ainda assim, esta vantagem 

competitiva não pode ser analisada como único fator, já que fatores meramente estratégicos 

podem motivar a integração vertical, como eliminação de dependência de um determinado 

fornecedor por exemplo, tratando-se de uma decisão que se baseia na relação custo benefício, 

sendo possível somente se a empresa tem acesso a recursos financeiros, principalmente em 

setores de capital intensivo ou que possuam barreiras à entrada, conforme Fan, Huang, et al. 

(2009). 

 

Para Stern (1996), a integração vertical é uma estratégia lógica a ser adotada 

quando: 

 Não há disponível no mercado uma quantidade suficiente de fornecedores terceiros 

que possam atuar satisfatoriamente no fornecimento de determinado insumo e/ou 

produto; 

 A expertise de uma empresa, seus processos e produtos são únicos; 
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 Há vícios de relacionamento, em que as transações de compra estão fidelizadas com 

vendedores e não com as organizações empresariais; 

 A escala é fator determinante para economias que tragam melhor desempenho nas 

atividades de marketing ou processos interligados; 

 Existe uma alta facilidade em utilizar o esforço de outros elos da cadeia; 

 Em caso de falhas de desempenho de fornecimento, o tempo e custo de substituição 

de fornecedores atuais por fornecedores alternativos seria muito elevado, causando 

transtornos de grande monta; 

 A decisão de compra é complexa, lenta e requer grandes esforços; 

 Manter a coordenação da cadeia é estratégico do ponto de vista da performance da 

atividade de marketing; 

 O ambiente externo é considerado altamente incerto; 

 Não é possível estabelecer coordenação e monitoramento do desempenho dos outros 

elos da cadeia de suprimentos; 

 Transações ocorrem de maneira simples e em alta frequência. 

 

Para Lima, Carvalho et al. (2009), apud Neves (1995), as razões que levam uma 

organização empresarial para integração vertical são: 

i) Falha de mercado elevando os custos de transação. Expande-se integrando até o 

ponto no qual os custos de organização interna são inferiores aos de organização 

via mercado; 

ii) Essas falhas de mercado possivelmente ocorrerem devido a informações 

imperfeitas, externalidades, poder de monopólio, assim como bens públicos e 

coletivos; 

iii) Interdependência tecnológica em operações tecnicamente encadeadas; 

iv) Integração por razões monopolísticas (LIMA, 2009, p.289). 

 

Segundo Slack e Lewis (2008) o processo de integração vertical deve considerar 

uma análise para tomada de decisão, delineada em custos, viabilidade econômica e retorno do 

investimento. De uma forma mais abrangente, estabelece motivos para a verticalização, levando 

em consideração fatores de vantagem técnica e econômica, conforme a seguir: 

 Garantir a quantidade e a disponibilidade de insumos e serviços necessários para o 

atendimento da demanda, garantindo fornecimento em momentos de escassez; 

 Diminuir custos com o processo de coleta, processamento e utilização das 

informações estratégicas da cadeia; 

 Reduzir exposição quanto as variações de preços de insumos e matérias-primas; 
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 Diminuir riscos e custos de estocagem dos diversos materiais necessários para a 

produção; 

 Eliminar no custo de produção toda e qualquer margem de lucro que seriam 

destinadas a fornecedores ou prestadores de serviços; 

 Eliminar a necessidade de negociação baseada em barganha sobre preços de 

insumos; 

 Obter maior controle do mercado (relacionados ao processo de negociação de 

insumos, assim como, controle da demanda no mercado consumidor); 

 Melhorar a qualidade do produto ou serviço – por vezes a integração vertical pode 

ser utilizada para garantir uma vantagem especializada ou tecnológica, evitando e 

conhecimento de serviço ficando nas mãos dos concorrentes; 

 Compreender outras atividades na cadeia de suprimentos – agregando conhecimento 

à cadeia; 

 Reação a mercados monopolizados que controlam um determinado insumo, serviço 

ou fatores de produção que signifiquem um grau de competitividade relevante; 

 Eliminação do risco de quebra contratuais (nos relacionamentos cliente e 

fornecedor); 

 Redução de custos com impostos. 

 

Em contratos padrões de mercado, os fabricantes e atores de uma determinado 

cadeia a jusante em um direcionado canal, caracterizam-se por: (i) serem intercambiáveis; (ii) 

lidar uns com os outros de uma forma independente, através de relacionamentos impessoais; 

(iv) negociarem transação de forma única; (v) começar e terminar transações com base nas 

especificações e disposições comerciais do conjunto de ofertas. Assim, a integração vertical, 

não pode ser considerada como uma escolha binária, mas uma graduação, que objetiva atingir 

um processo continuado de transações, ancorado pelos processos de contratação clássica de 

marketing e pela integração vertical. Logo, acordos de distribuição podem ser considerados 

únicos e podem ser colocados em algum ponto ao longo da graduação para integração vertical, 

segundo Lima, Carvalho, et al. (2009) apud COUGHLAN et al. (2002). 

 

Apesar de vários serem os fatores motivadores para integração vertical, trata-se de 

uma decisão baseada em um contexto estratégico, já que uma cadeia totalmente autossuficiente 

às vezes não é viável, ou é necessariamente desejável, conforme Slack e Lewis (2008). Para 

Porter (2004), as desvantagens da integração vertical estão associadas aos custos do processo, 
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como: (i) aumentar custos de passagem por barreiras de mobilidade; (ii) aumentar a 

alavancagem operacional; (iii) reduzir a flexibilidade de mudar de parceiros estabelecidos em 

relacionamentos de longo prazo; (iv) elevar significativamente barreiras de saída; (v) elevar 

necessidade de investimentos de capital; (vi) fechar acessos para fornecedores de pesquisa de 

mercado ou know-how; (vii) manter balanço; (viii) perder incentivos e aumentar rotinas 

administrativas que não existiam no negócio foco. 

 

2.4. Exemplos de Empresas Integradas Verticalmente 

Com o acirramento da concorrência, torna-se cada vez mais vital, a busca da criação 

de valor através de uma estratégia voltada ao crescimento sustentável das organizações 

empresariais, desta forma, neste capitulo busca-se identificar e exemplificar modelos de 

negócios que buscaram alternativas para criação de valor, através de um processo de integração 

vertical. Para contribuir com este projeto de pesquisa, foram mapeados três casos de integração 

a jusante em suas cadeias: i) introdução de produtores no varejo; ii) mercado de videogames; 

iii) o sistema Hyundai de produção. 

 

i) Entrada de produtores no varejo: segundo Minadeo (2012) sua pesquisa apontou 

inúmeras situações de ingresso de prestadores de serviço no varejo, trazendo 

características inovadoras que conferem riqueza no processo de criação de valor. 

Revelou também, que algumas das empresas estudadas decidiram integrar a 

jusante no varejo (no sentido dos consumidores) visando: a) eliminar a 

dependência de lojas multimarcas; b) reduzir a pressão dos grandes varejistas; c) 

redução dos gastos publicitários; d) aumentar a proximidade com o consumidor. O 

Quadro 1 exemplos de produtores que abriram lojas conceituais. 

  

Quadro 1 – Criação de lojas conceituais para reforço de marca 

Fonte: (MINADEO, 2012) 
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ii)  Mercado de videogames: para Tomaselli e Di Serio (2013), o principal fator de 

sucesso da indústria de videogames é a construção de um sólida base de hardware 

e de opções de jogos, sendo necessário que haja uma liderança em custos de 

hardware e uma administração dinâmica da cadeia de suprimentos em função de 

tratar-se de um modelo baseado em alta velocidade evolutiva. Sony e Microsoft 

tem verticalizado sua cadeia de valor através da aquisição de empresas 

especializadas no mercado de games e criando times de desenvolvimento. Revelam 

ainda que a estratégia da Microsoft em transformar a verticalização de software, 

hardware e serviços, em uma única experiência, é uma inovação no setor. 

 

iii)  Sistema Hyundai de produção: segundo Noble (2010) o sistema de produção 

da Hyundai, após tentativas fracassadas na tentativa de introduzir os elementos 

da “produção enxuta”, conhecido no modelo Japonês, optou, com apoio do 

governo Coreano, por uma reafirmação da integração vertical e do controle de 

cima para baixo, uma espécie de “fordismo”. Inicialmente, começou 

dependendo de uma ampla gama de fornecedores estrangeiros, e gradualmente 

construiu um núcleo de fornecedores nacionais sob seu próprio controle, 

almejando a economia dos custos de transação, avançou em transações de 

integração vertical. O movimento mais surpreendente, foi o da Hyundai Motor 

que persuadiu o governo Coreano a permitir que construísse uma usina 

siderúrgica multibilionária para abastecer suas fábricas de montagem, tornando 

a Hyundai a única produtora de automóveis a controlar seu próprio aço 

integrado, tornando-a a maior montadora dinâmica do mundo. 

   

2.5. Cadeia Produtiva Papel e Celulose 

Inserida em um ambiente industrial complexo e ao contrário de outros setores da 

indústria florestal, a cadeia de celulose e papel tem seu início no processo do plantio das 

florestas oriundas das sementes de eucalipto (para celulose fibra curta) e sementes de pinus 

(para celulose fibra longa) que darão origem à madeira, principal insumo do processo de 

fabricação da celulose, conforme esclarece Ibá (2017).  
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A Figura 5 traz a estrutura da cadeia de negócios de papel, organizando cada tipo 

de papel comercializado e sua respectiva participação de mercado em volume nos mercados 

internos e externos. 

 

Figura 5 – Estrutura da cadeia de negócios de papel 2015 

Fonte: Valor (2016) adaptado de Ibá (2017) 

 

 

A Figura 6 traz o detalhamento da cadeia de papel e celulose, abordando desde a 

indústria florestal, respectivos produtos, processos de transformação e elos fundamentais, 

destacando a forma que o processo de fabricação de papel tissue está inserido na cadeia total. 
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Figura 6 – Cadeia produtiva floresta, papel e celulose 

Fonte: adaptado de Biazus, Hora e Leite (2011) 
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A cadeia de papel e celulose pode ser dividida em três segmentos produtivos: 

florestal, celulose e papel. Sendo que nesta divisão é possível organizá-la no sentido do 

mercado, ou integrar verticalmente (a montante ou a jusante). Ou seja, um fabricante de celulose 

pode comprar sua madeira de um fornecedor de mercado ou plantar sua própria floresta 

(integração a montante), da mesma forma pode vender sua celulose ao mercado ou integrar 

verticalmente no sentido do papel (integração a jusante). Do mesmo modo um fabricante de 

papel pode produzir sua própria celulose, oriunda de floresta própria ou não, ou ainda comprar 

a celulose de fornecedores, assim, pode-se considerar a cadeia de celulose e papel como uma 

cadeia do complexo agroindustrial, de acordo com Schmidt (2017) apud Bjuggren (1987). 

 

Segundo Zylbersztajn (2017), um sistema agroindustrial pode ser dividido em cinco 

agentes de mercado: 

(a) O Consumidor, para o qual é dirigido o fluxo dos produtos. Ele adquire o produto 

final para satisfazer suas necessidades. Pode estar distante da etapa de produção, 

implicando isso que as informações estejam plenamente coordenadas, caso sejam 

demandadas pelo consumidor final. 

(b) O Varejo, que tem como função a distribuição dos produtos para os consumidores. 

Podem ser pequenos ou grandes varejistas, sendo o mercado dominado pelos maiores 

e mais especializados, que tem poder para coordenar o Sistema Agroindustrial, tanto 

pela capacidade de barganha que detêm, quanto por terem acesso a privilegiadas 

informações a respeito das preferências do consumidor. 

(c) O Atacado, muito semelhante ao varejo. Responsável pela distribuição para 

grandes centros urbanos. Seu principal papel é permitir abastecer os agentes varejistas. 

(d) A Agroindústria, composta pelos agentes que atuam na transformação dos 

produtos primários, a qual pode ocorrer de duas maneiras: pela adição de atributos ao 

produto, sem transformá-lo ou pela transformação física do produto primário. Essas 

atividades podem ser exercidas tanto por empresas familiares quanto por grandes 

aglomerados internacionais. A agroindústria lida com o distribuidor, com o setor 

primário e seu supridor, com os quais divide as margens de lucro das vendas dos seus 

produtos. Essa divisão de margem de lucro leva frequentemente a conflitos 

distributivos por falta de opção de colocação do produto pelo produtor. 

(e) Os produtores primários, agentes que atuam na formação de matéria-prima para a 

indústria, representam no agronegócio um dos elos mais conflituosos. Distantes do 

mercado final dispõem de informações assimétricas. Dispersos geograficamente e 

bastante heterogêneos, lidam na produção com técnicas que envolvem recursos 

humanos e ambientais, além de terem dificuldades em adaptar-se às inovações 

tecnológicas. Enfrentam ainda dificuldades para se manter apenas com a renda da 

terra, além de enfrentar inúmeros problemas de relacionamento com os produtores de 

insumos e equipamentos, privilegiando as empresas que os auxiliam na solução deste 

problema. Adaptado de (ZYLBERSZTAJN, 2000a, p.16-19). 

 

Segundo Soares, Oliveira et al. (2010), a cadeia produtiva de papel e celulose pode 

ser dividida em dois segmentos: insumos (sementes e mudas, fertilizantes, defensivos, 

máquinas e equipamentos) e processamento (indústria de celulose e papel e mercado 

consumidor). A Figura 7 ilustra sua visão da cadeia produtiva: 



46 

 

 

Figura 7 – Cadeia Produtiva papel e celulose no Brasil 

Fonte: Soares, Oliveira et al., (2010) 

 

Soares (2010) cita alguns economistas agrícolas que desenvolveram o enfoque 

sistêmico, o que passou a ser conhecido como “enfoque sistêmico do produto”. Tal modelo 

estabelece as relações que ocorrem entre empresas de um mesmo segmento (chamadas de 

relações horizontais), como as de coordenação vertical que abrangem o modelo tradicional. Tal 

modelo considera dentro da cadeia as atividades de distribuição, como demonstrado na Figura 

8 abaixo. 

 

Figura 8 – Caminho do produto até o consumidor 

Fonte: Soares, Oliveira, et al., (2010)  

 

Desta forma, ao analisar a cadeia de papel tissue, pode-se notar que se trata de um 

negócio do tipo “business to costumer” (de agora em diante chamado B2C), enquanto que o 

negócio de papel e celulose, ainda que integrados, é do tipo “business to business” (de agora 

em diante chamado B2B), conforme pode ser observado na Figura 9. Entre as várias diferenças 

importantes entre as estruturas de mercado B2B e B2C, estão a identificação e acessibilidade 

dos clientes e seu nível de produto e conhecimento de mercado, bem como a importância 

relativa de soluções personalizadas e gestão de relacionamento, de acordo com Liu, Foscht, et 

al. (2017). 
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Figura 9 – Cadeia de papel tissue 

Fonte: o autor adaptado de Soares, Oliveira, et al., (2010) 
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Normalmente, o peso da decisão de compra nos modelos B2B apresenta um maior 

grau de entendimento não apenas do produto, mas do processo de compra e relacionamento 

entre comprador e vendedor, tornando-se lento e constante, diferentemente dos modelos B2C 

em que a decisão de compra depende do consumidor e normalmente ocorre por impulso, 

satisfação pessoal e disponibilidade do produto, conforme aduz Zak (2010). Apesar dos 

comportamentos citados não serem observados no processo de compra e venda de celulose, 

uma vez que se trata de uma commodity, em que preço e produto são os mesmos entre os 

concorrentes do setor, podendo ser classificado como B2B. 

 

2.6. Resumo do Referencial Teórico 

O Quadro 3 apresenta uma síntese sobre como cada autor define vantagem 

competitiva. 

a) Vantagem Competitiva: conceituação 

Estratégia Autores e Fontes Justificativas adotadas pelo pesquisador 

Vantagem 

Competitiva 

Porter (1985) 
Define vantagem competitiva como uma estratégia de liderança de 

custo e diferenciação. 

Fine (1999) 

Estabelece que toda e qualquer vantagem competitiva que uma 

organização empresarial possa ter, trata-se de uma vantagem 

temporária, estando associada diretamente a velocidade evolutiva de 

cada um dado setor. 

Slack e Lewis 

(2008) 

Define como fazer melhor do que fazem os concorrentes aquilo que é 

importante para o consumidor. 

Di Serio e 

Vasconcellos 

(2009) 

Associa ao desempenho, medido através do posicionamento de 

mercado de uma organização empresarial em determinado momento 

do tempo.  

Brito e Brito (2012) 
Estabelece uma lógica causal entre vantagem competitiva e 

desempenho financeiro. 

Quadro 2 – Síntese dos conceitos de vantagem competitiva 

Fonte: o autor 

 

O Quadro 3 apresenta uma síntese sobre como cada autor define o que é integração 

vertical. 
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b) Integração Vertical: conceituação 

Estratégia Autores e Fontes Justificativas adotadas pelo pesquisador 

Integração 

Vertical 

Coase (1937) 

Define como sendo a combinação de duas etapas da cadeia em uma 

única etapa; o que antes era feita por duas organizações passa a ser 

feito por uma. 

Adelman (1955) 
Sugere situações onde a organização empresarial já deve nascer 

integrada verticalmente. 

Perry (1982) 
Classifica os processos produtivos de acordo com o sentido e direção 

na cadeia, definidos como dowstream e upstream. 

Azevedo (1998) 
Define e conceitua os tipos existentes de integração vertical de acordo 

com formação, expansão e concentração vertical. 

Porter (2004) 
Considera que fatores de vantagem econômica são preponderantes na 

indicação de qual sentido a integração deve ocorrer na cadeia. 

Slack e Lewis 

(2008) 

Avalia a direção, extensão e estágios da cadeia como fator de 

conhecimento para tomada de decisão para integração vertical 

(montante e jusante). 

Fan, Huang, et al. 

(2009) 
Estabelece como forma de controle de um ou mais estágios da cadeia. 

Quadro 3 – Síntese dos conceitos de integração 

Fonte: o autor 

 

O Quadro 4 apresenta uma síntese sobre os fatores motivadores que levam a 

integração vertical. 

c) Integração Vertical: fatores motivadores 

Estratégia Autores e Fontes Justificativas adotadas pelo pesquisador 

Integração 

Vertical 

Levy (1985) 
Estabelece fatores de vantagem competitiva como principal estratégia 

para de tomada de decisão. 

Stern (1996) 
Trata-se de uma decisão baseada em fundamentos estratégicos que 

somados indicam avalia diversos motivadores. 

Porter (2004) 

Em contrapartida aos fatores motivadores define que fatores 

econômicos que envolvam aumento de custos são desmotivadores a 

integração vertical. 

Slack e Lewis 

(2008) 

Estabelece que os motivadores devem estar fundamentados em 

redução de custo, análise de viabilidade e margens de retorno. 

Fan, Huang, et al. 

(2009) 

Necessidade de acesso a recursos financeiros que possibilitem a 

integração vertical. 

Lima, Carvalho, et 

al. (2009) 

Estabelece que a estratégia de integração vertical deve fazer parte de 

um processo gradual e não binário em toda a cadeia. 

Quadro 4 – Síntese dos fatores motivadores para integração vertical 

Fonte: o autor 
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O Quadro 5 apresenta uma síntese da cadeia produtiva de papel e celulose. 

d) Cadeia Produtiva Papel e Celulose: processos e considerações 

Estratégia Autores e Fontes Justificativas adotadas pelo pesquisador 

Papel e 

Celulose 

Bjuggren (1987) 

Aborda a temática da integração vertical dentro da cadeia de papel e 

celulose indicando os sentidos de integração na direção da floresta 

(jusante) e no sentido do papel (montante). 

Soares, Oliveira, et 

al. (2010) 

Divide a cadeia de celulose em seguimentos e aborda a resultante dos 

elos da cadeia no sentido do consumidor. 

Liu, Foscht, et al. 

(2017) e Zak (2010) 

Conceitua as diferenças entre os modelos de negócio B2B e B2C, 

possibilitando a identificação dos modelos existentes na cadeia de 

papel e celulose. 

Ibá (2017) 

Traz o detalhamento da cadeia florestal, trazendo uma abordagem do 

grau de complexidade da cadeia e como a indústria de papel e celulose 

está inserida. 

Zylberstajn (2017) 
Estabelece os agentes de mercado que a cadeia agroindustrial se 

relaciona e como a interação ocorre. 

Quadro 5 – Síntese da cadeia de papel e celulose 

Fonte: o autor 

 

3. Metodologia 

Um trabalho metodologicamente aplicado deve estar embasado e justificado 

cientificamente de forma adequada, através de princípios sistematizados em técnicas gerais, 

percorrendo a melhor abordagem de pesquisa na busca do endereçamento das questões 

indagadas e respectivos percurso metodológico, planejamento e execução. Este embasamento 

científico gera conhecimento por meio de um resultado estruturado desenvolvido pelo trabalho, 

possibilitando que outros pesquisadores repliquem e aperfeiçoem a teoria desenvolvida, através 

da extensão e refinamento desta, ou ainda propondo novas teorias, conforme aduz Miguel 

(2007). 

 

Como não há uma única forma de produzir conhecimento, distintos paradigmas são 

estabelecidos para determinar a melhor metodologia científica a ser seguida, o que depende 

única e exclusivamente do pesquisador, que não o faz de forma neutra, visto que sua forma de 

ver o mundo é influenciada pelo meio, de acordo com as assertivas de Barbosa, Neves, et al. 

(2013). 
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Segundo Freitas e Jabbour (2011), os trabalhos de pesquisa podem ser quantitativos 

ou qualitativos. Estabelecem-se os passos para organizar a pesquisa, definindo como primeiro 

passo que o pesquisador determine definição do objetivo e a abordagem da pesquisa 

(qualitativa, quantitativa ou uma combinação destas). Uma vez definida a finalidade da 

pesquisa, é necessário que o pesquisador estabeleça o modo exploratório da investigação.  

 

Quando esta finalidade é descritiva ou causal, utiliza-se a pesquisa quantitativa, e 

quando a finalidade é descrever ou explicar um evento ou uma situação a abordagem deve ser 

feita por meio de uma pesquisa qualitativa. Nas duas situações de pesquisa visa-se extrair novas 

informações e conhecimentos através da questão por ela colocada, possibilitando o 

estabelecimento das relações e aprofundamento o conhecimento existente, conforme Godoy 

(1995). 

 

Na pesquisa quantitativa, o método exploratório utilizado é o emprego de 

instrumentos estatísticos aplicados aos dados durante todo processo, desde a coleta até a análise. 

Tal processo tem como principal objetivo garantir precisão, baseada no comportamento dos 

dados de uma dada população amostral, evitando, segundo Raupp e Beuren (2006) distorções 

na análise. 

 

Na pesquisa qualitativa a perspectiva de investigação não são os comportamentos, 

mas um processo de caráter empírico de investigação de ideias, baseado nas intenções e 

situações, descobrindo significados nas ações individuais e/ou interações sociais, constituídas 

pelos atores do processo.  

 

O método utilizado baseia-se no indutivo e sistemático, em que a inter-relação do 

pesquisador explorando a realidade do objeto de estudo faz com que a construção da teoria se 

processe à medida que os dados empíricos são estratificados, conforme Coutinho (2014). O 

Quadro 6 demonstra as principais diferenças entre os dois tipos de pesquisa. 
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Quadro 6 – Características gerais dos métodos de pesquisa quantitativos e qualitativos 

Fonte: o autor adaptado de Raupp e Beuren (2006) e Coutinho (2014) 

 

Segundo Munareto et al (2013), os projetos de pesquisa podem ser agrupados em 

três categorias: i) descritivo; ii) explicativo ou causal; iii) exploratório. Os projetos descritivos 

são aqueles que descrevem características de uma população, fenômeno ou análises das relações 

entre as variáveis, geralmente coletados através de entrevistas estruturadas. As pesquisas 

explicativas tem como objetivo a identificação de fatores que podem determinar ou contribuir 

para a ocorrência dos fenômenos. Já as pesquisas exploratórias são usadas quando o tema em 

estudo foi pouco explorado e tem como objetivo proporcionar uma visão geral sobre um 

determinado fato, buscando “padrões, ideias ou hipóteses, em vez de testar ou confirmar uma 

hipótese” (COLLIS e HUSSEY, 2005, p. 24). 

 

3.1. Abordagem Metodológica 

Objetivando aprofundamento das questões de pesquisa, este trabalho utilizou o 

percurso metodológico da pesquisa qualitativa e pesquisa exploratória, não tendo a preocupação 

de generalizar qualquer conclusão. Como abordagens metodológicas foram utilizados o estudo 

de caso e painel de especialistas (ou grupo focal). Como ferramenta de apoio de análise foi 

utilizado o software de pesquisa Atlas/ti. A forma como estes instrumentos metodológicos 

foram utilizados será detalhada na sequência do trabalho. 
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3.1.1. Pesquisa Qualitativa 

A pesquisa realizada neste projeto foi feita com base em uma abordagem 

qualitativa, conforme exposto por Godoy: 

A pesquisa qualitativa, de forma diversa da quantitativa, não procura enumerar e/ou 

medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. 

Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o 

estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares 

e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo (GODOY, 1995a, p.58) 

 

As principais características da pesquisa qualitativa, segundo Godoy, são: 

i) O ambiente natural é sua fonte direta de dados e o pesquisador seu instrumento 

fundamental; 

ii) A pesquisa qualitativa é descritiva. A palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa 

abordagem, desempenhando um papel fundamental tanto no processo de obtenção 

dos dados quanto na disseminação dos resultados, ao contrário do largo uso da 

expressão numérica utilizada na abordagem quantitativa; 

iii) A preocupação essencial do investigador é entender o significado que as pessoas 

dão às coisas e à sua vida. Os pesquisadores qualitativos tentam compreender os 

fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes; 

iv) Pesquisadores qualitativos utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados. 

Como não partem de hipóteses estabelecidas a priori, os pesquisadores qualitativos 

não se preocupam em buscar dados ou evidências que corroborem ou neguem tais 

suposições. As abstrações são construídas a partir dos dados, num processo de 

baixo para cima (GODOY, 1995a, p.62-63). 

 

Conceitualmente, os comportamentos não são o objeto de estudo de uma 

investigação sob a perspectiva qualitativa, mas sim quais intenções e situações. Portanto, trata-

se de investigar ideias, descobrindo significados nas ações dos indivíduos e em suas interações 

sociais a partir da perspectiva dos atores intervenientes no processo, de acordo com Coutinho 

(2014). 

 

Metodologicamente, a investigação qualitativa tem como fundamentação o método 

indutivo e sistemático. A relação existente entre o pesquisador com a realidade estudada, à 

medida que os dados empíricos surgem, possibilita a construção de teoria, conforme aduz 

Coutinho (2014). 

 

Dado o contexto do constructo metodológico a pesquisa qualitativa foi utilizada no 

estudo de caso único, munindo-se de entrevistas individuais estruturadas, detalhadas na 

sequência do trabalho. 
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3.1.2. Pesquisa Exploratória 

Na pesquisa exploratória busca-se conhecer, de forma aprofundada, a questão de 

pesquisa, de forma a torná-la mais evidente, formulando hipóteses que direcionem uma 

orientação para a descoberta, normalmente utilizando-se de pesquisa em campo, segundo 

Munaretto, Corrêa e Araújo (2013). Ao escolher este tipo de pesquisa o pesquisador pode, em 

algumas ocasiões, para aprofundar o processo de descoberta, escolher múltiplas técnicas, 

fazendo triangulações com o objetivo de confirmar suas descobertas, em que as combinações 

resultam em uma estratégia de exploração de vários métodos distintos de analisar um mesmo 

problema (FLICK, 2009, p. 105). Entretanto, a utilização de múltiplas técnicas pode tornar o 

processo oneroso em termos de custo e tempo, principalmente no Brasil, onde os recursos 

destinados a pesquisa são limitados. Assim, normalmente o pesquisador opta pela técnica mais 

adequada aos seus recursos e ao seu objetivo de pesquisa, de acordo com Munaretto, Corrêa e 

Araújo (2013). 

 

O principal objetivo é o aprimoramento de ideias ou a confirmação de intuições, 

buscando entender razões e motivos para determinados comportamentos. É flexível em relação 

ao planejamento, já que o pesquisador não sabe ao certo com qual realidade irá se deparar, o 

que dificulta a preparação de um plano estruturado. Defendem também a flexibilidade no 

processo da forma como conduzir este tipo de pesquisa Munaretto, Corrêa e Araújo (2013). 

Segundo Schindler e Cooper (2001), a pesquisa exploratória tem por objetivo: 

 Aumentar o entendimento do problema de administração; 

 Saber como outras pessoas trataram e/ou resolveram problemas similares ao seu 

problema ou à sua questão de administração; 

 Reunir informações anteriores sobre o tópico para refinar a questão de pesquisa; 

 Identificar informações que possam ser reunidas para formular as questões 

investigativas; 

 Identificar fontes e questões reais que possam ser usadas como questões de 

mensuração; 

 Identificar fontes e estruturas reais de amostra que possam ser usadas no projeto de 

amostragem (COOPER2001, p. 222). 

 

Dada a amplitude da aplicabilidade na Administração, este projeto de pesquisa está 

também sendo fundamentado pelo uso da pesquisa exploratória, por meio da formação de um 

painel de especialistas (ou grupo focal), detalhado na sequência do trabalho. 
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3.2. Uso de Software em Pesquisas Qualitativas e Exploratórias 

Tem sido crescente o uso de softwares para apoio à análise de pesquisas 

qualitativas, trazendo benefícios para o apoio na exploração dos dados qualitativos, pelo 

processo metodológico da teoria fundamentada. Estes softwares são classificados pelo 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Loughborough em quatro grupos, de 

acordo com sua função para análise textual: i) buscar, organizar, categorizar e registrar 

interpretações; ii) calcular estatísticas de texto e concordâncias; iii) desempenhar análises 

quantitativas de conteúdo; iv) softwares híbridos que desempenham as funções dos demais. 

Estão centralizados em um grupo de software conhecidos como Computer-Assisted Qualitative 

Data Analysis Software – CAQDAS – ou análise de dados qualitativos assistida pelo 

computador, conforme Mello (2006). Neste projeto de pesquisa será utilizado apenas o primeiro 

grupo (i), fundamentando a teoria através do software Atlas/ti. 

 

3.2.1. O software Atlas/ti 

Trata-se de um software alemão, desenvolvido pela Universidade Técnica de 

Berlim. Em alemão, ATLAS significa “arquivo para tecnologia, o mundo e linguagem 

cotidiana” e a sua sigla (ti) “interpretação de texto”. Segundo Mello (2006), o pesquisador pode 

ser orientar através do software por quatro princípios norteadores: 

a) visualização: gerenciamento da complexidade do processo de análise, mantendo o 

contato do usuário com os dados; 

b) integração: a base de dados e todos os elementos construídos na análise são 

integrados em um único projeto, a unidade hermenêutica; 

c) casualidade (serendipity): promove a descoberta e os insights casualmente, isto é, 

sem a busca deliberada por aquilo que foi encontrado; 

d) exploração: a interação entre os diferentes elementos constitutivos do programa 

promove descoberta e insights (MELLO, 2006, p. 440). 

 

A utilização do Atlas/ti na geração de teoria substantiva é um processo de geração 

de teoria a partir de dados, envolvendo um método de idas e vindas entre o nível “conceitos 

abstratos” e o “nível de dados”. Assim, o pesquisador estratifica informações retiradas dos 

dados e delas interpreta hipóteses, as quais são validadas empiricamente, através de três 

operações básicas: i) codificar e rotular, ii) microanálise do dados, iii) identificação e validação 

de categoria. Estas operações juntas, trazem maior consistência aos resultados, velocidade de 

análise, flexibilidade e contribuem para a transparência do processo de análise, conforme aduz 

Mello (2006). 
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Objetivando trazer maior velocidade de análise e sobretudo consistência aos 

resultados, este trabalho aplicado usou os recursos do software Atlas/ti como apoio no processo 

de análise do caso estudado.  

 

3.3. Estudo de Caso 

Como o objeto deste trabalho de pesquisa está na linha de gestão de operações, 

optou-se por uma pesquisa exploratória, descritiva e por um painel de especialistas, associados 

a um estudo de caso, que tem sido largamente utilizado para gestão de operações, e, como pode 

ser visto no excerto abaixo, a importância do estudo de caso na gestão de operações. 

[...] a maioria das pesquisas conduzidas no campo de gerenciamento de operações é 

baseada em métodos de pesquisa racionalista, análise de levantamento estatístico 

primordial e modelagem matemática [...], mas como os resultados da pesquisa 

quantitativa terão que ser explicados por métodos qualitativos [...] a pesquisa de caso 

é muito importante para o nosso campo (VOSS, TSIKRIKTSIS e FROHLICH, 2002, 

p.197). 

 

Para sustentar a pesquisa foi escolhido o estudo de caso, que tem por natureza 

característica empírica do processo de investigação de um fenômeno real do passado ou atual, 

em que o contexto de ocorrência não está totalmente definido, de acordo com Miguel (2007). 

Ou ainda, conforme descrito por Yin (2015), são utilizados para responder questões do tipo 

“como?” ou “porquê?”, em situações em que o pesquisador não tem controle sobre eventos 

complexos e contemporâneos. Para Martins (2008): 

O estudo de caso é próprio para a construção de uma investigação empírica que 

pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real – pesquisa naturalística – com pouco 

controle do pesquisador sobre eventos e manifestações do fenômeno. Sustentada por 

uma plataforma teórica, reúne o maior número possível de informações, em função 

das questões e proposições orientadoras do estudo, por meio de diferentes técnicas de 

levantamento de informações, dados e evidências. Como se sabe, a triangulação de 

informações, dados e evidências garante a confiabilidade e a validade dos achados do 

estudo. Busca-se, criativamente, apreender a totalidade de uma situação –identificar e 

analisar a multiplicidade de dimensões que envolvem o caso – e, de maneira 

engenhosa, descrever, compreender, discutir e analisar a complexidade de um caso 

concreto, construindo uma teoria que possa explicá-lo e prevê-lo (MARTINS, 2008, 

p.10). 

 

Segundo Yin (2005) pode-se classificar os estudos de casos em: por conteúdo, por 

objetivo final e por quantidade de casos. Para os classificados por conteúdo e objetivo, podem 

ser considerados exploratórios, explanatórios, e/ou descritivos, já para os classificados em 

quantidade, podem ser classificados em caso único ou casos múltiplos, categorizados em 

holísticos ou incorporados, conforme Figura 10. 
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Figura 10 – Tipologia e caracterização dos estudos de casos 

Fonte: Martins (2008) 

 

De acordo com Yin (2015), os tipos de estudo de caso têm como principal tendência 

o fato de tentarem esclarecer os motivos de uma tomada de decisão (única ou conjunto delas) e 

qual foi o processo de implantação e os resultados alcançados. Os estudos de caso podem ser 

utilizados para diferentes finalidades de pesquisa na área de administração, como afirmam 

Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002), conforme demonstrado no Quadro 7 abaixo: 

 

Quadro 7 – Finalidades do estudo de caso 

Fonte: Freitas e Jabbour (2011), adaptado de Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002). 

 

3.3.1. Proposições de Pesquisa 

Como mencionado anteriormente, o estudo de caso não tem como característica o 

objetivo de testar hipóteses, logo o pesquisador lida com proposições que garantem que a 

pesquisa seja percorrida com foco nos seus objetivos principais, evitando que ela se torne uma 

coleta gigantesca e infundada de dados, obstruindo a questão focal do trabalho. O presente 

projeto está norteado por três proposições, conforme descrito abaixo: 

 

 P1: O processo de integração vertical da cadeia de celulose a jusante no negócio de 

papel tissue pode afetar os fabricantes independentes. 

 P2: Na percepção dos especialistas do setor, o modelo integrado verticalmente é mais 

competitivo que um modelo não integrado. 

 P3: O modelo com fabricantes integrados pode não ser viável para o setor.   
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3.3.2. A Empresa Estudada 

O processo de escolha dos casos (organizações empresariais, pessoas, entidades) 

não deve ser feito ao acaso. Esta escolha pode fazer parte de um rigoroso processo de triagem, 

quando há muitos candidatos qualificados para o estudo ou uma análise relativamente simples, 

nos casos onde a opção é pelo estudo de um caso peculiar, cujo arranjo já é de conhecimento 

ou de proximidade do pesquisador. Em ambos os processos existirá a necessidade de garantir 

que durante o processo de escolha sejam identificados os melhores casos, considerados viáveis, 

representativos e finais, isso segundo assertiva de Yin (2015). 

 

Desta forma, como o objetivo do trabalho é estudar o processo de integração vertical 

da cadeia de celulose e papel, foram utilizados os critérios demonstrados na Figura 11. 

 

Figura 11 – Funil de triagem da empresa estudada no caso 

Fonte: o autor adaptado de Vasconcellos (2010) 

 

 Critério 1: empresas independentes de papel que possam estar ameaçadas pelo 

movimento de verticalização da cadeia; e 

 Critério 2: empresas que atuem no mercado brasileiro; e 

 Critério 3: empresas onde o pesquisador tenha acesso facilitado para coleta de 

informações. 
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Os critérios foram escolhidos com base na experiência do pesquisador, que atua no 

setor de papel e celulose há vinte e cinco anos, tendo desenvolvido carreira nas diversas áreas 

de operações e atualmente exercendo a função de diretor industrial de um grande fabricante 

independente de papel tissue, tem como responsabilidade a liderança de três sites fabris e de 

distintas áreas como: planejamento e controle, produção, manutenção, engenharia, qualidade, 

pesquisa e desenvolvimento, meio ambiente e logística. 

 

Sua atuação no mercado é relevante e proporciona conhecimento e acesso a 

profissionais especializados que podem contribuir para o projeto de pesquisa, qualificando a 

discussão e análise da questão de pesquisa apresentada. 

 

3.4. Painel de Especialistas (ou Grupo Focal) 

De forma complementar ao estudo de caso único, optou-se também nesse trabalho 

pela realização de um painel de especialistas ou grupo focal. Os motivo fundamental da escolha 

do pesquisador pelo painel de especialistas foi reconhecer, que para atingir o objetivo proposto, 

isto é, a compreensão sobre o movimento de verticalização da cadeia, era recomendável 

também a visão de profissionais externos ao caso estudado. 

 

A formação de um grupo focal consiste na reunião de um grupo de especialistas, 

para que o pesquisador possa coletar dados, visando entender como estes especialistas pensam 

a respeito de um determinado fenômeno, segundo Krueger e Casey (2000). As discussões são 

conduzidas por um moderador, que pode ser o pesquisador ou um entrevistador independente, 

desde que esteja previamente preparado e munido de uma lista de perguntas e tópicos a serem 

discutidos, de acordo com Munaretto, Corrêa e Araújo (2013). 

 

Segundo Morgan (1997), os grupos focais, para determinadas questões de pesquisa, 

podem ser utilizados para coleta de dados qualitativos preliminares como fonte primária para 

um dado coletado que fará parte de uma perspectiva exploratória. Assim, através das reuniões 

do grupo, os participantes expõem suas opiniões, experiências e pensamentos relativos aos 

assuntos propostos, sendo papel do moderador/pesquisador fomentar a participação focada e 

coletiva do grupo. 
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As opiniões devem ser expostas e discutidas, identificando padrões e tendências 

dos grupos analisados, não sendo necessário consenso ou votação, ainda que haja uma opinião 

preponderante entre a maioria do grupo, sendo importante que haja uma homogeneidade de 

características entre os participantes e que o moderador/pesquisador deve criar um ambiente 

atrativo e confortável para a exposição de opiniões e ideias. Para isto, o grupo ideal deve ter 

entre seis e oito participantes, de acordo com Krueger e Casey (2000). 

 

Segundo Greenbaum (1998), os grupos focais podem ser classificados de acordo 

com o número de participantes, sendo que de oito a dez participantes são considerados grupos 

cheios e de quatro a seis participantes são considerados como minigrupos. Normalmente os 

pesquisadores têm preferência por trabalhar com grupo menores, uma vez que, conseguem desta 

forma uma maior profundidade nas discussões. Uma vez que as sessões têm aproximadamente 

100 minutos, o grau de exploração das participações individuais aumenta no minigrupo. 

 

Compete ao moderador/pesquisador a capacidade de identificar o conhecimento 

cultural e, por meio do compartilhamento da linguagem do grupo, ser capaz de mediar as 

discussões, com menor grau de intervenção possível e garantindo que as questões de pesquisa 

sejam respondidas por todos, de acordo com Hughes e Dumont (2002). Desta forma, é de 

fundamental importância que moderador administre os processos de pesquisa, que segundo 

Greenbaum (1998), pode ser dividido em três fases: 

 

 Preparação do grupo focal: todo o processo que envolve a proposta de pesquisa, 

metas, critérios de escolha dos participantes, organização logística, elaboração de 

um roteiro para o moderador, identificação de estímulos externos que incentivem a 

discussão e processo de confirmação da participação dos convidados; 

 

 Implementação: reunião dos participantes, coordenação da interação entre 

participantes, condução das discussões, gerenciamento do tempo e conclusão do 

processo; 

 

 Procedimentos pós-grupo focal: registro dos relatos através de gravação e análise 

aprofundada das discussões. 
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Segundo Gomes e Barbosa (1999), ao analisar os resultados o pesquisador deve 

considerar: 

(i) Significado das palavras: as palavras utilizadas pelos participantes devem ser 

avaliadas de forma a contextualizar o significado; 

(ii) Contexto de questão: todo o comentário deve ser considerado, levando-se em 

consideração as circunstâncias, o tom e a intensidade em que foi feito; 

(iii) Processo de concordância do grupo: entenda os momentos em que ocorreu mudança 

de opinião e se estas foram causadas por pressão do grupo; 

(iv)  Contexto geral: identifique as ideias de maior relevância e defina suas respectivas 

preponderâncias; 

(v) Precisão de respostas: identifique quais respostas foram baseadas em experiência 

pessoal;  

(vi)  Propósito do relatório: leve em consideração os objetivos do projeto de pesquisa e 

correlacione a informação necessária para a tomada de decisão. Os relatórios de 

grupos focais são tipicamente: relatórios orais breves que destacam descobertas 

chaves; relatórios descritivos que resumem a discussão; e relatórios analíticos que 

fornecem tendências, padrões ou descobertas e incluem comentários selecionados. 

 

As principais vantagens e desvantagens do grupo focal, segundo Munaretto, Corrêa 

e Araújo (2013) são apresentadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Vantagens e desvantagens grupo focal 

Fonte: Munaretto, Corrêa e Araújo (2013) adaptado de Gomes e Barbosa (1999) 
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3.4.1. Critérios de Seleção: Entrevistas e Painel de Especialistas 

Em relação aos respondentes da pesquisa estruturada com entrevistas individuais, 

o critério utilizado foi o grau de conhecimento, a experiência e a integração com o mercado de 

celulose e papel. Nesta escolha os profissionais foram selecionados de acordo com o setor de 

atuação (indústria de celulose, indústria de papel e instituto de pesquisa ou consultoria 

especializado no setor) e com um dos seguintes perfis: 

 

Perfil 1: executivos de alto escalão (proprietários, presidentes, diretores), 

responsáveis pela tomada de decisões estratégias em seus respectivos negócios; integrantes ou 

não das empresas estudadas; 

 

Perfil 2: executivos de médio escalão (gerentes, supervisores e técnicos 

especialistas), responsáveis pela elaboração de estratégia e execução dos planos aprovados pelo 

alto escalão; integrantes ou não das empresas estudadas. 

 

Já para a formação do painel de especialistas, foi utilizado um evento (conferência 

internacional) realizado em agosto de 2018, pela RISI, que é uma consultoria internacional 

especializada no seguimento florestal, celulose e papel, formando um painel com cinco 

especialistas do setor, sendo três de papel tissue não integrados e dois da indústria de celulose, 

todos executivos de alto escalão (presidentes e diretores). Este painel contou ainda com a 

presença de um moderador independente, com larga experiência em pesquisa estatística de 

produção e vendas no varejo do segmento de papel e celulose. Algumas das perguntas 

direcionadas ao painel fazem parte do questionário estruturado para entrevista individual e 

outras foram fomentadas pelo moderador durante a execução do painel. 

 

Todas as respostas e interações, tanto das entrevistas individuais quanto do painel 

de especialistas, foram gravadas por mídia de áudio e seu conteúdo foi transcrito para análise 

no software de apoio Atlas/ti. 

 

3.5. O Caso Estudado 

Para estabelecimento do caso real, foi utilizado na pesquisa as informações de uma 

indústria nacional fabricante de papel tissue para fins de higiene pessoal (papel higiênico e 

afins) não integrada, correlacionando os impactos de concorrência de um fabricante de celulose 
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que está verticalizando e integrando a cadeia no sentido do papel tissue. Desta forma a empresa 

fabricante de papel tissue estudada foi a Santher – Fábrica de Papel Santa Therezinha. 

 

3.5.1. A Santher 

A Santher, Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A, foi fundada há 79 anos e vem 

se dedicando à produção de papéis tissue para fins de higiene pessoal e industrial. É uma 

empresa 100% nacional. Desde 1938, a Santher busca qualidade e inovação em seus produtos 

por meio da melhoria contínua dos seus processos, investimentos em equipamentos de 

produção, pesquisa, sistemas de informação, capacitação de pessoas e otimização da cadeia 

logística, visando superar as expectativas de seus clientes e consumidores. 

 

O volume de papel produzido em suas três unidades é de aproximadamente 200 mil 

toneladas por ano, sendo 155 mil toneladas de papéis descartáveis – colocando-a entre as quinze 

maiores empresas do setor no mundo em capacidade de produção – e mais 45 mil toneladas de 

papéis de uso industrial. Possui três fábricas localizadas em Bragança Paulista/SP, São 

Paulo/SP e Guaíba/RS. Conta ainda com escritório central em São Paulo e com dois centros 

distribuição, um localizado anexo à sua unidade industrial de Bragança Paulista/SP e outro em 

Alhandra/PB. 

 

A governança corporativa da Santher é composta por uma estrutura baseada em um 

conselho de administração, composto por três conselheiros independentes e quatro acionistas. 

Sua diretoria é formada pelas cadeiras da presidência executiva, diretoria financeira, diretorias 

comerciais e diretoria industrial. Além disso, a governança é composta por quatro comitês de 

gestão que se reúnem bimestralmente, visando acompanhar a evolução dos principais 

indicadores de desempenho da companhia. 

 

Dividida em três unidades de negócio, conforme Figura 12, Unidade Consumo, 

Unidade Professional e Unidade de Papéis Especiais, atua nos mercados de varejo, vendas 

diretas e B2B, com distribuição nacional. Está presente em todos os municípios brasileiros. 

Atua também na unidade de Papéis Especiais, no mercado internacional de vendas de papel 

para embalagem. Suas marcas são as principais alavancas de sucesso para estratégia de negócio, 

com elevado grau de retenção de marca na escolha de compras dos consumidores.  
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Consumo Professional Papeis Especiais 

Papéis Higiênicos: 

 

Fraldas Descartáveis e Absorventes: 

 

Toalhas e Guardanapos: 

 

Participação: 77% 

Alimentação, escritórios, educação, 

indústria, saúde, turismo e lazer: 

 

 

 

 

 

Participação: 9% 

Embalagens Flexíveis: 

(Alimentício, Tabaco, Fast-Food) 

 

 

 

Participação: 14% 

Figura 12 – Unidades de negócio e representatividade negócio total 

Fonte: dados internos Santher 

 

3.5.2. Participação de Mercado 

O mercado de papel higiênico ocupa posição de destaque na cesta de compras dos 

consumidores brasileiros. Está dividido em três segmentos diferenciados pelo número de folhas 

(simples, dupla e tripla) e em 2017 atingiu R$5,0 bilhões em vendas conforme Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Evolução do mercado brasileiro de papéis higiênicos (milhões, R$) 

Fonte: dados internos Santher 

 

Segundo pesquisa realizada por Gatti e Ferreira (2016), onde foram mapeados os 

cinco principais fornecedores do varejos, considerando o volume de vendas (em unidades) por 
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região e relevância de mercado (percentual de vendas), a Santher ocupa a liderança do mercado 

brasileiro de papel higiênico, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Principais fornecedores varejo em volume de vendas 

Fonte: o autor adaptado de Gatti e Ferreira (2016) 

 

 

3.5.3. Canais de Vendas, Logística e Distribuição 

A Santher atua nos principais canais de vendas do setor, conforme Tabela 4 que 

apresenta a representatividade de vendas de cada um dos canais de distribuição. 

 

Tabela 4 – Canais de vendas e distribuição 

Fonte: dados internos Santher 

 

Com atuação nacional presente nos vinte e seis estados brasileiros e no distrito 

federal, a logística e distribuição da Santher atende 517 municípios e quatro mil pontos de 

entrega. Visando atender a demanda, conta com três centros de distribuição e quatro armazéns 

logísticos, conforme Tabela 5 que apresenta os locais de armazenagem e distribuição de acordo 

com sua representatividade em volume e pontos de entrega. 
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Tabela 5 – Centros de distribuição e armazéns logísticos 

Fonte: dados internos Santher 

 

Para distribuir todo o volume comercializado, o principal modal logístico é o 

rodoviário, sendo realizados mais de dois mil embarques por mês saindo de suas fábricas e 

centros de distribuição. A operação de transferência entre unidades da Santher ocorre por modal 

rodoviário ou cabotagem, conforme Figura 13. 

 

Figura 13 – Mapa de transferência entre unidades Santher 

Fonte: dados internos Santher 

 

3.6. Coleta de Dados 

O processo de coleta de dados deve estar fundamentado por um conjunto geral de 

fontes de evidência. Segundo Yin (2015), as principais são: i) documentação, ii) registros de 

arquivos, iii) entrevistas, iv) observações diretas, v) observação participante e vi) artefatos 

físicos. 

 

Visando uma coleta que possibilite uma variedade de dados oriundos de diversas 

fontes, para este estudo foram utilizados como técnica de pesquisa a observação, a entrevista e 

o painel de especialistas, de acordo com Godoy (1995). 
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Apesar do roteiro previamente construído, com perguntas específicas, as entrevistas 

foram conduzidas de forma semiestruturada, de forma que o pesquisador tem liberdade para ir 

além das respostas objetivas do questionário estabelecido. Desta maneira, o pesquisador 

esclarece as respostas, registrando a informação qualitativa sobre as questões de pesquisa, 

fornecendo uma estrutura superior, quando comparada com entrevistas focalizadas, conforme 

May (2004). 

 

Durante o painel de especialista o pesquisador adota uma postura de observação do 

debate, registrando as informações geradas pelo painel. Neste caso o rigor metodológico é mais 

flexível, permitindo ao pesquisador/moderador fomentar a plena participação dos respondentes, 

segundo Hughes e Dumont (2002). Desta forma, o painel foi conduzido por um moderador, 

enquanto o pesquisador registrou os dados e discussões que nele ocorreram. 

 

3.6.1. Seleção dos Respondentes 

Estabelecido o processo de triagem, quatro profissionais foram mapeados e 

convidados a participar da pesquisa estruturada com questionário individual, onde foram 

selecionados, de acordo com a função na cadeia nas empresas onde atuam e alinhamento destes 

com o caso estudado, conforme Quadro 9. 

 

 

Quadro 9 – Área atuação dos respondentes–entrevistas individuais estruturadas 

Fonte: o autor 

 

As siglas utilizadas para identificar os respondentes foram organizadas de acordo 

com a sequência de entrevistas, sendo R1 a primeira e R4 a última. 

 

Já o painel de especialistas foi formado de acordo com o convite feito para 

participação do evento da consultoria RISI, selecionados em função da relevância destes 

profissionais para o setor de papel e celulose, conforme Quadro 10, que traz a função na cadeia 

das empresas e linha de atuação dos entrevistados: 
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Quadro 10 – Área de atuação dos respondentes–painel de especialistas 

Fonte: o autor 

 

Para a formação do painel de especialistas, foi utilizada a sigla “M1” para identificar 

o moderador, enquanto que para identificar os respondentes do painel foi utilizada a sigla “Rn”, 

sendo “n” igual ao numeral correspondente ao especialista, possibilitando uma codificação em 

siglas que permitiu separar os respondentes participantes do painel de especialistas dos 

respondentes da entrevista estruturada.  

 

Desta forma, as siglas R1 a R4 correspondem aos respondentes da entrevista 

individual estruturada e R5 a R9 correspondem aos respondentes do painel de especialistas. 

 

Uma parte da literatura de metodologia que trata sobre estudo de caso aponta uma 

faixa considerada apropriada para esse tipo de estudo, que é entre quatro e dez casos, isso de 

acordo com Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002). A ideia inicial era estudar algumas empresas, 

mas devido à particularidade do setor e criticidade do movimento, uma vez que integração 

vertical é um fenômeno comum na indústria de papel e celulose, porém esta é a primeira vez 

que ela ocorre no sentido do papel tissue, “um estudo de caso é apropriado sobre várias 

circunstâncias, e cinco justificativas para o caso único – isto é ter um caso crítico, peculiar, 

comum, revelador ou longitudinal”, segundo Yin (2015, p.52). 

 

Foram realizadas nove entrevistas com profissionais especializados do setor, sendo 

que quatro delas ocorreram de forma direta (presencialmente), e seis de forma indireta (painel 

de especialistas). O Quadro 11 descreve o perfil profissional dos respondentes. 
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Quadro 11 – Perfil dos profissionais participantes da pesquisa 

Fonte: o autor 

 

Os executivos foram selecionados por sua elevada relevância dentro de cada uma 

das empresas dos mais diversos setores e áreas de atuação, sendo todos ligados ao negócio de 

papel e celulose. Todos os entrevistados são do sexo masculino. A experiência no setor variou 

de 10 a 35 anos, com média de 22 anos. Devido a uma questão de ética e confidencialidade, os 

nomes e empresas dos respondentes não serão divulgados, sendo identificados por siglas. Todas 

as entrevistas foram gravadas, sendo que parte delas ocorreu pessoalmente e parte ocorreu 

através da utilização de áudio conferência. 

 

3.6.1. Questionário de Pesquisa 

Segundo Yin (2015), umas das fontes mais ricas para estudo de caso é a entrevista, 

pois estabelecem conversas guiadas, com uma linha de investigação consistente e em 

profundidade. Para coleta dos dados foi elaborado um questionário de pesquisa estruturado, 

contendo dezesseis perguntas exploratórias, que objetivam explorar o conhecimento dos 

especialistas do setor, objetivando: 

 Comparar o grau de competitividade existente na cadeia de papel e celulose 

no Brasil com outros mercados internacionais e analisar a possibilidade de 

transferência de algum fator de vantagem competitiva da celulose para papel 

tissue (como custo, logística e grau de relacionamentos com clientes); 

 Identificar os principais fatores que levaram a tomada de decisão do 

processo de integração vertical e motivações;  

 Mapear os desafios migratórios de uma modelo baseado em B2B para B2C; 

 

O Quadro 12 traz uma síntese das questões utilizadas na entrevista individual estruturada, 

respectivos resultados esperados e quais respondentes devem responder à questão. 
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Quadro 12 – Síntese das questões e resultados esperados 

Fonte: o autor 
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Já para a pesquisa exploratória, visando organizar o processo de condução do painel 

de especialistas, foi elaborado um questionário “semiestruturado” objetivando nortear a 

condução do painel de forma a conhecer a visão dos especialistas do setor, mantendo ao mesmo 

tempo o foco na questão de pesquisa e na possibilidade do surgimento de novas discussões 

sejam fomentadas durante a execução do painel. Desta forma, como resultante do painel deseja-

se: 

 Entender se o movimento é individualizado (caso único) ou se o setor 

passará por um processo de consolidação; 

 Avaliar se o processo de consolidação da indústria, que ocorreu em 

mercados, pode também ocorrer no Brasil e em qual velocidade; 

 Examinar de uma forma ampla a entrada de novos players no Brasil e o grau 

de competitividade da cadeia; 

 Entender se há espaço para inovação no setor, como forma de provocar um 

movimento de disrupção; 

 Explorar fibras alternativas que permitam manter o produtores 

independentes de papel tissue competitivos;  

 Identificar alternativas de criar valor ao negócio; 

 Entender potencial de crescimento do setor; 

 Explorar se o processo de integração no sentido do papel tissue é uma forma 

de fuga de outros mercados; 

 Estabelecer o elo entre características intrínsecas do setor e seus fatores de 

competitividade. 

  

O Quadro 13 traz uma síntese do roteiro de mediação utilizado e os resultados 

esperados do painel de especialistas. 
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Quadro 13 – Síntese do roteiro de mediação e resultados esperados 

Fonte: o autor 
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4. Resultado do Estudo 

Com o apoio do software Atlas/ti os dados foram analisados de forma a categorizar 

e classificar as interpretações encontradas nas entrevistas, no sentido das proposições abertas 

inicialmente no estudo de caso. Estas proposições iniciais são teóricas e procuram refletir as 

questões de pesquisa que, suportadas pela literatura sobre o assunto, possibilitaram explorar a 

acurácia das proposições ou o surgimento de novas interpretações. Tais proposições nortearam 

a coleta de dados, por meio de um plano de investigação que explorasse uma estratégia analítica 

relevante, de acordo com as assertivas de Yin (2015). 

 

A partir do plano de investigação foi construído um roteiro de análise e das 

respostas dos respondente se foram realizadas as análises dos dados. À medida que as análises 

eram aprofundadas e destas retornaram uma similaridade das respostas das entrevistas já 

realizadas, notou-se que as respostas não agregavam mais nenhum fato relevante à pesquisa. 

Desta forma, as entrevistas foram interrompidas.  

 

Após análise de regularidades e verificação das dispersões foi possível identificar 

um padrão de abstração das informações por meio da visão dos entrevistados, possibilitando 

estabelecer um modelo que se conecta à interpretação destas visões na mesma pesquisa. Sendo 

assim, foram abstraídas as seguintes interpretações desdobradas a partir da questão de pesquisa: 

i) Um código denominado “competitividade em custo”; ii) Outro denominado “nível de serviço 

ao cliente”. 

 

Para o código competitividade em custos foram identificados três construtos, 

considerando a recorrência na análise inicial: a) custo de produção, b) incentivos fiscais, c) 

logística e distribuição. Já para o código nível de serviço ao cliente foram identificados outros 

três construtos: d) conhecimento mercado B2C, e) eficiência no serviço ao cliente e f) 

reconhecimento de marca. Foi encontrado também um constructo classificado como “outros”, 

que faz parte dos fatores de mercado em nível de serviço, mas também pode ser classificados 

como um tipo de competitividade em custos. 

 

O resultado das análises consolidou-se em uma estrutura de duas árvores 

interligadas, uma chamada “fatores de custo” e outra chamada “fatores de mercado”, conforme 

pode ser observado na Figura 14. 
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Figura 14 – Diagrama de rede da estratificação de pesquisa e painel de especialistas 

Fonte: o autor 

 

Tais interpretações derivaram de um construto analítico que segregou as visões dos 

respondentes em fatores de custos e fatores de mercado que se conectam com o problema de 

pesquisa, cujo objetivo é responder se um processo verticalizado pode ou não ser mais 

competitivo do que um processo não verticalizado, na visão destes respondentes. A Tabela 6 

apresenta o resultado da estratificação realizada com o apoio do software Atlas/ti, trazendo a 

abertura dos fatores de competitividade de acordo com sua relevância baseada no número de 

vezes em que foram citados.   

Árvore Código Fatores Relevantes Número Citações 

Fatores de Custo Competitividade em custo 

Custos de Produção 44 

Incentivos Fiscais 11 

Logística e Distribuição 24 

Fatores de 

Mercado 
Nível de Serviço ao Cliente 

Conhecimento Mercado B2C 41 

Eficiência em Serviço ao Cliente 10 

Retenção de Marca 29 

Tabela 6 – Resultado da estratificação questionário de pesquisa e painel de especialistas 

Fonte: o autor 

 

4.1. Competitividade em Custo 

A competitividade em custos surgiu como um dos principais fatores de 

competitividade que influenciaram o processo decisório de integração vertical da Suzano, como 

categorizado no referencial teórico abordado por Fan, Huang, et al. (2009) e Levy (1985). A 

Figura 15 traz a explosão dos principais comentários dos respondentes para cada um dos fatores 

que estabelecem a competitividade em custos, abertos por: (i) custo de produção; (ii) incentivos 

fiscais; (iii) logística e distribuição. 
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Figura 15 – Resultado da pesquisa qualitativa e painel especialista, fatores de custo 

Fonte: o autor
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4.1.1. Custo de Produção 

A competitividade baseada em custo de produção foi citada com elevada relevância 

pelos respondentes da pesquisa e do painel de especialistas como um dos principais fatores de 

competitividade da cadeia de celulose, já que esta é a principal matéria prima do papel tissue, 

tendo sido citada 44 vezes. Segundo os respondentes, trata-se de uma indústria altamente 

competitiva no Brasil, em que sua estrutura de custeio tem como principal fator de vantagem a 

eficiência florestal, baseada em clima favorável ao plantio e tecnologia de clonagem. 

 

A tecnologia genética do Brasil ela também contribuiu demais com esse 

desenvolvimento para fabricação de celulose. [...] Esses clones já estão tão evoluídos, 

que a Cia Suzano por exemplo e a Fibria, estão fazendo corte de árvores em cinco 

anos. Sendo que mesmo no Brasil, o normal seria fazer o corte em 7 anos e isso 

fora do país é quase impensável, porque não tem clima para isso. (R1, grifo nosso) 

 

Extremamente competitivo, dado ao território que o Brasil tem, clima e solo que ele 

tem também ajuda a para o plantio de árvores [...] o Brasil realmente é bastante 

competitivo nisso. (R2, grifo nosso) 

 

Impacto da fibra na estrutura de custeio do tissue, que ela tem uma determinada 

relevância, números gerais do mercado indicam que 60% do custo praticamente é 

fibra, 40% são outros custos fixos, diretos e indiretos. (R2, grifo nosso) 

 

O Brasil tem árvores, em crescimento bastante rápido, comparado com o tempo de 

crescimento das árvores no hemisfério norte, onde os invernos rigorosos colocam as 

árvores em dormência durante um período. (R2, grifo nosso) 

 

No meu entendimento o setor de celulose brasileiro é altamente competitivo. (R3, 

grifo nosso) 

 

É ter custos competitivos definitivamente, desde a genética como você descreveu, 

da parte florestal, ter terras necessárias, a logística de transporte das fábricas, os 

custos de transformação, você leva a ter um custo de produção supercompetitivo. 

Talvez seja o fator mais importante. (R3, grifo nosso) 

 

As empresas que participam desse setor, altamente competitivas no ponto de vista 

de poder atingir custos de produção muito baixos e talvez melhores que em 

outros lugares no mundo. (R3, grifo nosso) 

 

No contexto “cash cost”, conforme eu estava falando, o Brasil é o país mais 

competitivo do mundo. [...] O Brasil com certeza hoje é o custo mais baixo de 

celulose, que se atribui a duas coisas, uma mais pelo maquinário (do ativo), que são 

industrias mais modernas, mais modernas diga de uns dez anos pra cá, que cresceu 

muito esse mercado em termos de investimento e também obviamente, pelo solo 

brasileiro, pela luminosidade brasileira e pela adaptação do eucalipto e pela tecnologia 

biológica que se criou aqui das empresas de celulose. (R4, grifo nosso) 
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Commodities é custo, commodities se o “cara sai morto no custo ele está morto”. [...] 

Não é uma coisa de imagem de marca, etc. [...] Commodities o nome já diz, escala. 

(R4, grifo nosso) 

 

Nós temos uma indústria bastante produtiva, moderna, bastante atualizada e do outro 

lado a gente ainda tem uma mão de obra bastante barata quando comparada com os 

países desenvolvidos. Acredito sim, que a nossa celulose é bastante competitiva, 

principalmente fibra curta. (R5, grifo nosso) 

 

 

Quando questionados se está eficiência em custos da produção de celulose poderia 

ser transferida para o papel tissue na integração a jusante, a maioria reconhece que dificilmente 

sim, pois a celulose seria transferida a preço de mercado, complementando que empresas de 

capital aberto precisam remunerar os investimentos feitos por seus acionistas, tratando assim, 

os negócios de forma separada, ou seja, monetizando a celulose a preço de mercado. 

 

É a preço de mercado. Ele segue a commodities, então é preço de mercado. Onde a 

CMPC consegue o melhor preço ela compra pelo melhor preço, não necessariamente 

ela compra dela mesmo. (R1, grifo nosso) 

 

Qualquer um dos dois, teoricamente, tanto em uma empresa aberta, [...] o exemplo da 

CMPC, eles compram celulose, eles nem pegam do grupo, que eu acho que o que tem 

que dar dinheiro é lá no tissue [...]. Você tem que ser viável com o dinheiro do tissue 

[...]. A Suzano é uma empresa aberta, imagino que o retorno de celulose é uma 

coisa e o retorno do tissue tem que ser uma divisão separada. (R4, grifo nosso) 

 

O setor de tissue da Suzano recebe celulose a preço de mercado, ela não recebe 

celulose a preço de custo, recebe a preço de mercado. Portanto ela tem que competir 

com todos os outros players do mercado, é assim que funciona em condições de 

igualdade. Se não, não haveria graça, você passar a celulose a custo, a rentabilidade 

do setor de celulose tissue seria muito elevada, mas você estaria perdendo a 

oportunidade de vender celulose ao mercado que entregar celulose, essa é a primeira 

determinação que foi feita. (R9, grifo nosso) 

 

O setor de tissue recebe a preço de mercado. Em função disso, a competitividade 

ficou equilibrada em todos os players, quem vai ganhar esse jogo, integrado ou não, 

são aqueles players que consigam chegar ao consumidor de forma mais 

competitiva. (R9, grifo nosso) 

 

Desdobrando as vantagens de custos que haveriam na integração da celulose a 

jusante no papel tissue, os respondentes relataram tratar-se de oportunidades relacionadas a 

economias de custo na matriz energética da fábrica de papel, uma vez que as fábricas de celulose 

são grandes produtores de energia elétrica e térmica, alcançando custos menores do que aqueles 

praticados no mercado, assim, em um modelo integrando verticalmente as economias de custo, 

poderiam ser transferidas da fábrica de celulose para a fábrica de papel tissue. 
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No Brasil é de custo muito alto, a gente fala que de energia elétrica e energia 

térmica. Sendo que esse energia térmica geralmente você extrai ou da utilização da 

queima de gás natural ou da queima de biomassa. (R2, grifo nosso) 

 

Uma visão simples, pode-se dizer que o fabricante de tissue que não é integrado ele 

basicamente trabalha com energia e fibra. E ai ele não tem praticamente nenhuma 

massa de manobra para poder fazer o dever de casa e estar competindo. (R5, grifo 

nosso) 

 

Energia elétrica que não temos o poder sobre ela, na integração este custo é interno. 

(R7, grifo nosso) 

 

Em relação à possibilidade do uso de fibras alternativas visando reduzir a 

dependência da celulose como principal insumo do processo produtivo, não houve uma única 

tendência de afirmação entre os especialistas do setor. Alternativas devem continuar sendo 

desenvolvidas, entretanto eles reconhecem a dificuldade de encontrar um substituto sem afetar 

qualidade do produto final. 

 

A inserção de novas fibras ou de fibras recicladas, ou de outros tipos de fibras, 

compondo a receita é de extrema necessidade para que a indústria de tissue 

consiga ser realmente mais competitiva. Aliado à reduções de custos, de produção, 

ser mais eficiente em seus processos, utilizar uma mão de obra mais qualificada. (R1, 

grifo nosso) 

 

Na realidade, é muito difícil de avançar, a gente chegou a um limite técnico. (R6, 

grifo nosso) 

 

Devido a este momento do preço da celulose, a gente tem que realmente exercitar 

nossa capacidade de inovação. Tudo que tiver de fontes alternativas de fibra, nós 

estamos analisando e não simples chegar na equação do melhor produtividade, melhor 

custo. Temos feito alguns testes, mas até hoje nós não conseguimos viabilizar isso 

na ponta do lápis o que realmente vai ser a demanda de consumo e custo que possa 

viabilizar chegando alterar essa situação. (R6, grifo nosso). 

 

Se você pensar em uma receita meio a meio para você melhorar o custo você não 

consegue qualidade. Dependendo do tipo da fibra alternativa que você for usar, 

não vai fechar muita conta. Você tem uma perda no seu processo produtivo, você 

tem todo um tratamento químico, que não é tão simples assim. (R7, grifo nosso) 

 

 

Considerando como os fabricantes de papel tissue, não integrados, podem ser 

competitivos em custo de produção, os respondentes consideram que encontrar soluções para 
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redução de custo dentro da cadeia e usar a escala de produção para comprar melhor são maneiras 

de manter o setor competitivo. 

 

Tem saber onde quer trabalhar, baixo custo de conversão, mais do que capacidade de 

produção, mas ter um baixo custo de produção e conversão. (R2, grifo nosso) 

 

Cortar custos! Ser um eterno caçador de custo, [...]trabalhar em automação, é baixar 

custo, é focar na redução do seu custo de conversão, aproveitar desta expertise, 

aproveitar desta jornada de conhecimento muito maior para ser muito mais 

competitivo. (R2, grifo nosso) 

 

É ter custos competitivos definitivamente [...] os custos de transformação, você leva 

a ter um custo de produção supercompetitivo. (R3 grifo nosso) 

 

A ideia de transformação, tudo que é convertido em celulose e papel, a transformação 

de diferentes produtos de consumo, é bastante importante. A gestão Industrial é 

bastante importante. Tudo isso é talvez 50% dos custos. (R3, grifo nosso) 

 

Habilidade de comprar bem é uma habilidade muito importante, matéria prima é 

importante, expertise, a oferta e demanda de celulose como comprar. (R3, grifo nosso) 

 

Na medida em que se avança na cadeia de valor, a celulose sendo primeiro estágio se 

quiser, com matéria prima e o custo de transformação é uma parcela elevada muito 

do total, o custo desse elo da cadeia. Na medida em que ele avança no setor de tissue, 

além das matérias primas, dos custos de produção. (R3, grifo nosso) 

 

Além dessas que são fundamentais, você ser tecnologicamente avançado, indústria 

4.0, automatizando tudo que é possível, com custo de investimento inteligente 

obviamente, em países que tem o custo de juros mais alto, tomando cuidado com o 

nível de alavancagem e retorno, mas é fundamental. (R4, grifo nosso) 

 

Então em tissue, você consegue comprar um pouco melhor ou um pouco pior que seus 

concorrentes. Você tem mais escalas, você vai fazer contratos um pouco melhores, 

principalmente com os principais fornecedores, como celulose que é o caso do estudo 

do seu trabalho, você consegue melhorar um pouco quando você é um grande 

comprador. (R4, grifo nosso) 

 

Aliado à reduções de custos, de produção, ser mais eficiente em seus processos, 

utilizar uma mão de obra mais qualificada e portanto, você racionalizar parte desse 

custo com mão de obra, que também o Brasil vem com encargos juntos pesados para 

a indústria. (R5, grifo nosso) 

 

4.1.2. Incentivo Fiscal 

Outro fator de competitividade baseado em custo, citado durante as entrevistas e 

painel de especialistas foi a recuperação de créditos de impostos retidos (ICMS), sendo citada 
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dez vezes, baseando-se no fato de a Suzano ser um grande produtor de celulose e exportar a 

maior parte de sua produção. A empresa não se beneficia de créditos de ICMC retidos, todavia, 

ao integrar a cadeia a jusante no papel tissue, traz a possibilidade de recuperação dos créditos 

retidos. Entretanto para ter acesso aos créditos, as plantas de papel tissue precisam ser 

implantadas na região onde o crédito é acumulado, ou seja, está integração industrial deve 

ocorrer no mesmo estado onde crédito foi gerado. 

 

Tem muito crédito de ICMS retido e para que haja recuperação ela teria que atuar 

em outro mercado. (R1, grifo nosso) 

 

Hoje a Eldorado consegue se creditar de ICMS pela venda de energia elétrica, eles 

estão produzindo cinquenta megawatts de energia, colocando na rede e vendendo essa 

energia elétrica. Então, uma das formas de transformar também valor na indústria de 

celulose, não necessariamente entrando em negócio de tissue, mas entrando em outros 

negócios, como por exemplo a Eldorado que está se beneficiando com a venda de 

energia elétrica transformando-a em outro produto que não a celulose. (R2, grifo 

nosso) 

 

Essa decisão foi única e exclusivamente influenciada por uma potencial vantagem 

fiscal. A necessidade de grandes exportadoras, terem alguma forma de atratividade 

doméstica que permitisse capturar os benefícios fiscais que não estariam disponíveis 

de outra forma. Na minha opinião esse foi o grande gatilho dessa decisão [...]. Não 

vejo outra justificativa que esse benefício fiscal enorme. (R3, grifo nosso) 

 

Partindo do princípio de que o benefício fiscal é o principal atrativo ou talvez, um 

dos únicos, vamos dizer assim, você acha que essa estratégia que se consolida a longo 

prazo, partindo do pressuposto de que isso pode mudar a qualquer momento, 

dependendo do tipo de governo que assume o Brasil, ou outro tipo de análise 

tributária que seja feita? Não, eu não vejo isso sendo a tendência a se consolidar [...]. 

Mas sua pergunta é, vejo uma empresa verticalmente integrada sendo uma grande 

empresa no setor de tissue por outra razão que não seja essa, acho que não. (R3, grifo 

nosso) 

 

Toda empresa que tem um incentivo fiscal, uma vantagem fiscal, que outros não 

podem calcular é claro que representa um risco, o principal risco é você se tornar isto 

numa guerra de preços com base em duas situações. Uma é o aumento da 

disponibilidade da oferta, a segunda é se o meu objetivo é capturar benefício fiscal, 

basicamente se o produto é um real a mais ou um real a menos, minha tendência é 

querer maximizar meu volume para poder capturar isso, vai ser grande. Então não 

existe a mesma visão de objetivo, imagina que para capturar o benefício fiscal volume 

a qualquer custo seja melhor que maximizar o preço, o preço volume, a receita. Neste 

sentido de ponto de vista, é uma concorrência distorcida. (R3, grifo nosso) 

 

O crédito de ICMS acumulados nas fábricas de celulose porque eles são 

iminentemente exportadores e isso só vale para unidade fabril. (R4, grifo nosso) 

 

Então na verdade o principal é que eles tem se não me engano quinhentos milhões 

(está aberto no balanço deles é fácil de ver), quinhentos milhões de créditos em 

Mucuri, mais a outra de Maranhão que abriu agora deve ter um pouco menos 
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porque é mais nova. Enfim, eles tinham duas unidades, colocou uma unidade de tissue 

em cada uma delas, uma máquina de tissue, um ativo, colocou duas conversoras em 

cada um, com objetivo de consumi e monetizar o crédito na verdade não seria 

consumir dando preço para ganhar mercado, mas seria recuperar esse crédito que 

está parado lá em função das grandes exportações que eles fazem dessas duas 

unidades. (R4, grifo nosso) 

 

Você é obrigado a ter ICMS nacionais, saindo da mesma unidade onde você está 

gerando os créditos. (R5, grifo nosso) 

 

Quando você tem um sistema em um país que a gente não pode relacionar com ele 

porque ele pode acabar a qualquer momento, de incentivos fiscais, as vezes você 

quando você analisa se vai ter uma fábrica ou não vai ter uma fábrica. (R5) 

 

Eles tem esse crédito de ICMS que é outro ponto, que estão monetizando um 

dinheiro que de outra maneira, até eles serem obrigados a fazer o “right off” do 

balanço. (R6, grifo nosso) 

 

A Suzano não pretende sair do setor de papel e não pretende sair do setor de tissue. 

Mas nós entendemos que o setor de tissue especificamente, nosso foco, é Norte e 

Nordeste, esse é o foco que nós vamos estar atuando, objetivo inicial continua 

acontecendo de maximização da monetização dos ICMS que nós temos retido nas 

duas fábricas de Imperatriz no Maranhão e Mucuri na Bahia, então nós vamos 

continuar com esse foco do Norte e Nordeste. (R9, grifo nosso) 

 

4.1.3. Logística e Distribuição 

O fator logística e distribuição foi um dos que mais apareceu contra o processo de 

integração, com 24 citações durante todo o procedimento. Isto porque as fábricas de celulose 

estão localizadas, normalmente, próximas as bases florestais, enquanto o mercado consumidor 

de papel tissue está inserido nos grandes centros urbanos e concentrado na região Sudeste do 

Brasil, representando 60% de todo o consumo brasileiro, sendo que as regiões Norte e 

Nordeste somadas representam apenas 25% de todo o consumo, segundo Farinha e Silva, 

Bueno e Neves (2016). Desta forma, segundo os respondentes, toda a vantagem competitiva 

em custo que a integração vertical proporciona é perdida quando comparada com os custos de 

frete e distribuição, uma vez que as fábricas da Suzano estão instaladas nas regiões Norte e 

Nordeste, distantes dos principais centros de consumo. Na visão dos respondentes, não há 

como ser competitivo se pensarmos em uma distribuição nacional, e que a competitividade da 

Suzano irá se limitar as regiões onde estão instaladas sua as fábricas. Sinalizam também que, 

apesar da logística do setor de celulose ser altamente competitiva, não há sinergias entre a 

distribuição de celulose com a distribuição de papel tissue, uma vez que a configuração de 

carga e a necessidade de veículos no modal rodoviário são totalmente diferentes.  
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Eu acho que tudo que tem muito volume e baixo valor agregado (caso papel 

tissue), o impacto logístico é muito grande. Você vai transportar alto volume, com 

baixo valor agregado, vai pagar frete por quilometro rodado, vai pagar seguro da carga 

alto, o impacto logístico é muito grande. (R1, grifo nosso) 

 

A vantagem em custo térmico é uns 15%, mas acredito que o impacto de logística 

pode ser muito maior que esse ganho no processo que eles tem. (R1, grifo nosso) 

 

As fábricas de celulose não estão próximas dos grandes centros consumidores. (R2, 

grifo nosso) 

 

Eu vou ganhar em uma ponta (cadeia de custos pela integração e proximidade da 

fábrica de celulose com a fábrica de papel), vou transportar celulose em polpa, antes 

de secar de uma fábrica para outra, vou economizar um bocado em secagem, 

transporte e movimentação, por um outro lado meu produto final na outra ponta vai 

estar dentro de um CD (centro de distribuição) que está a centenas ou dependendo 

a milhares de quilômetros do consumidor final. (R2, grifo nosso) 

 

E uma vez tendo o produto final, o produto acabado, todo o custo logístico de 

distribuição, se converte talvez em um terceiro elemento importante. (R3, grifo 

nosso) 

 

Falando especificamente Brasil, é uma parcela importante dos custos, toda a 

atividade logística. (R3, grifo nosso) 

 

A atividade logística do Brasil está longe de ser ótima, por questões diversas, mas a 

mais importante é a falta de investimento por parte das entidades públicas em 

infraestrutura. (R3, grifo nosso) 

 

Apenas passar para um primo-irmão na distribuição logística já é um desafio. Imagine 

você ter uma empresa industrial e querer distribuir no canal Farma, no canal mercado, 

no canal de varejo médio, pequeno e grande, com atividades diferentes. O grau de 

complexidade é absurdamente diferente. (R3, grifo nosso) 

 

Eu fiz várias vezes essa análise, transportar pelo modal rodoviário usando outros 

termos, acho que está quase aritmético perceptível a diferença de transportar 

celulose é mais barato do que transportar produto acabado de tissue. É uma 

questão de peso que você transporta, volume que ele ocupa, densidade do produto. 

(R3, grifo nosso). 

 

O melhor componente é ter melhor distribuição do produto acabado perto dos 

mercados em que você vai operar. Se tiver que escolher entre transportar celulose 

compacta, seca se possível, de uma fábrica muito perto dos mercados de consumo, 

você se torna superior até a conversão de papel saindo da fábrica de celulose depois 

ter que transportar aos mercados de consumo longe. Eu acho que nesse sentido não, 

não tem um sentido econômico. (R3, grifo nosso) 
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Em termos de logística, tem modelos aonde você ganha escala, tendo uma unidade 

que é longe dos mercados e recompensa isso com incentivo fiscal que é dado em um 

estado, que é mais próximo dos demais daquela região e você não monta mais uma 

complexidade, você ganha escala e eficiência ao mesmo tempo, então não tem 

sentido uma complexidade de uma nova fábrica. E vai ter momentos onde essa 

conta não vai fechar de jeito nenhum e você vai ser obrigado a se posicionar 
melhor nas regiões de consumo e ter essa complexidade de uma unidade fabril lá no 

Norte e Nordeste torna-se um impeditivo para chegar nas regiões de maior consumo 

no Brasil. (R4, grifo nosso) 

 

Um caminhão de celulose pode ser um caminhão aberto, caminhão de produto 

acabado é caminhão fechado. Acho que são logísticas diferentes. [...] você engatar a 

máquina de papel tissue diretamente na minha de celulose sem ter que secar a celulose, 

transportar celulose, então você tira um elo da cadeia de custos, teoricamente falando. 

Isso sim é um fator de competitividade para quem é integrado a ser considerado. Mas 

por outro lado, na minha visão, o fato dele ser obrigado a estar na unidade fabril nestes 

casos de estratégia que estamos comentando, no caso da Suzano principalmente, eles 

ganham nisso mas perdem na distância que eles estão dos principais mercados. 

(R4, grifo nosso) 

 

Os custos logísticos interferem “double digite” no faturamento de uma empresa de 

tissue, de tissue pura, e o fato de você ter esses benefícios de não ser cara a celulose, 

de passar direto para a máquina de papel, a gente sabe que é 20 ou 30 dólares por 

tonelada. E se traduzir isso para um custo de carga, eles devem estar dois mil 

quilômetros a mais do que deveriam estar, eu acho que essa conta não fecha muito. 

(R4, grifo nosso) 

 

E ele pode estar entregando essa competitividade que tem da porta pra dentro pelo 

fato de estar longe de todos os mercados, porque ele é obrigado a estar na unidade 

fabril, no caso da Suzano. (R4, grifo nosso) 

 

Nós temos uma logística bastante complicada. Nós hoje temos envolvido em termos 

de distribuição algo em torno de 1.300 caminhões. Fazemos algo em torno de 1.300 a 

1.500 cargas efetivamente nesses caminhões. Em um determinado período que mais 

ou menos em 30 dias. (R5, grifo nosso) 

 

Quando a gente observa o movimento da Suzano em ter uma fábrica em Imperatriz 

no Maranhão e outra em Mucuri na Bahia, tão distantes do principal centro de 

consumo que é a região Sudeste, realmente está questão do impacto logístico, o 

benefício da integração vertical me parece que ele é desperdiçado na logística. Porque 

o cara está no Maranhão e ter que transportar produto para o Sudeste, não me parece 

ser algo eficiente realmente. (R6, grifo nosso) 

 

O tissue na distribuição é um ponto supercrítico da rentabilidade do produtor. 

As plantas de celulose, elas estão muito mais próximas de uma floresta, estão longe 

dos centros consumidores, enquanto que as fábricas de tissue elas estão bem mais 

ligadas ao centros consumidores. [...] Existe aí uma produção hoje que foi 

acrescentada (Suzano), mas eu acho que é uma coisa que no médio prazo a gente vai 

ver que realmente que o impacto disso é um impacto moderado de tissue na cadeia. 

(R8, grifo nosso) 
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4.2. Nível de Serviço ao Cliente 

Outro fator citado pelos respondentes está associado ao fato de a indústria de papel 

tissue oferecer aos seus clientes muito mais do que um determinado produto, pois ela se conecta 

com seus consumidores através de sua marca, conferindo características intrínsecas de 

qualidade ao produto, gerando eficiência de serviço nos diversos canais de atuação e 

fortalecimento continuado do processo de reconhecimento e investimento em mídia para 

retenção de marca, possibilitando assim que ela seja a melhor escolha por parte dos 

consumidores. 

 

A Figura 16 traz a explosão dos principais comentários dos respondentes para cada 

um dos fatores que estabelecem a competitividade em nível de serviço ao cliente, abertos por: 

(i) conhecimento do mercado B2C; (ii) eficiência de serviço ao cliente; (iii) reconhecimento de 

marca. 
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Figura 16 – Resultado da pesquisa qualitativa e painel de especialistas, fatores de mercado. 

Fonte: o autor
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4.2.1. Conhecimento de Mercado B2C 

Amplamente citado pelos respondentes, o modelo de negócio baseado em B2C é 

um dos maiores desafios a ser enfrentado no processo de integração a jusante em papel tissue, 

uma vez que um produtor de celulose, cujo modelo de negócio é baseado em B2B, deverá 

aprender a operar em um modelo B2C, o que pode levar muito tempo e custar muito dinheiro. 

Para a maioria dos respondentes esta nova forma de operação pode ser aprendida ou adquirida 

através de aquisições ou fusões com empresas do setor, este é, entretanto, um movimento 

complexo e requer alto volume de investimentos.  

 

A relação primeiramente do produtor de celulose para o fabricante de tissue, é uma 

relação de quando você fala em commodities você já tem um preço fixado pela 

commodities. [...] O tissue, a fabricação do tissue em si acaba dependendo do 

consumidor final que é o grande público que vai comprar isso (R1, grifo nosso). 

 

Primeira diferença é técnica você vai comprar uma matéria prima que é uma 

commodities, mas que está nas mãos de poucos também, então não é uma 

commodities com tanta competitividade assim, ali você define uma especificação 

técnica o que você quer daquela matéria prima em termos de fibras, em termos de 

alvura, em termos de umidade que você vai receber, a forma como você vai receber é 

uma correlação muita técnica, tem claras definições do que eu quero daquela matéria 

prima, qualquer coisa fora daquilo vou classificar como off grade, recebo ou não 

recebo, negocio desconto comercial e o que eu vou fazer em cima de uma 

especificação clara, basicamente B2B (R2, grifo nosso). 

 

Quando você vai na outra ponto, onde esta matéria prima já transformada em tissue 

e você vai para o varejo, começa que você tem uma relação com a cadeia de varejo 

extremamente centralizada, poucas redes de supermercados, hipermercados e 

atacados fazendo compras em grandes volumes, [...], é muito diferente da celulose 

que é uma commodities com modelo B2B (R2, grifo nosso). 

 

Enquanto celulose a especificação é clara e as negociações são entre empresas, em 

tissue o consumidor, que ele começa a atribuir valor, [...] são subjetivas, não são 

variáveis tangíveis, não são variáveis com especificação clara, não está escrito na 

embalagem o grau de maciez, o grau de resistência do produto, então você sai de uma 

ponta com clareza de muito grande de especificação técnica, e vai para outra que a 

escolha é subjetiva e a compra é por impulso (R2, grifo nosso). 

 

Este processo de estar na celulose e entrar no varejo, não é um processo tão simples, 

quando você já não o conhece (R2, grifo nosso). 

 

Vai demandar mais análises, demandar mais investimento, demandar mais 

aprendizado, aprendizado sempre custa, entrar em algo novo, montar equipe nova, 

mudar uma cultura da empresa, [...] eu acredito que isto é uma barreira de entrada de 

quem hoje só tem a cadeia primaria, migrar para cadeia do varejo (R2, grifo 

nosso). 
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Quem não tem esta expertise terá que monta-la. Quem for monta-la vai partir de 

montar equipe, treinar equipe, aprender isto, trazer uma cultura empresarial muito 

diferente, sair de uma tratativa B2B para uma tratativa B2C. Dando meu melhor 

palpite, acho que não acontece algo em menos de dois anos (R2, grifo nosso). 

 

Muda muito, entra todas as atividades vinculadas com a comercialização que 

tipicamente já tem características de um produto de bem de consumo (R3, grifo 

nosso). 

 

Em geral é isso, os clientes são totalmente diferentes, os custos também são 

totalmente diferentes, os maquinários, as atividades para transformar madeira ou 

plantas em celulose são maquinários totalmente diferente daquele para produzir papel 

tissue, transformá-lo, [...] Você verá que são negócios totalmente diferentes. Se a 

pergunta é uma empresa que está no elo da cadeia, em um negócio diferente, 

avançando em outro, poderia transferir essa produtividade? Eu acho que depende 

muito mais da capacidade de gestão e a disciplina execução, [...] Eu acho que a 

resposta principal seria dificilmente. Dificilmente eu vejo que colocar junto celulose 

com tissue vai levar a um tipo de vantagem na produtividade (R3, grifo nosso). 

 

A base de clientes de uma empresa de celulose, imagino que devam ter uma carteira 

de clientes contadas talvez nas dúzias, onde o mapa de principais potenciais clientes 

está totalmente identificado. [...] Em geral na base de clientes, uma base de clientes 

limitada, empresas muito sofisticadas dos quais contratos de longo prazo, negociações 

de equipes profissionais de um lado e do outro (R3, grifo nosso). 

 

As características de uma empresa de tissue, vamos inclusive considerar de duas 

formas. Uma seria, para produzir produtos de “private label”, extremo e outra para 

produzir produtos de marca, [...] os picos de oferta e demanda dependem de uma 

série de fatores vinculados ao mercado de consumo [...] onde a volatilidade é muito 

maior e as negociações são com vários parceiros de canal. [...] E depois quando 

falamos das empresas com marca, ai sim você está falando de empresas vinculadas a 

tentar colocar os produtos nas lojas, em diferentes canais, em um mercado 

totalmente pulverizado, onde as empresas tem centenas de clientes e onde todos os 

dias você tem uma dinâmica diferente, normalmente por várias razões dos quais os 

mercados de consumo regionalmente podem ter distorções, diferentes etapas (R3, 

grifo nosso). 

 

Tissue tem uma dinâmica muito mais alta, mais rápida, onde as negociações são 

pontuais e totalmente fragmentadas, um vendedor na ponta e um pequeno dono de 

uma loja no interior do Brasil [...] são vocações diferentes. Ai logo, termina a atividade 

comercial, depois essas empresas de consumo precisam que produto gire na ponta 

(R3, grifo nosso). 

 

Todo o processo de produzir é talvez 50% dos custos, depois disso entra com toda 

a parte da gestão de empresa de bens de consumo, gestão de canais, definição de 

chamado “go to market”, que é a decisão de como vai comercializar esses produtos 

com os parceiros de canal e toda expertise de conhecer o consumidor, de forma a 

colocar os produtos de forma atrativa para eles. Acho que isso se converte nos outros 

50%. Uma empresa de celulose é uma empresa evidentemente industrial e uma 

empresa tissue é uma empresa industrial que tem um comprometimento 

importantíssimo em bens de consumo (R3, grifo nosso). 
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Se imagina que uma empresa de industrial vai aprender ela mesma para o mercado de 

consumo a resposta é não. Não acredito. Se uma empresa de bens de consumo pode 

contratar um monte de pessoas, pode comprar outra empresa para ter as ideias básicas, 

acho que sim. Mas não acredito que uma empresa industrial se transforme em uma 

empresa de bens de consumo, dificilmente, não vejo como. Não tem experiência para 

fazer isso acontecer. Eu acho que seria muito mais atraente dizer e criar uma outra 

linha de negócios, contratar pessoas externas ou comprar uma empresa já existente 

no setor (R3, grifo nosso). 

 

Eu disse que eu fui quase vinte anos consultor de alta gestão. Um dos modelos que 

nessa profissão, nós avaliamos fazer a atividade dos negócios [...] é comparar a base 

de clientes e a base de custos. [...] Pois se você compara um negócio de tissue e um 

negócio de celulose, você perceberá que são negócios totalmente diferentes. A base 

de clientes que tem a estrutura de celulose são precisamente empresas industriais que 

tem essa commodities para transformá-la em outro produto. Sendo que as empresas 

de tissue, os clientes são já os parceiros de canal para a distribuição de produtos 

de massa, em geral, temos os descartáveis porque é a aplicação mais industrial de 

tissue (R3, grifo nosso). 

 

Uma empresa que não existe, criada do zero pode atingir esses níveis? Pode, 

teoricamente pode, mas eu vejo que vai ser difícil (R3, grifo nosso). 

 

Muito tempo, muito custo. [...] Agora, veja bem, se você eu e tivéssemos recursos 

infinitos para fazer o que estamos fazendo [...] isto é uma outra coisa, se eles tivessem 

melhores assessores mundiais, dedicados a ajudá-los, se pagarem qualquer coisa, para 

ter melhor design de embalagem, produtos que se auto evoluam, teoricamente tudo é 

possível. Na prática acho bem difícil. Teoria é aplicável mas o grau de dificuldade 

é muito grande (R3, grifo nosso). 

 

Tissue é um produto de consumo, então você também tem que ter uma eficiência 

comercial muito grande (R4, grifo nosso). 

 

O tissue está bem complicado mundo a fora porque tem um nível de competição muito 

grande, [...] são negócios totalmente diferentes, complexidades diferentes, não tem 

dúvida (R4, grifo nosso). 

 

Você pode contratar executivos que tenham experiência de mercado, como foi feito. 

Então você rapidamente adquire essas competências, só que entre você adquirir essas 

competências e ganhar esse espaço na gondola que já estão tomadas, tem um tempo 

importante e tem um investimento importante. [...] O fato de saber fazer não 

significa que na prática você conseguir fazer. [...] tem muita gente que já tem essas 

competências mas já estão estabelecidas há muitos anos no mercado. Não é um 

trabalho fácil você deslocar essas empresas (R4, grifo nosso). 

 

Tivemos um lançamento de produto lá no Nordeste e estamos desenvolvendo naquela 

região e atendendo, que esse é um setor que nós não temos tanta experiência, 

vamos cometer erros e gradativamente vamos nos ajustando com o objetivo de criar 

valor para os nossos acionistas (R9, grifo nosso). 

 

A Suzano ainda está na neonatologia, está aprendendo a fazer o negócio e portanto 

eventualmente vai cometer erros, vão aprendendo, mas gradativamente querem criar 

valor no banco de tissue de Norte e Nordeste que é o nosso foco. Então essa é a visão 
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do negócio de tissue. Quem vai sobreviver? Quem for mais competitivo (R9, grifo 

nosso). 

 

4.2.2. Eficiência de Serviço ao Cliente 

Outro fator citado pelos respondentes está associado ao nível de serviço exigido 

pelos clientes de papel tissue, uma vez que estes produtos ocupam uma volumetria muita alta, 

o que impede os clientes de os estocarem, diferente da celulose, caso em que os estoques na 

cadeia garantem a continuidade operacional. Assim, a indústria de papel tissue compete para 

oferecer um nível de serviço elevado a seus clientes, possibilitando que uma compra feita em 

um determinado dia seja atendida rapidamente, evitando rupturas no ponto de venda. 

 

A qualidade do produto, existe a distribuição desse produto, de estar realmente 

disponível para todos os pontos de venda (R1, grifo nosso). 

 

Relacionamento com o cliente, com o mercado e criar estratégias de construção de 

marca, pois você já tem o seu espaço, já está lá dentro, já estou na gondola, fechar a 

porta onde eu já sou bom para que o outro não entre tão forte (R2, grifo nosso). 

 

Há muitos anos atrás, quando o tratado de livre comércio entre México, Estados 

Unidos e Canadá foi assinado pensava-se que as empresas grandes do setor de 

consumo, especialmente vou citar um exemplo, produção de pão industrial, ia entrar 

no mercado mexicano e ia arrasar, acabar com os produtores locais, por uma questão 

de escala, capacidade de financiamento, enfim, expertise no setor. E ai o que fez a 

empresa Bimbo? [...] Ela em lugar de manter o mesmo jogo, começou a entregar 

duas vezes por semana nas lojas tudo fresquinho. Avançou depois um pouco mais 

na logística, e começou a entregar todos os dias. Então a resposta foi, aumentar o 

nível de serviço, [...] e basicamente impediu que uma empresa americana, com 

plantas mais perto do Texas que levava dois ou três dia, levando produtos no México 

mas podia chegar com uma data de validade competitiva (R4, grifo nosso). 

 

Não tem outro jeito, mas as empresas do setor que levaram jogo para identificar quais 

são os atributos que realmente farão a diferença e entregar produtos 

diferenciados (R4, grifo nosso). 

 

Na minha opinião, se eu fosse um gestor de canal, sendo que o preço já entendemos 

que vai ser uma questão difícil, de ser competitivo, ou de ser a variável de competição, 

terá que ser através do nível de serviço (R4, grifo nosso). 

 

O “mix” de produto que vou ter, o “mix” de produto adequado para gente que ficaram 

negociação contigo, atendimento em menor tempo possível, isto ganha o jogo, não 

fazer isto é a formula para virar irrelevante (R3, grifo nosso). 

 

 

As empresas no Nordeste, estavam muito enfraquecidos até por questões de 

características do mercado que não estão muito preocupadas com as qualidades, e com 
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o que se agrega de valor, mas com produtos mais baratos porque a população tem 

renda mais baixa. [...] eu acho que é uma região mais difícil de competir. Se não você 

tiver regionalmente e garantir nível de satisfação e serviço ao cliente, só te restara 

ser uma opção pura de custo, volta para quase um commodities neste aspecto (R4, 

grifo nosso). 

 

Gente da área comercial, inclusive, é importante. A gente tem fugido do lugar 

comum e não existe negócio fragmentado ou concentrado que não requeira que cada 

dia mais uma atenção extremamente voltada para a qualidade de recursos humanos 

que você tem aplicado, entregando eficiência de serviço ao cliente (R5, grifo nosso). 

 

Inovação no relacionamento comercial, a gente ainda usa muito trabalho de conduzir, 

distribuir, entregar para o cliente final tem formas diferentes, de se relacionar com 

o cliente então a referência, seja inovador e criativo no mercado (R6, grifo nosso). 

 

Com um processo produtivo pesado, forte, então nós temos que reaprender a 

comercializar, reaprender a vender o produto e voltar a ter um equilíbrio, 

entender qual nível de serviço os clientes realmente precisam, buscar um ponto de 

equilíbrio que é necessário (R7, grifo nosso). 

 

4.2.3. Reconhecimento de Marca 

A pesquisa revelou também, através das respostas dos respondentes, que um fator 

diferencial da indústria de papel tissue é a retenção de marca por parte do consumidor final. Em 

29 citações realizadas, os respondentes afirmaram que o consumidor valoriza características de 

qualidade do produto, como maciez e brancura, e associam estas características à marca que 

estão comprando. Para atrair e reter este consumidor, investimentos em mídia, ressaltando as 

características que lhe trazem benefício, foram citados como a principal forma de tornar a marca 

conhecida, estabelecendo uma força de conexão direta com o consumidor final. Esta estratégia, 

quando bem executada, diferencia as empresas industriais das empresas de marca. 

 

Você ter um apelo à marca, esse apelo à marca também vem do histórico de boa 

qualidade (R1, grifo nosso). 

 

Eu acho que investir cada vez mais na sua marca que é o grande diferencial de tudo 

(R1, grifo nosso). 

 

Na verdade com investimento em propaganda, você acaba fazendo isso para a mídia 

através de propaganda em TV, rádio, revista, enfim, mídia. E você acaba fazendo 

com que o consumidor entenda que seu papel é mais macio, que seu papel é mais 

branco do que do concorrente. É através realmente do marketing feito em cima pra 

venda desse produto (R1, grifo nosso). 

 

É ter uma boa marca, o tissue tem retenção de marca, tissue tem repetição de 

compra por qualidade. Qualidade do produto, ter uma boa marca, escolher o 
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seguimento que vai trabalhar, tem que ter uma segmentação bastante clara (R2, grifo 

nosso). 

 

A penetração que já tem no mercado com varejistas e atacadistas, a gente sabe o 

quanto é difícil emplacar uma marca nova, então eu diria que aproveitar da 

experiência já existente com atacados e varejo. [...] Deste relacionamento já existente 

com o mercado criar estratégias de construção de marca, pois você já tem o seu 

espaço, já está lá dentro, já estou na gondola, fechar a porta onde eu já sou bom 

para que o outro não entre tão forte (R2, grifo nosso). 

 

E os últimos são vinculados a comercialização e as atividades de marketing (R3, 

grifo nosso). 

 

E nesse sentidos temos muitas marcas, muitas empresas no Brasil como Kimberly-

Clark, em geral eu tendo a pensar que o Brasil tem produtores de média 

competitividade comparadas a outros setores (R3, grifo nosso). 

 

Como conquistar esse consumidor, como ter um melhor posicionamento, como ter 

processos de gestão que garantam processos de preços. [...] Tem que pensar em longo 

prazo (R4, grifo nosso). 

 

Obviamente mantendo uma linha aberta, tanto com propaganda nos meios digitais, 

em TV aberta, em TV fechada, como tendo canais onde o consumir pode se 

conectar com a empresa, criando essa confiança direta no consumidor. O nosso 

que vale muito dinheiro para a nossa empresa, na verdade claro que o intermediário é 

importante também, pois se não você não chega no consumidor, mas a força da nossa 

marca, a força da nossa empresa está no consumidor que indiretamente pressiona 

o varejo para que tenha os nossos produtos em suas gôndolas (R4, grifo nosso). 

 

Cliente para mim, [...]na verdade, na essência, o meu cliente de verdade é o cara que 

põe a mão no bolso e compra o meu produto, que é o consumidor. Quando eu falo 

que é importante a minha relação com os milhões de consumidores e não com os 

milhares de clientes, é porque eu acho que é mais importante o consumidor está 

ligado diretamente a mim e como consequência o meu cliente é “obrigado” ou se 

sente pressionado, porque é bom pra ele ter nossos produtos na gondola (R4, grifo 

nosso). 

 

Como conquistar o consumidor que é uma das grandes competências de qualquer 

empresa de produtos de consumo, que vai ter como cliente final o consumidor (R4, 

grifo nosso). 

 

Promoção e propaganda, que é investimento direto me marketing, em consumidor, 

em marca de uma maneira geral. [...] Então acho que quando você domina essa 

tecnologia, consegue se posicionar dentro da sua estratégia, seja ela de valor agregado 

ou melhor custo benefício, ai que você pode ganhar ou perder o jogo violentamente. 

E ai conquistar seu consumidor desde a sua estratégia (R4, grifo nosso). 

 

A gente faz pesquisa com o consumidor[...]. E o papel higiênico maciez, porque 

também é o melhor, toca sua pele de uma maneira que te protege, enfim, você sente 

maciez que é uma coisa boa na vida, do que você pegar um produto que não é macio. 

Mas de novo, como estratégia de diferenciação, eu acho que todas as tecnologias estão 
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disponíveis, o competidor pode fazer produtos tão macios quanto os seus. [...] como 

a forma que você propaga seus produtos para os consumidores. E essa relação 

direta com o consumidor, ter acesso a sua empresa, canais diretamente com a 

empresa, no sentido de quando você tiver a confiança do seu consumidor ele vai 

estar sempre mais conectado com seus produtos. (R4, grifo nosso) 

 

Tem uma curva de demanda por qualidade do nosso consumidor. Hoje antes nós 

trabalhávamos com produtos menos nobres, inclusive com produtos relativamente 

novos com fornecedor de aparas, hoje ninguém de folha dupla trabalha com aparas, 

nós tivemos uma demanda por aumento de maciez que dado principalmente por 

capacidade de produzir. (R5, grifo nosso) 

 

O consumidor sinaliza pra ele uma cor de limpeza, mais branco, mais higiene, 

enfim, mais qualidade. (R6, grifo nosso) 

 

Com branding, tem várias questões diferenciadas. (R9, grifo nosso) 

 

4.3. Outros 

Durante o processo de entrevista, assim como, no painel de especialistas, o 

resultado da pesquisa apontou a possibilidade de movimentos estratégicos para o fortalecimento 

do modelo de competitividade na cadeia, sinalizando a possibilidade de migração dos 

fabricantes de papeis gráficos para o setor de papel tissue, e para um movimento de 

consolidação do setor de papel tissue. 

 

Segundo Neves (1995), o avanço do consumo de mídias digitais tem reduzido a 

demanda por papeis escrever e imprimir (ou papel gráfico), sendo que este movimento de 

redução de consumo pode ser tonar irreversível. Para os especialistas do setor este movimento 

pode afetar colocar ainda mais pressão na indústria de papel tissue.    

 

A companhia Suzano sempre foi muito forte na cadeia primária, não só da celulose, 

onde ela conquistou um espaço muito grande nos papeis para embalagem, [...] ela 

tinha uma presença muito grande em papel de impressão, principalmente ali na 

sulfite, [...] e agora ela mira o mercado de tissue. [...] o único mercado do setor de 

papel que tem crescimento para os próximos anos é o seguimento de papel tissue, 

[...] a tendência é eu investir naquele que é o único que eu ainda não estou e que é um 

seguimento promissor no mercado. (R1, grifo nosso) 

 

Tissue é uma indústria que hoje é a único seguimento da indústria de papel que cresce 

com lucro, se a gente pegar a indústria de papel jornal diminui, industrial de papel 

embalagem diminui, a indústria de papel marrom diminui, alternativas eletrônicas, as 

alternativas de plástico, de isopor, alternativas de polietilenos acabaram fazendo 

muito mal para o seguimento de papel, da industrial de papel de impressão. Daí a 

indústria de papel tissue é uma das únicas que continua crescendo, a competitividade 

no Brasil para indústria de tissue está sendo alavancada pelo grande mercado 

consumidor. (R2, grifo nosso) 
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Estamos tentando equilibrar ou mitigar essa volatilidade, [...] e não pressionar tanto 

o setor gráfico brasileiro que está tão machucado em termos de rentabilidade nesse 

momento. (R9, grifo nosso) 

 

O setor de papel gráfico não integrado no Brasil está muito pressionado nesse 

momento, nós reconhecemos isso. [...] as gráficas estão numa situação bastante 

difícil, com muita dificuldade de repasse de preço. O setor como um todo é um setor 

que está com margem mais apertada. (R9, grifo nosso) 

 

Segundo Neves (2016), a indústria de papel tissue no Brasil é extremamente 

fragmentada com cerca de sessenta fabricantes, entretanto, apenas dez fabricantes mantém 74% 

de toda a produção do mercado brasileiro. A maioria dos especialistas do setor entrevistados na 

pesquisa, defendem que o movimento de integração realizado pela Suzano é isolado e não deve 

se repetir, entretanto movimento de concentração do setor de papel tissue é inevitável (integrado 

verticalmente ou não) e cada vez mais movimentos de consolidação serão adotados. 

 

Não sei se as indústrias de celulose acabam indo pro tissue, eu acredito que não. (R1, 

grifo nosso) 

 

De alguma forma o Brasil é bastante segmentado na indústria de tissue. A última 

estatística que eu dei uma olhada, o Brasil tem sessenta produtores de tissue. 

Quando eu falo em produtores, são caras que tem máquina de papel e fabricam papel 

tissue, sem contar os que só convertem. Porque quando vai para convertedores de 

tissue isso passa de uma centena. Isso quando comparado ao mercado internacional 

ele também é uma aberração. Nos Estados Unidos tem aproximadamente dez, entre 

dez e doze fabricantes de tissue. Então o Brasil ainda é muito fragmentada 

(segmentada), tem muitas fábricas espalhadas. Ocorre normalmente nos mercados 

maduros uma redução dessa fragmentação quando você começa a concentrar as 

capacidades. (R3, grifo nosso) 

 

Na verdade dada esse estado competitivo do Brasil os grandes fabricantes do mundo 

acabam também olhando para dentro do país e tentando fazer fusões ou fazer 

compras de novas empresas. Há também expansão das empresas atuais, dado 

realmente a essa questão de competitividade que é muito grande. (R2, grifo nosso) 

 

Não, acho que não, como eu falei, quem tem isto dentro de um plano estratégico já 

tem isto no DNA, vamos trabalhar na cadeia primária e conversão na cadeia 

secundaria, as outras que nós temos no Brasil (daqui a pouco será tudo uma mesma 

coisa por causa da consolidação do setor no Brasil), não tem esta vocação da 

conversão, não tem esta vocação da fabricação, me parece um movimento bastante 

isolado de uma companhia Suzano que aproveitou uma expertise que ela já tinha e 

usou isto como uma oportunidade.(R2, grifo nosso) 

 

Eu acho que isso é uma tendência. Acho que a tendência vai ser a concentração, [...] 

acho que a tendência mais clara é ser uma consolidação do setor. (R3) 
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Porque hoje está se concentrando o mercado cada vez mais, acho que até pelo 

aspecto orgânico, independente das fusões, só pelo aspecto orgânico, pelo Brasil [...] 

tem essa produtividade que a gente já comentou, eu acho que vão ser poucos players 

no mundo e o mercado mundial, você não tem restrições regionais [...]. Alguns deles 

são integrados e talvez possa ser uma tendência de que boa parte desse mercado está 

integrado. Lá fora não foi assim. Você tem empresas como Kimberly-Clark, como 

Procter & Gamble que não são integradas e tem empresas que são integradas que 

competem com eles há décadas. Então é o que eu falei, da porta pra fora tem muito 

valor agregado lá pra fora. A celulose é 20%, 25% do faturamento, o resto está em 

outros lugares, essa eficiência. (R4, grifo nosso) 

 

Essa questão de integrada ou não integrada, se a gente olhar a estrutura do setor de 

tissue no mundo, somente 8% da produção de tissue no mundo ela é integrada, 

majoritamente na Indonésia e China. A questão eu não posso dizer se vai acontecer 

ou não, pode acontecer mas não acho ainda que aqui no Brasil por ser um mercado 

muito pequeno. (R6, grifo nosso) 

 

Eu vejo de um lado a questão da fragmentação e a baixa utilização da indústria é 

uma oportunidade de consolidação. A gente não pode deixar esquecer que aqui 

nossa indústria é muito composta por empresas familiares, então a lógica de M&A 

(Fusão e Aquisição) é uma questão de consolidação, aquisição, [...]. Eu acho que tem 

uma prioridade sim por esses grupos de fragmentação mas não vai ser fácil e não 

vai ser rápido. Vai se tomar um certo tempo mas se olhar no caso. (R6, grifo nosso) 

 

Comparando o mercado maduro com todos os nichos de mercado que existe um 

período de consolidação. (R7, grifo nosso) 

 

5. Conclusão 

5.1. Respostas para as Proposições 

No capítulo 3, com o objetivo de conduzir a pesquisa, foram apresentadas as 

proposições do projeto de pesquisa, elaboradas pelo pesquisador à partir de revisão da literatura. 

Neste ponto do trabalho, torna-se fundamental o resgate das proposições anteriormente 

expostas, contraponto contra os resultados encontrados no caso. A seguir encontram-se as 

proposições, bem como as discussões e justificativas adotadas pelo pesquisador para embasar 

suas respostas. 

 

P1: O processo de integração vertical da cadeia de celulose a jusante no negócio de papel 

tissue pode afetar os fabricantes independentes. 

Resultado: Parcialmente Aceita. 

 

Ao analisar o resultado da pesquisa pode-se observar que foram encontrados fatores 

de custo que favorecem o modelo integrado verticalmente, quando comparado com o modelo 

não integrado. Entretanto, foram encontrados também fatores de mercado que favorecem os 
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fabricantes independentes de papel tissue. O Quadro 14 apresenta um resumo da forma como 

os fatores de custo e fatores de mercado identificados na pesquisa afetam os fabricantes não 

integrados de papel tissue em relação ao modelo integrado verticalmente, classificando em 

“sim” ou “não” de acordo com o fato de afetar ou não o fabricante não integrado de papel tissue.   

 

Quadro 14 – Como os fabricantes não integrados são afetados 

Fonte: o autor 

 

Nota-se claramente, que apesar de haver vantagens competitivas baseadas em fatores de custos 

que favorece o modelo integrado, os fatores de mercados são relevantes e impedem que a 

proposição seja aceita totalmente.  

 

P2: Na percepção dos especialistas do setor, o modelo integrado verticalmente é mais 

competitivo que um modelo não integrado. 

Resultado: Parcialmente Aceita. 

 

De fato vantagens competitivas baseadas em custo de transação, tornam o processo 

integrado a jusante no papel tissue mais competitivo do que um processo não verticalizado, 

conforme apresentado na teoria de Slack e Lewis (2008). As economias de custo de transação, 

estão associadas a: 

 

 Conexão física entre da fábrica de celulose com a fábrica de papel tissue: os custos com 

energia podem ser compartilhados, uma vez que as fábricas de celulose são produtores 
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de energia térmica e elétrica em grande escala. Além deste fator, destaca-se uma 

economia no custo de secagem da celulose a qual deixa de ter a necessidade de ser seca 

e transportada, sendo transferida para a fábrica de papel através de bombeamento. 

Assim, a fábrica de tissue poderá se beneficiar com redução do custo de transação na 

obtenção destes insumos; 

 

 Aquisição de celulose: com relação ao custo de transação na aquisição de celulose os 

resultados da pesquisa sugerem que a celulose deverá ser transferida de uma fábrica 

para outra, a preço de mercado, descartando-se qualquer vantagem competitiva na 

aquisição da celulose; 

 

 Incentivo fiscal: com relação a uma vantagem baseada em incentivo fiscal, em função 

da recuperação de créditos retidos de ICMS, a pesquisa demonstrou que tal fator é 

relevante e fez parte do processo de tomada de decisão, entretanto, ao confrontar o 

resultado com a preposição destacada, descartar-se que este fator possa afetar os 

fabricantes independentes de papel tissue, pois estes, também são beneficiados pela 

mesma legislação tributária; 

 

 Logística e Distribuição Norte e Nordeste do Brasil: ao analisar o resultado da pesquisa, 

fica evidente que para a região Norte e Nordeste, os fabricantes independentes de papel 

tissue, que comercializarem seus produtos nesta região, oriundos dela ou não, terão 

dificuldades em competir com base na estrutura de custo, uma vez que, as fábricas 

integradas da Suzano estão localizadas nestas regiões, e possibilitam que os produtos 

cheguem com custos mais competitivos dos que os fabricantes não integrados, uma vez 

que, apropriam-se das vantagens citadas acima; 

 

 Logística e Distribuição Demais Regiões do Brasil: ao considerar outras regiões do país, 

extraindo-se Norte e Nordeste, o grau de competitividade da Suzano, vai reduzindo a 

medida que sua distribuição avançando em regiões mais distantes das fábricas 

integradas, sendo refutada qualquer vantagem competitiva baseada em custo, uma vez 

que, o aumento do custo de distribuição consome toda e qualquer vantagem existente 

anteriormente. Logo, para os fabricantes não integrados que comercializam seus 

produtos fora das regiões Norte e Nordeste não serão afetados.  
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Entretanto, para os respondentes os fatores de mercado também devem ser 

considerados para determinar o grau de competitividade de uma empresa, uma vez, que o setor 

de papel tissue, está inserido em uma indústria de bens de consumo, onde o nível de serviço ao 

cliente é fundamental. Assim, consideram que, os fatores: i) conhecimento do mercado B2C; 

ii) eficiência em serviço ao cliente; iii) reconhecimento de marca; serão os principais desafios 

a serem enfrentados pela Suzano, visto que, segundo os respondentes, estes fatores não fazem 

parte da vocação da empresa, uma vez que, até então, toda a sua estrutura estava voltada para 

atender um modelo de mercado baseado em B2B. 

 

P3: O modelo com fabricantes integrados pode não ser viável para o setor. 

Resultado: Aceita. 

 

O estudo demonstrou que para o caso estudado, onde a fábrica de tissue está 

conectada a uma planta de celulose e distante dos centros de consumo, as vantagens de custos, 

são absorvidas pelo aumento do custo em distribuição. Além disso, o modelo de integração 

vertical a jusante em papel tissue ainda é muito pouco utilizado no mundo, segundo (Marques, 

2018) apenas 5% da produção mundial de papel tissue a base de fibras virgens é integrada, 

apesar de trazer vantagens importantes de custos e dependendo da localização das fábricas. 

 

Entretanto, apesar do estudo apresentar fatores de mercado que dificultam o avanço 

de um produtor de celulose a jusante em papel tissue, em função da falta de expertise no modelo 

de negócio B2C, diferenças na forma de atender o cliente e necessidade de investimento em 

marca, estas competências pode ser adquiridas através de tempo de aprendizagem e 

investimentos em mídia, fusões e/ou aquisições de outras empresas. 

 

Além disso, segundo (Marques, 2018) na medida em que a escala de mercado do 

fabricante de papel tissue aumenta, maior será o seu poder de transação para comprar a celulose 

a taxas de descontos que possibilite manter elevada competitividade comparativa ao fabricante 

de celulose integrado em papel tissue. Obviamente, esta afirmação está associada a transação 

de custo de celulose a preço de mercado. 
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5.2. Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

Para concluir o presente trabalho aplicado, foram resgatadas as questões propostas 

no início da pesquisa e presentadas no capitulo de objetivos. Como as repostas já foram 

abordadas nas análises, discussão dos resultados ou nas respostas para as proposições, foram 

condensadas em forma de quadro resumo, visando facilitar a leitura e possibilitar o 

cumprimento dos objetivos propostos inicialmente. 

 

Questão 1: Quais fatores competitivos podem impulsionar o movimento de verticalização 

e ameaçar os fabricantes de papel tissue? 

 

O Quadro 15 resume os fatores de custo que favorecem o movimento de 

verticalização e podem ameaçar os fabricantes de papel tissue, que fatores de competitividade 

em custos são aqueles que impulsionam o movimento de verticalização, sustentados por: i) 

custos de produção mais baixos; ii) incentivos fiscais pela recuperação de créditos de ICMS 

retidos na exportação de celulose; iii) logística e distribuição para as regiões Norte e Nordeste 

em função das fábricas da Suzano estarem instaladas nestas regiões; 

 

Quadro 15 – Fatores que impulsionam o movimento de verticalização 

Fonte: o autor 

 

Questão 2: Quais fatores competitivos que favorecem os fabricantes de papel tissue? 

 

O Quadro 16 resume dos fatores de custo e de mercado que favorecem os 

fabricantes de papel tissue, considerando a existência de fatores de competitividade em custos, 

ainda que favoráveis ao modelo integrado verticalmente, não afetam os fabricantes 

independentes de papel tissue, pois: i) custos de aquisição de celulose, o desdobramento 

demonstra que a celulose será fornecida a preço de mercado; ii) incentivos fiscais pela 

recuperação de créditos de ICMS, os fabricantes não integrados são beneficiados pela mesma 

legislação tributária; iii) logística e distribuição para regiões fora do Norte e Nordeste a Suzano 

perde competitividade devido à localização das fábricas. O estudo demonstrou os fatores que 
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favorecem os fabricantes independentes de papel tissue, são aqueles ligados a fatores de 

mercado, como: iv) conhecimento de mercado B2C; v) eficiência em serviço ao cliente; vi) 

retenção de marca. São atribuídos como fatores que favorecem os fabricantes independentes 

por já terem desenvolvidos seus mercados e se relacionarem através de suas marcas com seus 

consumidores.  

 

Quadro 16 – Fatores favorecem os fabricantes independentes de papel tissue 

Fonte: o autor 

 

5.3. Síntese das contribuições do trabalho aplicado 

O foco deste projeto de pesquisa foi estudar os efeitos da integração vertical a 

jusante em papel tissue. Por meio de um estudo de caso único e de um painel de especialistas, 

buscou-se investigar os fatores que impulsionam o movimento de integração vertical da cadeia 

e aqueles que ameaçam os fabricantes independentes de papel tissue. 

 

Destaca-se também que uma contribuição deste trabalho aplicado foi estudar os 

fatores determinantes para integração vertical, sob um ponto de vista diferente de trabalhos 

anteriores, que analisaram os efeitos da internalização vertical a montante na floresta ou a 

jusante em papel de forma geral, como afirma Schmidt (2017). Diferente deste trabalho, que 

abordou as determinantes para integração vertical com ampla abordagem a montante na floresta 

e a jusante em papel, optou-se por uma abordagem específica sobre o movimento de integração 

vertical a jusante em papel tissue, dado que esta movimentação no setor de papel tissue ainda é 

muito recente no Brasil. 

 

A vantagem mais evidente, como apontada pelos entrevistados, está relacionada à 

vantagem em custo de produção, uma vez que a fábrica de papel tissue é um grande consumidor 
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de energia elétrica e térmica, e a planta de celulose é um grande produtor autônomo destas 

energias. Entretanto, para que tal benefício seja aproveitado pela fábrica de papel tissue é 

necessário que está esteja conectada fisicamente à planta de celulose, o que ao mesmo tempo 

traz um benefício do ponto de vista de custo energético, traz um problema logístico, uma vez 

que as plantas de celulose estão próximas da base florestal. 

 

Outra vantagem abordada durante a pesquisa foi a possibilidade dos fabricantes de 

celulose se beneficiarem pela recuperação de créditos de impostos. Entretanto esta vantagem 

ocorre em um primeiro momento da monetização e investimento na fábrica de papel tissue, 

sendo que novos benefícios por recuperar créditos de ICMS são equalizados, uma vez que os 

produtores de papel tissue também são beneficiados pela mesma legislação. 

 

Apesar de haver fatores de custos de produção que favorecem o modelo integrado, 

os resultados da pesquisa demonstram que por si só não são suficientes para definir como sendo 

o modelo mais competitivo da cadeia (quando assumida a hipótese de que a celulose será 

fornecida a preço de mercado para o processo integrado a jusante). Apontou também, que os 

benefícios de custo de produção limitam-se como vantagem competitiva apenas para as regiões 

onde estão instaladas as fábricas da Suzano, ou seja, Norte e Nordeste. Para outras regiões tal 

vantagem competitiva não traz o mesmo benefício em função dos custos de frete e distribuição 

que aumentam à medida que aumenta a distância das fábricas dos grandes centros de consumo. 

 

Além disto, existem fatores de mercado que são mais relevantes para 

competitividade e que beneficiam os fabricantes independentes de papel tissue já estabelecidos, 

como conhecimento do mercado B2C, eficiência de serviço ao cliente e retenção de marca. Tais 

fatores podem ser aprendidos pela Suzano, ou por qualquer outro produtor de celulose que 

integre verticalmente sua operação a jusante no tissue¸ entretanto, este processo de aprendizado 

levará muito tempo e terá elevado custo de investimento. 

 

Portanto, podemos concluir que o movimento de verticalização da cadeia de 

celulose, apesar de mais competitivo em custo de produção, não representa risco relacionado à 

existência de fabricantes de papel tissue não integrados, como conhecido no arranjo atual.  

 

Entretanto os resultados da pesquisa apontam para implicações para a prática 

empresarial do setor, da forma como é conhecida atualmente. Uma das implicações mais 
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relevantes, contudo, refere-se a forte indicação que o setor passará por um severo processo de 

consolidação e concentração, reduzindo a quantidade de concorrentes que atuam na cadeia de 

fabricação de papel tissue, concentrando naqueles competidores que mais dominarem os fatores 

de mercado apresentados na pesquisa, através de um processo de aquisições e fusões. 

 

Assim, fatores como custo de produção, como os observados no processo de 

integração vertical a jusante no papel tissue, não são suficientes para determinar o fim dos 

fabricantes independentes de papel tissue ou a manutenção da competitividade do setor, pois 

capturam apenas uma parte do valor criado pela cadeia, sendo necessário avançar nos fatores 

de mercado como uma estratégia de crescimento, promovendo criação de valor superior a 

concorrência, fazendo melhor aquilo que realmente é importante para clientes e consumidores, 

como demonstrado ao longo desta pesquisa. Por fim, pode-se afirmar que a integração vertical, 

não deve ser a principal preocupação dos fabricantes independentes, mas sim, o estabelecimento 

de planos estratégicos que possibilitem o fortalecimento da estratégia de criação de valor 

superior a concorrência.  

 

5.4. Limitações do Trabalho e Recomendações para Estudos Futuros 

Este estudo apresenta algumas limitações, como o estudo de caso único que reduz 

a discussão pela restrição à diversidade de empresas, ao número de entrevistados e à abordagem 

quantitativa. Apesar destas limitações, este projeto de pesquisa contribuiu para aumentar o grau 

de conhecimento do setor como um todo e possibilitará uma reflexão aos fabricantes 

independentes de papel tissue sobre as principais forças do setor, objetivando melhor análise 

dos efeitos da integração vertical, contribuindo para futuros planos estratégicos destes 

fabricantes. 

 

Entende-se que novos estudos poderiam aprofundar uma investigação sobre as 

vantagens o benefício fiscal pela recuperação de créditos de ICMS, além de uma abordagem 

sobre uma possível integração a montante dos fabricantes de papel tissue, no sentido da 

celulose. 

 

Enfim, este estudo contribuiu para um melhor entendimento do processo de 

integração vertical na cadeia de papel e celulose, demonstrando a aplicabilidade dos conceitos 

encontrados na teoria e aplicados em fabricantes de papel tissue não integrados.  
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7. Anexos 

7.1. Questionário de Pesquisa 

Perguntas Exploratórias Questão de Pesquisa – Entrevista Aberta 
A. Qual seu nome, qual sua formação, o que faz atualmente e qual sua relação com o seguimento de 

papel e celulose? 

 

B. No seu entendimento, qual o grau de competitividade da indústria de celulose brasileira tem no 

mercado internacional? O que faz o Brasil ser tão competitivo em celulose? 

 

C. E para indústria de tissue quais são os fatores fundamentais em competitividade? 

 

D. A competividade existente na indústria de celulose pode ser transferida para tissue? 

 

E. Quais diferenças você identifica entre a relação dos fabricantes de tissue com seus 

clientes/consumidores quando comparadas com a relação dos fabricantes de celulose com seus 

clientes? Commodities versus varejo. 

 

F. Em 2016, em um movimento de verticalização da cadeia produtiva a Companhia Suzano de Papel 

e Celulose anunciou a entrada no segmento de papel tissue. Em sua opinião quais foram os fatores 

que levaram a esta decisão? 

 

G. Acredita que haverá mais movimentações na cadeia produtiva de celulose como a que ocorreu na 

Suzano? Por que? 

 

H. Quais são as competências necessárias para ser bem sucedido no mercado de celulose? 

 

I. Quais são as competências necessárias para ser bem sucedido no mercado de tissue? 

 

J. Estas competências podem ser aprendidas pelos fabricantes de celulose? Se sim, em quanto tempo? 

 

K. Sendo o Brasil um pais de dimensões continentais e com uma malha desenhada no modal rodoviário, 

quais os efeitos da logística na cadeia de varejo? 

 

L. De alguma forma, os fabricantes de celulose podem tirar algum benefício oriundos da logística 

existente da cadeia de celulose (capilaridade mundial) ao entrar no varejo? 

 

M. Com relação aos hábitos de consumo, quais são as principais características que os consumidores 

exigem dos produtos de tissue? Há alguma expertise intrínseca do setor? 

 

N. A indústria de celulose pode atingir este grau de satisfação dos consumidores de tissue? 

 

O. Quais as vantagens de custo que a integração vertical pode trazer para cadeia do tissue partindo do 

princípio da proximidade das fábricas? Esta vantagem de custo é maior do que os desafios da 

logística de transporte de tissue? 

 

P. A indústria de celulose será uma ameaça aos fabricantes de tissue? Por que? 
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7.2. Perguntas Painel de Especialistas 

Tissue, Fluff e Celulose Fibra Curta: aumento da demanda, aumento dos custos e aumento 

da pressão. 
O aumento do preço do eucalipto e a pressão do aumento dos custos. Quando os fornecedores só podem 

alterar os custos a cada 60 dias e os preços estão flutuando diariamente, como eles trabalham com os 

compradores para garantir um mercado justo e eficiente para todos? Custo em dinheiro de produtores 

integrados versus não integrados: os fornecedores não integrados devem procurar integrar-se? A 

crescente pressão sobre os custos estimulou a inovação nos usos da celulose de eucalipto? 

 

A. Uma das soluções, uma das alternativas para combater essa evolução de custos maior que o preço de vendas, 

foi a redução de gramatura do papel higiênico. Existe espaço pra isso ainda? Ou a redução de gramatura já 

está no limite? 

 

B. A Suzano traz essa novidade entre aspas que é a produção integrada de papel higiênico. Vocês veem espaço 

para que outras empresas de celulose façam isso no Brasil? 

 

C. Tenho lido algumas notícias sobre celulose no mundo que falam de incêndios e incêndios ou calor, excesso 

de calor na Europa vai afetar a oferta de celulose, principalmente por causa dos incêndios florestais? Em que 

medida isto beneficiara a celulose brasileira, vocês colocam isso no cenário de vocês, conseguem deslumbrar 

isso também ou não? 

 

D. O que vocês pensam sobre o uso de fibra de alto rendimento no tissue? 

 

E. Você tem alguma experiência nesse sentido? 

 

F. Como enxerga a consolidação do tissue no Brasil com a entrada futura de players mundiais e a Suzano 

verticalizando o processo? Existirão poucos produtores no Brasil? 

 

G. O último levantamento que eu fiz sobre o mercado eu encontrei 57 players de tissue no Brasil, interessante é 

que são 57 fábricas familiares e um fato que me chamou atenção grande parte delas estão mudando a geração. 

Uma geração que está entregando para uma geração seguinte, isto costuma facilitar movimentos de M&A. 

Quais as formas de inovação em tissue que utilizar para se manter competitiva? 

 

H. Como você vê o impacto dos custos mais elevados da celulose dos negócios dos seus clientes da área de 

tissue? E que tipos de ações que você como fornecedor de celulose pode tomar para apoiá-los? Existe? Por 

que? O segmento fica agora entre a gente costuma dizer, entre o céu e o inferno, mas na verdade vocês estão 

entre dois infernos. Porque vocês estão com um fornecedor muito forte que nem sempre se preocupa com o 

preço ou com se vocês estão comprando ou não. Porque vai vender lá fora e com um comprador muito forte 

dos supermercados que fica barganhando, gostaria de saber como você vê isto? 

 

I. As aparas brancas poderiam ser uma alternativa? 

 

J. Qual a consequência direta da greve dos caminhoneiros nos custos logísticos de vocês? Houve alguma 

mudança na estratégia de distribuição? 

 

K. Por que os produtores de tissue são extremamente abertos para fornecedores de produtos químicos mas 

fechados para os fornecedores de celulose? 

 

L. Do ponto de vista de vocês qual é a melhor estratégia para aumentar a rentabilidade no mercado de tissue? 

Desenvolvimento de papeis premium ou uma redução de custo? 

M. Como vocês veem a marginalização do preço de venda do folha dupla? Na Argentina em 2001, foi um caminho 

sem volta. Haverá chance de recuperação de preços aqui? Como vocês vem isso? Ainda existe espaço para 

mais capacidade? Ou está chegando ao limite para isso? 


