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Resumo

Este trabalho analisa o padrão de financiamento da indústria de papel e celulose 

no Brasil  nos  anos  1990,  procurando identificar  alguma alteração nesse  padrão que 

tenha ocorrido a partir da abertura econômica empreendida pelo país, iniciada em 1990. 

A base para esta análise é a comparação com alguns dos principais países produtores do 

setor,  observando tanto a formação dessa indústria  nos países selecionados,  como o 

próprio sistema de financiamento industrial estabelecido nesses locais. Completando o 

estudo, foram desenvolvidos alguns indicadores para a avaliação de uma amostra de 

empresas da indústria de papel e celulose brasileira, a fim de observar o comportamento 

deste setor nos anos 1990, quanto ao padrão de financiamento.

Palavras-chave: papel e celulose, padrão de financiamento, economia industrial, Brasil, 
anos 1990.

Abstract

This work analyzes financing patterns of paper and pulp industry in Brazil in the 

1990’s,  trying  to  identify  any  shifts  in  those  patterns,  occurred  since  economic 

liberalization, remembering that this work considered liberalization process in Brazil as 

starting in 1990. The background for this analysis is the comparison with some of the 

main producing countries  in  paper  and pulp,  observing  not  only the  history of  this 

industry  on  those  countries,  but  also  industrial  financing  systems  organized  there. 

Finishing this research, some indicators were developed for a sample of brazilian paper 

and pulp companies,  with the intent  of finding about  the behavior  of this  industrial 

sector in the 1990’s, highlighting its capital structure.

Key words: paper and pulp, capital structure, industrial economy, Brazil, the 1990’s.
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Introdução

Este trabalho procura identificar o padrão de financiamento da indústria de papel 

e celulose no Brasil nos anos 1990. Para isso, foi realizado um esforço para traçar o 

padrão  de  financiamento  dessa  indústria  no  país  desde  a  sua  formação,  e  uma 

comparação de sua formação com a maneira que se desenvolveu em outros países, que 

hoje  são  importantes  produtores.  Outro  instrumento  utilizado  para  este  estudo foi  a 

elaboração de indicadores  contábil-financeiros  de  uma amostra  de  seis  empresas  do 

setor, atuantes ao longo da década de 1990.

A questão do financiamento tem um papel central no desenvolvimento e mesmo 

no dinamismo da economia.  Esse fator se revelou ser de grande importância  para a 

execução de grandes projetos, como a própria industrialização, e a própria história dos 

países desenvolvidos mostra que a robustez financeira contribuiu para a construção de 

estruturas produtivas poderosas, que por sua vez reverteram na melhoria gradativa da 

qualidade de vida de suas populações. E não se deve pensar em estruturas produtivas 

poderosas  sem imaginar  o  desenvolvimento  da grande indústria,  em suas  diferentes 

fases.

Entre os setores industriais, a fabricação de papel e celulose se localiza em uma 

esfera  intermediária  em termos de complexidade.  Usuária  de processos  químicos  de 

baixo  grau  de  dificuldade,  esse  setor  se  revela  altamente  dependente  de  recursos 

naturais,  tanto  madeira  como  também  água  em abundância.  Apesar  de  possuir  um 

processo produtivo cuja complexidade não é excessiva, sua produção é concentrada em 

função da disponibilidade de recursos naturais para a sua produção, fator que coloca o 

Brasil  entre  os  mais  competitivos  do  mundo,  além  de  outras  vantagens  que  serão 

abordadas ao longo do capítulo 2. Essa competitividade do país aparece de forma mais 

aguda ao longo dos anos 1990.

Além de  consolidar  o  setor  de  papel  e  celulose  brasileiro  como competitivo 

internacionalmente,  os  anos  1990  representam  uma  significativa  mudança  na  vida 

econômica  do  Brasil.  Após  enfrentar  uma  década  de  grave  crise  financeira,  o  país 

procurou  restabelecer  suas  relações  econômicas  com  o  exterior,  implementando 

medidas  de  liberalização  comercial  e  financeira.  Entre  os  argumentos  apresentados 

pelos defensores dessa abertura econômica, estava a necessidade de atração de capital 
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externo  para  suprir  uma  crônica  deficiência  na  formação  de  poupança  interna, 

modificando assim as estruturas de financiamento da economia nacional.

Diante  desse  panorama  macroeconômico  nacional,  e  com  o  interesse  de 

investigar se o processo de abertura financeira alterou o padrão de financiamento da 

indústria de papel e celulose, condicionante fundamental para a operação desse ramo 

industrial, formula-se as seguintes questões:

Como a indústria de papel e celulose financiou seus investimentos ao longo da 

década de 1990? Houve alterações no padrão de financiamento dessa indústria a partir 

da abertura econômica?

A cadeia de papel e celulose foi escolhida por se revelar um setor em que o 

Brasil é competitivo internacionalmente,  diferentemente das outras cadeias estudadas 

pelo autor em seus projetos dentro de economia industrial. Além disso, apesar de se 

tratar de um setor relevante para a indústria brasileira, não há muitos estudos a respeito, 

e a questão do financiamento também não foi abordada nos estudos existentes sobre 

essa cadeia. Essas condições fundamentam a escolha do tema deste trabalho.

A opção pela  elaboração  de  indicadores  contábil-financeiros  se  justifica  pela 

quantidade de informações que esses indicadores permitem extrair quanto à situação 

financeira de uma empresa,  inclusive quanto ao padrão de financiamento. Apesar de 

estudar o padrão de financiamento da indústria de papel e celulose, o objetivo aqui não 

é  a  identificação  da  melhor  teoria  para  a  explicação  do  caso  dessa  indústria, 

diferenciando este trabalho da espécie mais comum de estudos realizados sobre padrão 

de financiamento. Seria interessante utilizar uma metodologia específica para este fim, 

porém não viria ao encontro das respostas buscadas para as perguntas expressas acima. 

Por  isso,  esta  dissertação  parte  da  teoria  do  pecking  order  finance para  avaliar  a 

indústria de papel e celulose brasileira nos anos 1990. 

A dissertação estrutura-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta os 

fundamentos  teóricos  do  trabalho,  passando  pela  teoria  da  organização  industrial  e 

abordando as teorias de financiamento à indústria. O segundo capítulo relata a história 

da indústria de papel e celulose, traçando um paralelo entre a formação dessa indústria 

no Brasil e a sua formação em outros países que se destacam no setor, Estados Unidos, 

Canadá,  Suécia  e  Japão.  O terceiro  capítulo  trata  especificamente  do  financiamento 

industrial, avaliando o setor de papel e celulose nesta questão. Neste capítulo, repete-se 

a estrutura utilizada no capítulo anterior, partindo dos principais países produtores, para 

depois abordar o caso brasileiro. O quarto capítulo apresenta o resultado da pesquisa 
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empírica sobre o padrão de financiamento da indústria de papel e celulose no Brasil, 

durante  a  década  de  1990.  Para  esse  estudo  empírico,  os  dados  utilizados  foram 

extraídos dos balanços contábeis de uma amostra de seis empresas do setor, entre os 

anos de 1990 e 1999.
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Capítulo 1 – Aspectos teóricos sobre indústria e financiamento

1.1 – Considerações iniciais

Este capítulo apresentará a base teórica do trabalho, procurando harmonizar a 

visão de várias estruturas teóricas elaboradas por autores que tentaram compreender a 

organização produtiva. Essa organização produtiva compreende as variadas formas sob 

as quais a sociedade se estruturou para suprir-se de bens essenciais à sua sobrevivência, 

assim como outros bens que se revelaram úteis ao seu cotidiano, passando por várias 

transformações  até  chegar  à  forma  de  atividade  empresarial  que  conhecemos 

atualmente,  e que é,  sob um aspecto,  objeto  de estudo deste  trabalho.  Dentro deste 

processo de transformação sócio-econômica, este capítulo partirá da industrialização, e 

abordará  as  elaborações  teóricas  do  funcionamento  deste  sistema  no  conjunto  da 

economia,  e  como a  questão  da  indústria  alterou  alguns  parâmetros  das  economias 

clássica  e  neoclássica,  predominantes  até  o  início  do  século  XX.  A  análise  das 

inadequações dos postulados da economia neoclássica, e a construção de alternativas 

teóricas a essa visão, baseadas em observações empíricas, originou a chamada teoria da 

organização industrial, que servirá como fundamento teórico para este trabalho, voltado 

também para uma análise empírica da indústria.

A seção seguinte do capítulo apresenta os passos dados na direção da elaboração 

de uma teoria da organização industrial, pouco sistematizada ao longo dos anos, apesar 

de bastante  útil  para  a  análise  das  estruturas  de  concorrência.  À medida  que forem 

apresentados  alguns  conceitos  da  teoria  da  organização  industrial,  será  inserida  a 

caracterização da indústria de papel e celulose, articulando a base teórica ao tema deste 

trabalho. Na terceira e última seção, haverá uma breve discussão a respeito das teorias 

de financiamento industrial.

1.2 – A teoria da organização industrial

A  teoria  da  organização  industrial  compõe-se  de  uma  série  de  estudos  e 

postulados que se contrapôs em diversos aspectos à teoria microeconômica neoclássica. 

Em comum, além de apontar as inconsistências da microeconomia tradicional,  esses 
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teóricos possuem a metodologia de trabalho, sempre partindo de observações empíricas 

para a realização de seus estudos. Com isso, a teoria da organização industrial procurou 

aproximar a teoria da realidade observada, interesse nem sempre compartilhado pelos 

teóricos neoclássicos.

A  teoria  microeconômica  tradicional,  desenvolvida  pelos  economistas 

neoclássicos no início do século XX, foi pensada a partir da elaboração do modelo de 

concorrência perfeita.  Em linhas gerais,  de acordo com esse  modelo,  cuja descrição 

pode ser facilmente encontrada nos manuais de microeconomia, como o de Pindyck e 

Rubinfeld  (2005),  as  firmas  de  um mercado  possuíam porte  pequeno,  e  a  acirrada 

concorrência faria com que elas não tivessem interferência na formação dos preços. A 

determinação de preços ocorria exclusivamente no mercado, através da interação entre a 

oferta e a demanda de bens. As empresas, além de tomadoras de preços (posto que não 

influenciavam a sua formação), especializavam-se na produção de um único produto, 

homogêneo, e participavam de um único mercado como ofertantes. Em outras palavras, 

as firmas da estrutura de concorrência perfeita eram monoprodutoras.  Além disso, a 

microeconomia,  assim como os  outros  troncos  teóricos  do  pensamento  neoclássico, 

defende que todos os fatores tendem ao equilíbrio – mercado, firmas e consumidores – a 

partir da estratégia de maximização racional dos agentes.

O primeiro  crítico contumaz do modelo  concorrencial  neoclássico foi  Sraffa. 

Sraffa  (1926)  apontou  algumas  inconsistências  do  modelo  teórico  neoclássico  e  a 

importância dessas formulações para o funcionamento adequado do modelo.

Primeiramente, ele acusou o modelo de concorrência perfeita de generalizar a lei 

de rendimentos decrescentes para todos os fatores de produção. Segundo Sraffa (1926), 

essa  generalização  era  imprópria,  uma vez  que  a  formulação  dessa  lei  por  Ricardo 

aplicava-se à terra, apoiada em um rendimento físico do espaço plantado. “Desde há 

muito tempo, a lei dos rendimentos decrescentes está associada ao problema da renda e, 

deste ponto de vista, a lei como foi formulada pelos economistas clássicos em relação à 

terra,  estava  inteiramente  adequada”  (Sraffa,  1926,  p.3).  Além  de  imprópria,  o 

economista  italiano  afirmava  que  a  generalização  dos  rendimentos  decrescentes  era 

incompatível com a hipótese de equilíbrio parcial.

Além disso, a fim de manter uma coerência a essa estrutura de concorrência, eles 

passaram a  minimizar  a  importância  da  divisão  social  do  trabalho,  para  que  a  sua 

formulação das economias de escala não resultasse em um modelo cujo crescimento das 

empresas era ilimitado, contrastando com a lógica do modelo de concorrência perfeita. 
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Quanto  à  lei  dos  rendimentos  crescentes,  porém,  foi  necessário 
submetê-la a uma transformação mais radical: restringiu-se, em muito, 
a importância por ela desempenhada na divisão do trabalho, ficando 
limitada ao caso das fábricas subsidiárias independentes que surgem 
com o aumento da produção de um ramo industrial; foi inteiramente 
abandonada a consideração de que a maior divisão interna do trabalho 
se torna possível  por causa do aumento das dimensões da empresa 
individual,  pois  isto  se  tornava  incompatível  com as  condições  de 
concorrência. (Sraffa, 1926, p.4)

Nesse quadro, os neoclássicos atribuem às economias externas um papel mais 

importante  na  obtenção  de  rendimentos  crescentes  de  escala,  porém  Sraffa  (1926) 

afirma que essa construção também é incompatível com a hipótese de equilíbrio parcial.

Quanto ao mercado, Sraffa (1926) observou que a curva de demanda individual 

da  empresa  era  decrescente,  o  que  apontava  a  existência  de  preferências  dos 

consumidores, e sugeria a não-homogeneidade dos produtos. Essa observação foi feita 

em função do volume de produção de uma empresa individual não ser determinado pela 

própria empresa, de acordo com o seu nível de custos. Na verdade, para Sraffa, a maior 

dificuldade de aumentar a produção estava em realizá-la,  ou seja,  em vendê-la, sem 

reduzir o preço ou aumentar sua despesa com venda. A proposição de reduzir o preço 

para aumentar a venda de uma empresa individual implica em uma curva de demanda 

individual decrescente. Por outro lado, a proposição de aumentar a despesa com venda 

sugere,  que os produtos daquele mercado não são totalmente homogêneos,  e que de 

alguma forma seria possível a um consumidor preferir o produto A, em relação o seu 

concorrente, B. Esse comportamento significa, em termos práticos, que há preferência 

do consumidor.

Ele observou também que muitas empresas operavam em condições de custos 

decrescentes, ao contrário do que afirmava a teoria neoclássica. “A experiência mostra 

que um grande número de empresas e a maior parte das que produzem bens de consumo 

trabalham  em  condições  de  custos  decrescentes”  (Sraffa,  1926,  p.9).  Esse 

comportamento dos custos retirava os obstáculos técnicos ao crescimento da empresa, e 

apontava  para  as  condições  de  mercado  como  limitadoras  em  última  instância  do 

crescimento das firmas. Caso as condições de mercado não fossem desfavoráveis a seu 

crescimento, abriria-se uma possibilidade para o estabelecimento de grandes firmas.
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As  críticas  de  Sraffa  foram  incorporadas  na  formulação  da  teoria  de 

concorrência  monopolística,  formulada  por  Chamberlin  (1949),  e  da  teoria  de 

concorrência  imperfeita,  elaborada  por  Robinson  (1936).  As  formulações  de  ambos 

eram muito próximas, e acrescentaram ao atomismo das empresas e à sua livre entrada e 

saída  no  mercado,  a  diferenciação  de  produto.  Essa  diferenciação  de  produto, 

respeitando a preferência do consumidor, resultou na principal diferença dessa estrutura 

de mercado, em relação à estrutura de mercado elaborada anteriormente.

A general class of product is differentiated if any significant basis for  
distinguishing  the  goods  (or  services)  of  one  seller  from those  of  
another. Such a basis may be real or fancied, so long as it is of any  
importance  whatever  to  buyers,  and leads  to  a  preference  for  one  
variety of the product over another. Where such differentiation exists,  
even though it  be slight,  buyers will  be paired with sellers,  not  by  
chance and a random (as under pure competition), but according to  
their preferences. (Chamberlin, 1949, p.56)

Um ponto relevante da construção teórica de Chamberlin diz respeito ao fato da 

diferenciação de produto não provocar diferenciação de custo para as firmas. Na prática, 

essa indiferenciação de custos cria, na estrutura de mercado, a existência de inúmeros 

pequenos  monopólios,  onde  as  empresas  não  eram  afetadas  pelas  ações  das 

concorrentes, e a livre entrada e saída de firmas eliminava o lucro extraordinário.

Mas  a  solução  do  modelo  de  concorrência  imperfeita  não  teve  a  simpatia 

imediata  de  todos  os  economistas.  Essa  formulação  encontrou  críticas  em  Kaldor 

(1992), para quem a rivalidade entre as concorrentes de um mercado era inevitável, e, 

portanto, as ações das empresas afetavam as demais. Kaldor também criticou a adoção 

de  algumas  suposições  inconsistentes,  como  a  curva  de  custo  em  forma  de  U, 

implicando a inexistência de economias de escala – ele concluiu que esse tipo de curva 

de custo,  embora  incomum no mundo real,  era  essencial  ao modelo,  para que seus 

resultados  não  estabelecessem  a  existência  de  lucros  extraordinários, 

independentemente da livre entrada de firmas no mercado. Ele afirmou que, uma vez 

consideradas as indivisibilidades do nível de produção das firmas, a entrada de novas 

firmas no mercado não levaria a elasticidade da demanda individual dessas empresas ao 

nível  infinito,  como  previa  o  modelo,  e  tampouco  encontrariam  um  equilíbrio  no 

tangenciamento  das  curvas  de  demanda  e  custo.  Nesse  cenário,  com um equilíbrio 
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diferente  do  ponto  de  cruzamento  da  receita  marginal  com  o  custo  marginal,  não 

ocorreria a eliminação dos lucros a partir da entrada de novos produtores no mercado.

[...] Introduzamos agora as indivisibilidades e as economias de escala. 
Neste caso o movimento de entrada de novas “firmas” não continuará 
até  que  as  elasticidades  da  demanda  dos  produtores  individuais  se 
tornem infinitas,  mas se deterá muito  antes,  como conseqüência do 
aumento  de  custos  associado  à  redução  do  nível  de  produção  das 
empresas. [...]  a mesma razão que impede a concorrência imperfeita 
de  se  tornar  “perfeita”  –  quer  dizer,  a  indivisibilidade  –  também 
impedirá a eliminação total dos “lucros”. (Kaldor, 1992, p.23, grifos 
do autor)

Em outro  momento,  Joan Robinson (1979)  produziu  um artigo publicado no 

Economic  Journal,  em  que  fez  uma  autocrítica  às  idéias  expostas  na  teoria  de 

concorrência  imperfeita,  partindo  então  de  observações  empíricas.  Neste  texto,  ela 

pontuou a freqüência com que se observava a existência de empresas multiprodutoras, e 

os diversos fatores que favoreciam esse comportamento, como os fatores técnicos, as 

economias de transporte e de distribuição, além de outros.

Pode  haver  várias  razões  para  a  produção,  sob  um  mesmo  teto, 
daquilo  que  do  ponto  de  vista  técnico  é  um número  excessivo  de 
mercadorias  diferentes;  pode  haver  economias  autênticas  (em 
transporte, correspondência, etc.) na oferta de uma “linha completa” 
aos  compradores,  bem  como  uma  vantagem  comercial  para  o 
vendedor  individual,  e  o  princípio  de  lucrar  de  maneira  indireta 
quando as oscilações são pequenas reduz o risco, o desemprego e a 
capacidade de desperdício.  (Robinson, 1979, p.200)

Outra afirmação de Robinson no artigo foi o questionamento à racionalidade das 

firmas, não quanto à tomada de decisões racionais, mas em relação à forma como a 

teoria  tradicional  entendia  essa  racionalidade.  Ela  afirmou  que  nem  sempre  o 

comportamento maximizador de lucros no presente é adotado pelas firmas, em função 

de estratégias de sobrevivência e crescimento, considerando a existência de barreiras à 

entrada de novos concorrentes. “[...] parece-me que a generalização simples mais válida 

é a de que o objetivo do empresário é que a firma sobreviva, em primeiro lugar, e que 

cresça, em segundo lugar” (Robinson, 1979, p.201).

Quanto  ao  preço,  Robinson  refutou  a  sua  importância  como instrumento  de 

concorrência. “A suposição de que o preço é o principal veículo para a competição é 
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uma grande simplificação da realidade” (Robinson, 1979, p.203). A partir dessa visão, 

ela destacou a natureza multidimensional da concorrência, em que aparecem elementos 

como a diferenciação de produto, a publicidade, a oferta de serviços relacionados, o 

esforço de vendas, entre outros. Esses fatores já haviam sido apontados por Schumpeter 

(1934),  o  que  será  abordado  a  seguir.  Ainda  sobre  o  preço,  a  autora  apontou  a 

imprecisão na determinação do preço pelo método neoclássico. Essa imprecisão ocorre 

porque a determinação do preço segundo esse método depende do conhecimento da 

curva de demanda da empresa. Essa curva de demanda, por sua vez, revela-se de muito 

difícil conhecimento, uma vez que a interdependência que caracteriza o mercado exige 

o conhecimento prévio das reações da concorrência às ações da empresa, tornando a 

demanda individual uma função muito difícil de estimação.

Outra crítica também realizada por Robinson (1979) diz respeito à exclusão do 

fator tempo na análise do equilíbrio, corroborando para o seu caráter estático. Além de 

não considerar o tempo no ajuste para o equilíbrio, a teoria neoclássica desconsiderava 

as  demais  influências  que  podem  alterar  o  ponto  de  equilíbrio.  Essas  influências 

ocorrem em todo o processo de ajuste, e mesmo o ajuste é capaz de modificar o ponto 

de equilíbrio, o que torna esse processo de busca do equilíbrio um movimento não-

instantâneo. Robinson chegou mesmo a afirmar que essa incapacidade de lidar com o 

tempo era a maior debilidade de sua teoria da concorrência imperfeita. Isso porque não 

só o momento presente sofre as influências do que ocorreu no momento anterior, como 

as ocorrências do tempo presente interferem na localização do ponto de equilíbrio, bem 

como na direção em que se movimenta. Assim, para ela, o processo de ajuste de uma 

economia  em direção ao  equilíbrio  é  um processo dinâmico e  contínuo,  e  qualquer 

cálculo de busca do equilíbrio que observar apenas o seu caráter estático incorrerá em 

imprecisões decorrentes da própria dinâmica do processo.

Paralelamente a esse debate, Chandler (1998) estudava a formação da indústria 

norte-americana desde o século XIX, e observava a formação das grandes empresas. De 

acordo  com  ele,  a  principal  mudança  que  permitiu  a  estruturação  do  mercado  em 

grandes empresas diz respeito à organização, a partir da qual foi possível atender às 

demandas  de  um  mercado  nacional  em  formação.  Somente  após  a  estruturação 

organizacional, ocorreram as mudanças tecnológicas que levariam os departamentos de 

P&D à frente da competição inter-empresarial.
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A partir de 1903, as novas fontes de energia e as novas tecnologias 
aparentemente se tornaram o maior incentivo à inovação na indústria 
norte-americana, sendo as principais inovações aquelas que resultaram 
em novos produtos e processos. [...] O mesmo não se pode dizer das 
mudanças  ocorridas  nos  20  ou  25  anos  anteriores  a  1903.  nesse 
período, as inovações básicas têm mais a ver com a criação de novas 
formas de organização e novos meios de comercialização. (Chandler, 
1998, p.61)

Antes de Chandler estudar a indústria dos Estados Unidos, e concomitantemente 

à onda de críticas aos neoclássicos, Schumpeter (1934) analisava o sistema a partir de 

seu  dinamismo,  e  da  forma  como  destruía  e  recriava  suas  estruturas  por  meio  das 

inovações.  As  inovações  poderiam  apresentar  variadas  formas,  como  inovações  de 

produto,  de  processo  produtivo,  de  meios  de  transporte,  de  fontes  de  energia,  de 

mercados de formas de organização, entre outras. Todas elas, no entanto, representavam 

um ganho competitivo em relação ao mercado. 

Segundo Schumpeter (1934), a grande empresa, formada a partir das economias 

de escala, não era ineficiente, como defendia a visão tradicional, e sim trabalhava com a 

perspectiva,  no  longo  prazo,  de  aumentar  a  produção,  aumentar  a  produtividade,  e 

reduzir os preços. Isso acontecia porque a inovação, caracterizada por Schumpeter como 

um  processo  de  destruição  criadora,  era  um  fenômeno  permanente  e  endógeno  à 

empresa, que a alavancava competitivamente no longo prazo. A teoria das inovações 

contrariava  frontalmente  a  noção  de  equilíbrio  parcial,  uma  vez  que  desmontava  a 

análise baseada em estruturas dadas.

Schumpeter (1934) defendia também a eficiência das práticas monopolistas das 

empresas, no sentido de, estrategicamente, aumentar o poder de competição. Assim, o 

objetivo das empresas era a busca ou a ampliação de vantagens competitivas, que se 

expressavam  na  forma  de  espaços  de  mercado,  sempre  almejando  um  crescimento 

estável para a firma.

Outra consideração de Schumpeter que apareceria mais tarde, aproveitada por 

outros autores, diz respeito às formas de concorrência, que, assim como as áreas sujeitas 

à inovação,  representavam um leque de opções muito mais  amplo que o par preço-

quantidade,  como  o  esforço  e  venda,  a  publicidade  e  o  oferecimento  de  serviços 

correlatos. Suas idéias influenciaram muitos outros economistas na análise da dinâmica 

capitalista e do comportamento empresarial.
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Uma  pesquisadora  que  sofreu  a  influência  de  Schumpeter  foi  Penrose. 

Desenvolvendo estudos da empresa,  a  partir  da utilização dos mesmos conceitos de 

dinâmica empresarial introduzidos por Schumpeter, Penrose (1959) procurou entender 

os  condicionantes  do  crescimento  da  firma.  A  autora  observou  que  a  busca  do 

crescimento não é incompatível com a lucratividade no longo prazo, e que as estratégias 

das grandes empresas geralmente combinam os dois fatores. 

The  growth  in  the  ‘size’,  however  defined,  of  the  industrial  
administrative unit is of importance because the larger this unit is, the  
smaller is the extent to which the allocation of productive resources to  
different uses and overtime is directly governed by market forces and  
the greater is the scope for conscious planning of economic activity.  
(Penrose,  1959,  p.15).  To  increase  total  long-run  profits  of  the 
enterprise  in  the  sense  discussed  here  is  therefore  equivalent  to  
increasing the long-run rate of growth. (Penrose, 1959, p.30)

Penrose (1959) considerou também que a taxa de crescimento é limitada pela 

capacidade de administrá-la, ou seja, pela capacidade da administração central manter 

sua agilidade e unicidade na condução das estratégias da empresa, apenas na medida de 

se  manter  a  sua  unidade central  na  tomada de decisões  estratégicas.  Nesse  sentido, 

Penrose afirmou que é muito difícil determinar o momento exato em que uma firma 

torna-se  grande  demais,  ou  complexa  demais,  para  ser  eficientemente  gerida.  Essa 

dificuldade decorre da capacidade de julgar a competência da firma em alterar a sua 

estrutura  administrativa  de  forma  a  habilitar  a  tomada  de  decisões  gerenciais  não 

rotineiras por um número grande de funcionários, sem perder a sua unidade essencial. 

Considerando  que  essas  decisões  requerem uma  visão  estratégica  do  negócio,  uma 

grande capacidade de análise, um conhecimento amplo dos valores da companhia, e de 

sua essencialidade,  torna-se um desafio para as firmas em crescimento capacitar um 

número cada vez maior de funcionários com tais habilidades. Porém, a capacidade da 

empresa em responder a esse desafio dará o seu limite de crescimento. 

Penrose (1959) também afirmou que a grande empresa tende a diversificar suas 

atividades como forma de estratégia competitiva mantendo o binômio lucro-crescimento 

como objetivo central. Segundo ela, essa diversificação poderia ser originada na base 

produtiva e tecnológica – quanto mais complexa, mais oportunidades de diversificação 

tende a oferecer. Poderia também ser originada no mercado, a partir de um cliente de 

outro produto ou serviço, situação em que é importante a realização de um esforço de 
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vendas. Outra possibilidade que levaria à diversificação das atividades da firma estaria 

no próprio departamento de P&D, por meio de inovações.

Todos esses autores contribuíram com os seus estudos para a formação de uma 

teoria  do  oligopólio,  que  até  então  não  estava  sinteticamente  formulada.  Essa 

formulação  veio  apenas  com  os  trabalhos  de  Labini  (1958)  e  Bain  (1956),  que 

teorizaram  o  que  se  convencionou  chamar  de  paradigma  da  estrutura–conduta–

desempenho (ECD). Neste paradigma a estrutura refere-se, em síntese, às barreiras à 

entrada, que determinam o vigor da ameaça potencial de novos concorrentes. A conduta 

se refere ao tamanho das margens de lucro, e quão elevadas elas podem se manter sem 

estimular novas entradas, considerando as barreiras estruturais da indústria. Enquanto o 

desempenho diz respeito às diferenças de dinamismo da indústria.

Labini (1958) reconheceu primeiramente a falta de sistematização de uma teoria 

alternativa à teoria microeconômica neoclássica. Os esforços críticos não haviam sido 

capazes  de  produzir  uma  visão  alternativa  integrada.  Por  isso,  ao  reconhecer  o 

oligopólio como o caso geral das estruturas de mercado, ele propôs em seu livro uma 

tipologia  ainda  hoje  utilizada  para  a  caracterização  dos  mercados.  De  acordo  com 

Labini, identificamos três tipos de oligopólio:

 Oligopólio  diferenciado,  já  tratado  por  Sraffa  (1926),  Kaldor  (1992)  e 

Robinson (1979), em que a diferenciação de produto é o principal meio de 

concorrência;

 Oligopólio concentrado puro, sem diferenciação de produto. Essa estrutura 

tinha  sido  pouco  estudada  anteriormente,  razão  pela  qual  recebeu  maior 

dedicação  do autor.  “[...]é  a  análise  da  segunda situação  – a  situação  de 

setores  industriais  caracterizados  por  uma  elevada  concentração  –  que 

necessita de mais aprofundamentos” (Labini, 1958, p.35);

 Oligopólio misto, que reúne diferenciação com concentração.

Apresentados  alguns  aspectos  da  teoria  da  organização  industrial,  faz-se 

necessário aproximar um pouco a teoria do objeto de estudo. Essa aproximação partirá 

de uma simples pergunta: onde a indústria de papel e celulose se articula com a teoria da 

organização industrial?

O caminho teórico seguido até o presente momento enfatizou sobremaneira a 

conceituação de oligopólio, e esta escolha não foi abraçada ao acaso. Está relacionada 

ao setor  a  ser  tratado  ao longo deste  trabalho.  A indústria  de  papel  e  celulose  está 

organizada sob a forma de um oligopólio. Mais especificamente, sob a forma de um 
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oligopólio concentrado puro, em que não existe diferenciação de produto, na tipologia 

de Labini (1958). É necessário ponderar essa negação da diferenciação de produto, uma 

vez que alguns mercados dessa indústria apresentam algum grau de diferenciação. Mas 

essa caracterização será retomada mais tarde.

Voltando ao trabalho realizado por Labini (1958), ele partiu de uma estrutura de 

determinação de preço alternativa, o princípio do custo total, elaborado por Hall e Hitch 

(1939).  Labini  (1958)  utilizou a margem de lucro como elemento  para o estudo do 

oligopólio concentrado puro, levando em conta as descontinuidades tecnológicas. Em 

seus exercícios numéricos, ele avaliou as possibilidades de entrada e saída de pequenas, 

médias e grandes empresas em uma estrutura de mercado pré-estabelecida. Com isso, 

ele  discute  a  conveniência  para  a  grande  empresa  (empresa-líder  do  mercado)  em 

expulsar  ou  manter  as  empresas  existentes,  sejam  elas  pequenas  ou  médias.  Dessa 

forma, Labini concluiu que a principal preocupação das empresas maiores tem como 

alvo a reação dos concorrentes, efetivos e potenciais.

O fato  é  que,  no oligopólio,  a  preocupação principal  das empresas 
maiores que controlam o preço é a exclusão de novas empresas. Nesse 
sentido, tem toda razão Andrews, que insiste muito na idéia de que os 
empresários, mesmo estando geralmente em condições de fixarem o 
preço – o que não poderiam fazer em concorrência –, têm uma zona de 
decisão  muito  limitada,  exatamente  porque  temem  a  expansão  de 
outras empresas que operam no mesmo setor ou a invasão de novas 
empresas  ou,  ainda  mais,  de  empresas operando em outros  setores 
produtivos.  É  portanto,  a  reação  dos  concorrentes,  efetivos  ou 
potenciais,  mais  do  que  a  dos  consumidores,  que  influencia  o 
comportamento dos empresários. (Labini, 1958, p.65)

Assim, para ele, enquanto a necessidade de um tamanho mínimo de mercado 

representava a principal barreira à entrada em um oligopólio diferenciado puro (quando 

não há descontinuidade técnica), a principal barreira de um oligopólio concentrado puro 

era  a  barreira  tecnológica,  caracterizada  pela  dificuldade  das  empresas  menores  em 

atuarem com plantas maiores.

Bain  preferiu  destacar  outro  aspecto  do  oligopólio.  Bain  (1956)  destacou  a 

importância  da  condição  de  entrada  em  um  mercado,  estudando  as  ameaças  de 

potenciais entrantes à competição entre as firmas estabelecidas, e como isso afeta sua 

conduta e desempenho. Ele usou como medida das condições de entrada o quanto as 

firmas estabelecidas podem elevar e manter seus preços persistentemente acima do nível 
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competitivo sem atrair a entrada de novas empresas. A idéia de manutenção persistente 

dos preços acima do nível competitivo dimensiona o caráter estrutural, de longo prazo, 

das condições de entrada em um mercado.

Bain  (1956)  colocou  a  condição  de  entrada  como  sendo  uma  situação 

equivalente  ao  estado  de  concorrência  potencial,  representada  por  possíveis  novos 

vendedores, os potenciais entrantes. Por causa desse sentido dado à condição de entrada, 

Bain,  juntamente a  Labini,  foi  considerado um teórico da interdependência  entre  as 

empresas, a principal característica concorrencial do oligopólio. Sob esse entendimento, 

a  firma  estabelecida  sempre  observa  e  tenta  antecipar  os  movimentos  de  seus 

concorrentes potenciais, aqueles que poderão futuramente entrar naquele mercado, para 

disputar seu espaço.

Bain  (1956)  avaliou  que  a  condição  de  entrada  pode  ser  estimada  pelas 

vantagens dos vendedores estabelecidos sobre os potenciais entrantes. Considerando a 

capacidade  desses  vendedores  estabelecidos  de  fixar  seus  preços,  tais  vantagens 

estariam expressas na proporção em que os preços são fixados persistentemente acima 

de  um  nível  competitivo,  sem  que  novas  empresas  entrem  para  competir  naquela 

indústria. Como essa margem praticada aparece de forma persistente e sistemática, ela 

pode e deve ser considerada uma condição estrutural da indústria, a partir da qual são 

escolhidas  as  condutas  que  servirão  para  induzir  ou  evitar  a  entrada  de  novos 

concorrentes.

Partindo do princípio de que as barreiras à entrada são uma condição estrutural 

da indústria, resta esclarecer as situações nas quais essas barreiras se desenvolvem. De 

acordo com Bain (1956), as barreiras à entrada se desenvolvem tendo como ponto de 

partida características que são quase sempre inerentes à indústria. Assim as barreiras à 

entrada podem ter como fontes:

 Vantagens absolutas de custo das firmas estabelecidas;

 Vantagens  de  diferenciação  de  produto,  quase  sempre  associadas  às 

economias de escala;

 Economias de escala de todos os tipos, em relação ao tamanho do mercado.

A  dimensão  das  barreiras  à  entrada,  por  sua  vez,  dependerá  do  grau  dessa 

vantagem  existente  para  as  firmas  estabelecidas,  seja  ela  de  custo  absoluto,  de 

diferenciação de produto, ou de escala.

Já  apresentamos  que  a  estrutura  de  mercado  do  setor  de  papel  e  celulose  é 

oligopolista. Refinando um pouco mais essa definição, é possível afirmar que este setor 
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revela se organizar estruturalmente como um oligopólio porque apresenta barreiras à 

entrada, no melhor entendimento formulado por Bain (1956).

Também já foi qualificado que o tipo de oligopólio dessa indústria, na tipologia 

de  Labini  (1958),  é  o  oligopólio  concentrado  puro,  sem  diferenciação  de  produto. 

Contudo, resta uma qualificação a fazer sobre essa inexistência de diferenciação. Na 

indústria de papel e celulose, a diferenciação de produto ocorre em menor escala no 

setor  de  papel,  à  partir  da  variada  produção  obtida  a  partir  da  celulose,  como 

embalagens,  papéis  para  impressão  e  escrita,  papel-cartão,  etc.  O  próprio  tipo  de 

celulose (fibra curta ou longa) favorece a produção de um ou outro tipo de papel, apesar 

de não impossibilitar a produção diversificada da indústria. Por isso, quanto à pasta de 

celulose, produto de maior aceitação externa dessa indústria no Brasil, o produto pode 

ser considerado homogêneo. Contudo, a homogeneidade de produto é uma característica 

demasiado  simples  para  apresentação.  Então  podemos  acrescentar  que  este  setor 

apresenta uma descontinuidade técnica considerável, e que sua elevada escala mínima 

de produção constitui sua principal barreira à entrada.

Retomando as idéias apresentadas por Bain (1956),  a conclusão do autor em 

relação  à  condição  de  entrada  apontou  para  alguns  condicionantes  desse  elemento 

estrutural  sobre  a  conduta  e  o  desempenho  das  firmas  estabelecidas.  O  primeiro 

condicionante  é  o  nível  da  condição  de  entrada,  considerado o  percentual  de  preço 

fixado acima do nível competitivo sem provocar a entrada. O segundo condicionante é o 

grau de concentração entre as firmas estabelecidas, que estabelece também o grau de 

interdependência das ações. O terceiro condicionante é a fonte da barreira à entrada, se 

esta  envolve  ou  não economia  de  escala.  Esses  condicionantes  determinam o  quão 

eficaz  é  o  impedimento  a  potenciais  entrantes  em  um  oligopólio  estabelecido,  e 

originam  uma  classificação  elaborada  pelo  próprio  Bain  (1987),  segundo  a  qual  a 

indústria pode:

 Permitir a fácil entrada de novas firmas;

 Impedir  a  entrada  de  forma  ineficaz  (entrada  ineficazmente  impedida), 

situação em que as barreiras à entrada são consideradas moderadas;

 Impedir  a  entrada  de  potenciais  concorrentes  de  forma  eficaz  (entrada 

eficazmente  impedida),  situação  em  que  as  barreiras  à  entrada  são 

consideráveis, mas não monopólicas;
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 Bloquear a entrada, situação em que as barreiras à entrada na indústria são 

intransponíveis,  e  oferecem  uma  condição  praticamente  monopólica  às 

firmas estabelecidas.

Todas essas condições estruturais afetam a conduta e o desempenho das firmas 

estabelecidas de diferentes formas,  inclusive quanto à atração ou expulsão de novas 

empresas. Como mostra este trecho escrito por Bain em outro livro:

The condition of entry, or height of the barrier to entry in an industry,  
should in theory tend to influence its market conduct and performance  
in two ways. First, it places a long-run limit on selling price which  
established firms may choose not to exceed in order to forestall entry.  
This  is  a distinct  possibility  if  the industry  is  oligopolistic  and the 
established firms are thus large enough to take account of the effects  
of their price policies on entry.  Second, the decision of established  
firms to  exceed the limit  price  will  induce entry,  increase  industry  
output,  and probably  tend in the long run to  keep that  price  from  
being exceeded. Thus, in both ways, the force of potential competition  
as measured by the condition of entry influences market conduct and  
performance. (Bain, 1987, p.23)

Steindl (1952) observava a dinâmica capitalista nos Estados Unidos quando fez 

algumas  considerações  importantes  sobre  o  oligopólio.  Escrevendo 

contemporaneamente a Bain e Labini, ele observou características não exploradas dos 

oligopólios enquanto tentava explicar o processo de concentração de capital no longo 

prazo. Ele comprovou a partir de dados empíricos a existência de capacidade excedente 

mesmo em períodos de prosperidade, e encontrou duas explicações para esse fato, além 

das considerações sobre a possibilidade de flutuações da demanda.

O primeiro motivo é a existência de descontinuidades técnicas, que explica a 

impossibilidade de aumento gradual da capacidade produtiva, à medida do crescimento 

do mercado. Com isso, a capacidade se expande aos saltos. Ao se perguntar a razão pela 

qual a expansão da capacidade produtiva não é gradual, acompanhando o crescimento 

do mercado, Steindl (1952) apontou para a indivisibilidade e a durabilidade da planta, e 

também  dos  equipamentos.  Ele  ressaltou  que  essa  indivisibilidade  era  devida  às 

economias de escala, e que a impossibilidade de se construir, demolir ou remover as 

plantas produtivas em intervalos curtos de tempo tornava a capacidade produtiva sujeita 

à expansão em saltos. Se a criação e destruição de fábricas fosse tarefa fácil e rápida, 

seria possível acompanhar a gradualidade dos incrementos dos mercados na expansão 

da capacidade de produção.
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A segunda diz respeito à estratégia de concorrência, que explica a expansão da 

capacidade  antes  da  ampliação  da  demanda  e  não  depois.  Essa  estratégia  de 

concorrência, que visa a ocupação de maiores parcelas do mercado, é muito usada em 

mercados com elevadas economias de escala, sempre procurando desestimular a ameaça 

de  potenciais  entrantes.  Para  Steindl  (1952),  a  economia  deveria  ampliar  a  sua 

capacidade produtiva de forma gradativa, e simultânea à sua capacidade de consumo e, 

portanto,  de  realização  de lucros.  Contudo,  ele  afirma que  essa  solução não ocorre 

devido  ao  individualismo  imposto  pelo  sistema  competitivo.  Essa  competição 

determina, por exemplo, que não haja um fechamento de uma fábrica e a redução da 

capacidade  produtiva  em indústrias  que  enfrentam um declínio,  pois  cada  produtor 

busca defender a sua participação no mercado, mesmo que isso fira a capacidade do 

sistema de manter a sua rentabilidade.

[...]  para  a comunidade como um todo [...]  é  possível  ocorrer  uma 
expansão  do  produto,  por  meio  da  expansão  gradativa  dos 
equipamentos  de  capital.  Mas  o  individualismo  de  um  sistema 
competitivo não permite essa solução. [..] cada produtor apega-se a 
uma participação no produto, de modo a não perder a sua “clientela”. 
Assim, uma reserva planejada e deliberada de capacidade excedente é 
sempre  mantida  pela  maioria  dos  produtores,  com  bons  motivos, 
segundo o seu ponto de vista, embora uma parte dela, pelo menos, seja 
um desperdício do ponto de vista da comunidade. (Steindl, 1952, p.24, 
grifo do autor)

Essa descoberta de Steindl traz uma importante informação para a caracterização 

da indústria de papel e celulose. A estratégia de competição das empresas do setor segue 

esse padrão descrito por Steindl (1952), com excesso de capacidade planejada, também 

conhecido como investimento  à  frente da demanda,  a  fim de ocupar  os  espaços de 

mercado.

Ainda no caminho seguido por Steindl em seus estudos de dinâmica econômica 

por meio da estrutura oligopolística, o autor deu um passo adiante em sua análise. Após 

Comprovar a tendência de capacidade excedente na indústria, e sua correlação com as 

economias de escala, Steindl (1952) procurou investigar a existência das economias de 

escala como um limite ao crescimento da empresa. Avaliando o caso do oligopólio, em 

que a taxa de crescimento da empresa é superior à taxa de crescimento do mercado, ele 

concluiu que a possibilidade de expulsão dos produtores marginais é pequena, posto que 

o custo da luta é alto. Nesses casos, o autor apontou a diversificação de mercados como 
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solução. Contudo, mesmo essa solução não lhe parecia definitiva, diagnóstico que o fez 

prever uma tendência de estagnação dos oligopólios na indústria norte-americana.

Steindl (1952) considerou que as indústrias que oferecem lucros anormais, ou 

extraordinários,  para  os  seus  produtores  marginais  tendem a  uma sobreacumulação. 

Essa sobreacumulação resistiria, entre ouros fatores, por conta da magnitude do esforço 

de  vendas  necessário  para  a  expulsão  do  mercado  desses  produtores  marginais.  A 

concorrência necessária para a expulsão exigiria muito esforço. Assim, auferindo lucros 

anormais,  essa indústria  atingiria uma acumulação interna superior à necessidade de 

inversão para a expansão interna de bens de capital. Por outro lado, não haveria muito 

incentivo para a aplicação dos recursos excedentes em outras indústrias, uma vez que o 

ingresso em novos mercados demanda um esforço de vendas muito alto em termos de 

custos. Nesse processo, a taxa de investimento passa a limitar a taxa de acumulação 

interna. Conseqüentemente, a limitação da taxa de investimento acabará por limitar as 

margens de lucro obtidas com um determinado nível de utilização da capacidade. Essa 

dinâmica de limitação levaria à estagnação da indústria.

Uma crítica a Steindl (1952) foi realizada por Possas (1985), também baseado na 

realidade que seguiu após o livro de Steindl. Possas apontou que Steindl levou em conta 

somente a inovação de processos,  desconsiderando as possibilidades de inovação de 

produto,  tanto  por  meio  da  diferenciação  de  produto,  como  pela  diversificação  de 

mercado, via exportações, investimento direto externo, royalties, e até a possibilidade de 

aplicação financeira.

Contudo, a principal contraposição às restrições à diversificação pontuadas por 

Steindl  (1952)  se  encontra  em Chandler  (1998).  Este  autor  viu  o  crescimento  dos 

departamentos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  como  um  propulsor  à  diversificação 

industrial.  A partir  dos  desenvolvimentos  técnicos  e  da  ciência  aplicada,  diferentes 

bases industriais passaram a competir com um mesmo produto. Um exemplo dado por 

Chandler  foi  o  setor  de  plásticos,  que  passou  a  apresentar  concorrência  entre  as 

indústrias química, petroleira, elétrica e de borracha (Chandler, 1998:115).

Segundo Chandler (1998), esse desenvolvimento trouxe importantes alterações 

na  estrutura  organizacional  das  grandes  empresas,  e  também  nas  estratégias  de 

concorrência.  Os  movimentos  de  diversificação  levaram  as  grandes  empresas  a 

abandonarem as estruturas centralizadas de gerência, departamentalizadas, em favor de 

uma  descentralização  apoiada  em  unidades  menores,  em  função  dos  produtos 

fabricados. Essa alteração levou a uma mudança do próprio perfil dos administradores, 
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que passaram a ser menos especializados, uma vez que a empresa deixou de produzir 

apensa um tipo de mercadoria, e adquiriram um perfil mais generalista, ampliando suas 

responsabilidades  sobre  o  desempenho  comercial  e  financeiro  de  suas  unidades 

divisionais, dentro da companhia.

As estratégias de concorrência foram afetadas por essa mudança, de acordo com 

Chandler  (1998),  porque  houve  um  deslocamento  de  seus  principais  focos,  com  a 

redução  da  importância  da  diferenciação  de  preços  e  de  produtos,  e  com  a 

predominância do desenvolvimento tecnológico como fonte de concorrência. A adoção 

de  atividades  sistemáticas  de  pesquisa  e  desenvolvimento  permitiu  às  empresas 

transformarem suas evoluções tecnológicas em diferencial competitivo, e essa novidade 

fundamentou a estrutura concorrencial de diversas indústrias a partir da segunda metade 

do século XX.

A  questão  da  diversificação  foi  tratada  por  Porter  (1991)  como  uma 

possibilidade  estratégica  para  ampliação  da  competitividade  de  uma  empresa.  Ele 

identificou três  possibilidades  de  diversificação,  que  podem ser  escolhidas  por  uma 

companhia que pretende entrar em um novo negócio.

A primeira estratégia está mais próxima da diversificação apontada por Chandler 

(1998),  e  defende  a  entrada  por  meio  de  desenvolvimento  interno.  Tal  como  a 

diversificação de Chandler, essa estratégia depende de uma evolução técnica da empresa 

para a entrada em um novo negócio. Porter (1991) ressalta que vários aspectos devem 

ser considerados pela empresa entrante antes da opção pela estratégia, como os efeitos 

da entrada de um novo concorrente nos preços do produto no mercado, e a possibilidade 

de retaliação das empresas já estabelecidas.

A segunda estratégia definida por Porter (1991), também muito utilizada para 

diversificação, é a aquisição de uma empresa participante do mercado de interesse. Essa 

estratégia geralmente não afeta os preços do mercado, uma vez que a aquisição não 

acrescenta  uma  nova  empresa  à  indústria,  portanto,  não  amplia  a  sua  capacidade 

produtiva. O autor ainda destaca que o funcionamento de um mercado de companhias 

eficiente determina os preços de aquisição, e evita distorções de preço que poderiam 

comprometer a viabilidade dessa estratégia de diversificação.

A última estratégia apontada por Porter (1991) para diversificação é classificada 

por ele como entrada em seqüência, e combina as duas estratégias apresentadas acima. 

Na  entrada  em  seqüência,  a  empresa  entrante  adquire  uma  empresa  na  indústria 

escolhida  como  alvo.  Depois,  a  empresa  procura  reposicionar  a  empresa  adquirida 
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dentro da indústria, através da construção de uma marca, do lançamento de um novo 

produto, ou de outro mecanismo. De acordo com Porter, a vantagem principal dessa 

estratégia sobre as outras é a redução de perdas em caso de fracasso, pois uma entrada 

insatisfatória  pode ser  abortada antes  da  incorrência  em custos  irrecuperáveis  muito 

altos,  como ocorre inevitavelmente  na estratégia  de aquisição direta  do alvo,  ou na 

entrada por desenvolvimento interno.

A apresentação das estratégias de diversificação e a observação de Chandler a 

respeito das mudanças organizacionais implementadas na grande empresa, a partir da 

adoção  da  diversificação  como estratégia  competitiva,  levam a  um questionamento: 

como considerar  a  integração  vertical  na  nova  estrutura  da  grande  empresa?  Porter 

(1991) tratou deste tema também.

A integração vertical ocorre quando um produtor atua em mais de uma etapa de 

sua cadeia produtiva. Quando esse produtor garante para si um suprimento de insumos 

para  seu  processo  produtivo,  a  integração  é  considerada  “para  trás”.  Quando  esse 

produtor compra o produto final,  para distribuí-lo aos pontos de venda, para vender 

diretamente ao consumo, ou mesmo para fabricar outras mercadorias,  a integração é 

considerada “para frente”.

Porter (1991) destacou que a integração vertical ocorre em função da própria 

escala ótima de produção, quando é possível obter reduções de custos, seja por fatores 

operacionais,  de  controle,  de  informação,  de  relacionamentos  estáveis,  entre  outros. 

Além  disso,  a  integração  vertical  pode  ser  um  eficiente  meio  para  ampliar  os 

conhecimentos na tecnologia da produção, para assegurar a oferta de material  (ou a 

demanda,  no  caso  de  integração  para  frente)  sem grandes  variações  de  preço,  para 

reduzir o poder de negociação de fornecedores ou clientes poderosos, e para facilitar 

tecnicamente a diversificação.

Porém, a integração vertical  apresenta também alguns custos,  que devem ser 

ponderados na tomada de decisão quanto a essa estratégia. Porter (1991) aponta como 

os seus principais custos a elevação dos custos fixos, a elevação das barreiras de saída, o 

aumento das exigências de investimento de capital, o fechamento do acesso a pesquisas 

e  ao  know-how dos  fornecedores  ou  consumidores,  e  a  exigência  de  competências 

gerenciais amplas, para a administração de negócios com características diferenciadas.

Williamson (1987) tratou a integração vertical  como um fator  a ser  avaliado 

constantemente através dos custos de transação. Considerando os custos de entrada e de 

saída da produção avaliada, Williamson defendeu que a empresa determina integrar-se 
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ou não verticalmente à medida que descobre ser mais barato produzir internamente ou 

adquirir  no mercado determinada etapa de seu processo produtivo. Como a empresa 

opta sempre pelo caminho que lhe ofereça custo menor, este autor defende que os custos 

de transação determinam, em última instância, o grau de integração vertical  de uma 

empresa.

Considerando a proposição de Steindl (1952), de adotar a diversificação como 

estratégia para compensar a limitação da margem de lucro nos oligopólios, uma forma 

de diversificação, baseada na busca de novos mercados, é a internacionalização. Por 

isso, a última questão teórica a ser abordada aqui, dentro da construção da teoria da 

organização  industrial,  é  a  tendência  à  internacionalização  das  empresas.  Dentro  da 

idéia  da  internacionalização,  Porter  (1991)  definiu  algumas  indústrias  como  sendo 

indústrias globais, ou seja, indústrias “em que as posições estratégicas dos concorrentes 

em importantes mercados nacionais ou geográficos são fundamentalmente afetadas por 

suas posições globais” (Porter, 1991:258). Este autor definiu três maneiras principais de 

atuação internacional das empresas: o licenciamento, as exportações e o investimento 

direto externo.

Segundo Porter  (1991),  a  atuação  global  de  uma empresa  é  favorecida  pela 

existência de vantagens comparativas locais, pela existência de curvas de aprendizagem 

que podem ser acentuadas devido à operação em maior escala, pela diferenciação do 

produto  através  da  criação  de  marca  ou  reputação,  pela  aplicação  de  tecnologias 

patenteadas, pela mobilidade da produção, e pelas economias de escala. A mobilidade 

da  produção  se  caracteriza  pela  possibilidade  de  deslocar  facilmente  uma  parte  da 

produção ou um serviço, como operações técnicas e de consultoria. As economias de 

escala que proporcionam vantagens globais são inúmeras, e podem se manifestar na 

produção, na logística, no marketing e nas compras, entre outras.

Como  obstáculos  à  concorrência  global,  Porter  (1991)  citou  questões 

econômicas,  gerenciais  e  institucionais.  Entre  as  questões  econômicas,  aparecem os 

custos  de  transporte  e  armazenamento,  a  existência  de  mercados  nacionais 

diferenciados, com necessidades específicas, a cristalização de canais de distribuição a 

nível nacional,  a necessidade de um esforço de vendas local,  a necessidade de uma 

estrutura de reparos do produto a nível local, e a falta de demanda a nível mundial.

Os obstáculos gerenciais à atuação global destacados por esse autor apontam a 

dificuldade de manter um controle centralizado alocado externamente em situações que 

requerem  dinamismo  ou  customização  na  tomada  de  decisões  a  nível  local.  São 
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identificadas como situações desse tipo a interação com os canais de marketing local, a 

necessidade de  uma interação  específica  com os  serviços  locais,  ou a  operação em 

setores cuja tecnologia seja  muito  dinâmica,  exigindo uma constante  adequação dos 

produtos  oferecidos  aos  mercados  locais.  Porter  (1991)  ainda  destaca  os  obstáculos 

institucionais, relacionados à interação com o poder público, e também à capacidade das 

empresas em perceber a oportunidade de atuação em escala internacional.

Prahalad e  Doz (1987)  identificam três  aspectos  de  inter-relacionamento  que 

uma  estratégia  de  internacionalização  impõe  à  empresa,  em  maior  ou  menor 

intensidade, dependendo das características da produção e da concorrência no mercado 

que  participam.  Compõem  esses  três  fatores  a  integração  global  das  atividades,  a 

coordenação  estratégica  global  e  o  grau  de  tomada  de  decisões  a  nível  local.  A 

integração  global  das  atividades  refere-se  à  capacidade  de  exercer  um  controle 

centralizado  sobre  atividades  geograficamente  dispersas  de  um  mesmo  processo 

produtivo.  A  coordenação  estratégica  está  relacionada  ao  comando  centralizado 

responsável  pela  definição  das  estratégias  a  nível  global.  Sua  principal  missão  é  a 

identificação, criação e defesa de vantagens competitivas, e sua natureza permite uma 

atuação seletiva e não-rotineira. Já o grau de tomada de decisões a  nível local refere-se 

à autonomia que uma subsidiária possui para atender a demandas do mercado local, seja 

para  adaptar  um  produto  àquele  mercado,  ou  para  satisfazer  uma  solicitação  dos 

consumidores locais, entre outros.

Prahalad e Doz (1987) defendem que esses três mecanismos são utilizados de 

forma mais ou menos ativa de acordo com a forma de concorrência que as empresas 

enfrentam  nos  mercados  nacionais,  e  também  no  mercado  global.  Outro  fator  que 

influencia a articulação dessas estratégias é a configuração da própria indústria em que a 

empresa está inserida, levando em conta as características da produção e o também o 

tipo de produto fabricado.

Esses passos aqui efetuados procuraram reconstruir o caminho teórico realizado 

dentro  do  arcabouço  de  idéias  que  formaram  a  teoria  da  organização  industrial, 

construída a partir da observação da realidade das firmas, somadas às críticas à visão 

microeconômica neoclássica, até o final do século XX. Estas idéias representam o ponto 

de  referência  para  a  caracterização  da  indústria  de  papel  e  celulose,  realizada  nos 

capítulos posteriores. Simultaneamente, esta seção procurou apresentar as características 

que tornam adequada a análise da indústria de papel e celulose a partir da teoria da 

organização  industrial.  Para  isso,  procurou-se  caracterizar  os  aspectos  teóricos 
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aplicáveis a essa indústria, por meio de vários dos conceitos criados pelos autores dessa 

corrente teórica, apresentados ao longo da seção. 

1.3 – As teorias de financiamento industrial

Durante muito tempo, o ramo financeiro não recebeu muita atenção por parte 

dos economistas ligados à indústria, chegando mesmo a ser visto como uma área menor 

da economia. Contudo, os últimos decênios do século XX testemunharam o surgimento 

de várias teorias que procuraram explicar a questão do financiamento industrial. Neste 

espaço, serão destacadas algumas dessas teorias, iniciando pelo teorema de Modigliani-

Miller.

O  teorema  de  Modigliani-Miller  foi  desenvolvido  por  esses  dois  autores  e 

apresentado em um artigo publicado em 1958 na American Economic Review, sob o 

título “The cost of capital,  corporate finance and the theory of investment”. A idéia 

central  desses  autores  aponta  que  o  custo  de  capital  independe  da  estrutura  de 

financiamento da empresa, por isso as decisões de investimento não sofrem qualquer 

influência da capacidade de financiamento, uma vez que sempre haveria financiamento 

para qualquer investimento que garanta retorno no longo prazo.

Para chegar a essa conclusão, os autores partiram dos pressupostos de que o 

mercado de capitais funciona de forma perfeita. Para a perfeição no funcionamento do 

mercado de capitais, é necessária a suposição do conhecimento do nível de risco, da 

inexistência de restrição de solvência por parte da empresa, da total disponibilidade de 

informações a todos os agentes, e da não incidência fiscal. Em um mundo com essas 

características,  não haveria  restrições  de crédito para investimentos,  e seria  possível 

identificar  para  cada  empresa  uma relação  dívida-patrimônio  líquido  ideal  para  sua 

melhor escolha de financiamento.

Com essas proposições, o teorema criado por Modigliani-Miller aponta que, em 

condições ideais de mercado, nenhum projeto encontraria dificuldades para se financiar, 

desde que apresentasse rentabilidade positiva. Não haveria restrições alocativas, uma 

vez que a rentabilidade serviria como parâmetro para a melhor tomada de decisões. E 

não  haveria  também  insuficiência  de  recursos  para  o  financiamento  dos  projetos 

produtivos.

Após o teorema de Modigliani-Miller, outras hipóteses sobre o financiamento 

das  empresas  foram desenvolvidas,  utilizando algumas premissas  diferentes  das  que 
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foram propostas por esses autores. Algumas dessas hipóteses se encontram apresentadas 

a seguir, organizadas a partir do conceito fundamental utilizado por seus autores para 

seu desenvolvimento.

1.3.1 – Modelos baseados na relação agente-principal

Esses modelos de financiamento identificam conflitos em torno do padrão de 

financiamento  a  partir  da  relação  agente-principal.  O  conceito  de  relação  agente-

principal enfoca os conflitos de interesses existentes entre duas classes de participantes 

da tomada de decisões de uma empresa. Em geral, essas duas classes apresentam níveis 

hierárquicos distintos, em que uma se caracteriza pela tomada da decisão – o principal – 

e a outra se caracteriza pela operacionalização dessa decisão – o agente. Dependendo da 

situação, podem assumir a condição de principal os acionistas, frente à alta gerência, os 

credores,  frente  aos  acionistas,  ou  mesmo  a  alta  gerência,  em  relação  aos  demais 

funcionários.  Para  minimizar  os  problemas  dessa  relação,  geralmente  são  tomadas 

diversas medidas de incentivo, para o alinhamento de interesses e objetivos entre ambas 

as partes.

Nas teorias de financiamento baseadas na relação agente-principal, destacam-se 

dois tipos de conflitos existentes, os conflitos entre dirigentes e acionistas, e os conflitos 

entre acionistas e credores securitários. Esses conflitos afetam o nível de alavancagem 

das firmas, e também o seu padrão de financiamento. 

Jensen e Meckling (1976) apontaram que um dos principais conflitos existentes 

entre  dirigentes  e  acionistas  reside  no impasse quanto à  distribuição  de  dividendos, 

alternativamente  à  retenção  de  lucros.  Aos  dirigentes,  a  retenção  de  lucros  para 

reinvestimento, e o conseqüente estabelecimento de verdadeiros impérios corporativos 

revela-se mais interessante, uma vez que melhora sua imagem como administradores e 

tende  a  elevar  a  sua  remuneração  na  forma  de  bônus  e  outros  prêmios.  Assim,  os 

dirigentes  evitam  distribuir  a  totalidade  dos  lucros  na  forma  de  dividendos.  Os 

acionistas, por sua vez, interessam-se mais pela distribuição de dividendos, para que 

aufiram 100% da parcela do lucro obtido pela companhia a que têm direito.

Outros  estudos  enfocaram  diferentes  tipos  de  conflito  entre  acionistas  e 

dirigentes. Harris e Raviv (1990) apontaram que uma firma em dificuldades financeiras 

gera  um  impasse  entre  os  acionistas,  quando  estes  preferem  o  encerramento  das 

atividades,  e  os  dirigentes,  que  geralmente  optam  pela  manutenção  das  operações. 
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Nesses  casos,  os  autores  afirmaram  que  a  ampliação  do  endividamento  pode  ser 

benéfica aos acionistas ao ampliar  as possibilidades de  default1,  e  assim favorecer a 

liquidação da empresa, embora essa alternativa aumente o gasto com a investigação da 

situação da companhia.

Outro conflito entre acionistas e dirigentes é ilustrado por Jensen (1986) e Stulz 

(1990).  Ambos  os  autores  procuraram  avaliar  os  conflitos  entre  o  nível  de 

endividamento adotado por uma empresa frente às oportunidades de investimento que 

possuem. Eles afirmaram, em geral, que os dirigentes são mais relutantes em ampliar a 

alavancagem  até  um  nível  ótimo,  que  os  próprios  acionistas.  Para  Stulz  (1990),  a 

escolha fundamental a ser feita é o conjunto de investimentos, que pode incrementar o 

valor de mercado da companhia, ou pode até reduzi-lo. Para Jensen (1986), a questão do 

nível ótimo de investimento é mais central, pois enquanto os acionistas podem lucrar 

com um aumento da dívida, desde que os investimentos realizados sejam rentáveis, uma 

empresa com maior dívida apresenta um risco maior de sofrer um takeover2.

Diamond (1989)  abordou os  conflitos  entre  os  acionistas  e  os  credores.  Seu 

objetivo  foi  dimensionar,  em  uma  empresa  com  dívidas,  o  quanto  os  acionistas 

prefeririam optar por projetos mais arriscados, que poderiam resultar em redução do 

valor da dívida no mercado secundário, ou mesmo em default. Este autor concluiu que 

uma firma estabelecida no mercado, cuja reputação seja algo pelo qual ela tenha a zelar, 

tende a adotar estratégias de investimento mais seguras, em que as probabilidades de 

sucesso sejam maiores, apesar do ganho ser relativamente menor que o oferecido em 

projetos  mais  arriscados.  Para  Diamond  (1989),  somente  firmas  mais  jovens,  com 

reputação  menor  no mercado,  possuem mais  incentivos  a  escolher  os  investimentos 

mais arriscados. Porém, no futuro, à medida que ampliem a sua reputação sem enfrentar 

nenhuma situação de default, essas mesmas empresas passam a optar por projetos mais 

seguros.

Hirshleifer  e  Thakor  (1989)  observaram  a  mesma  situação  de  Diamond,  e 

concluíram que, apesar dos acionistas apresentarem uma atração maior por projetos que 

ofereçam  maior  retorno  com  maior  risco,  que  possam  prejudicar  a  condição  dos 

credores, a tendência é a escolha dos caminhos mais seguros de investimento, até pela 

interferência da alta direção da empresa, a quem interessa mais a obtenção de sucesso 

1 Moratória da dívida contraída, em razão de insolvência.
2 Processo em que o controle de uma empresa é tomado por meio da compra ou incorporação da maioria 
de suas ações. 
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nos projetos de investimento, o que coloca os projetos mais seguros em vantagem com 

relação aos projetos de maior risco.

Em  geral,  as  conclusões  definidas  nessas  teorias,  com  relação  ao  nível  de 

alavancagem das empresas, apontam que o endividamento tende a ser positivamente 

correlacionado ao valor da firma, à possibilidade de moratória das dívidas, ao fluxo de 

caixa  gerado,  e  ao  nível  de  reputação  gerencial,  entre  outros.  Por  outro  lado,  a 

alavancagem  seria  inversamente  proporcional  a  fatores  como  oportunidades  de 

crescimento, custo de investigação das firmas, e possibilidade de reorganização após 

uma moratória, entre outros.

1.3.2 – Modelos baseados na estrutura concorrencial e de mercado

Modelos  com  grande  potencial  para  estudos  posteriores,  derivam  das 

proposições  feitas  pela  teoria  da  organização  industrial  para  analisar  o  padrão  de 

financiamento  das  firmas.  Assim,  relacionam  a  estrutura  de  capital  e  o  padrão  de 

financiamento às estratégias de mercado, e às características dos insumos, produtos, e 

do próprio mercado. Esses modelos avaliam os efeitos da estrutura de capital sobre a 

oferta de produtos, componentes e serviços, sobre a qualidade dos produtos, e sobre o 

poder de barganha entre a administração e os fornecedores.

Brander e Lewis (1986) partiram da proposição de Jensen e Meckling (1976) da 

propensão  das  empresas  mais  endividadas  a  adotarem  estratégias  de  investimento 

arriscadas. Eles analisaram essa condição para firmas em um oligopólio, por meio de 

teoria dos jogos,  em modelos  de equilíbrio  de Cournot.  A conclusão desses autores 

indicou que o aumento da alavancagem funciona como um incentivo para a adoção de 

estratégias agressivas de produção, a fim de ganhar market share em seus oligopólios. 

Essas  estratégias,  em  conseqüência,  apresentam  um  maior  risco,  e  o  nível  de 

endividamento  permanece  positivo  e  por  prazo  longo,  determinando  um padrão  de 

financiamento  apoiado  em  recursos  de  terceiros,  como  mostrou  Glazer  (1989),  ao 

analisar o tipo de endividamento das empresas em oligopólios.

Titman  (1984)  analisou  os  custos  de  falência  de  uma empresa  para  os  seus 

consumidores, em contraposição aos ganhos obtidos pelos acionistas com a liquidação. 

Este autor avaliou que os custos de falência enfrentados pelos consumidores, referentes 

à indisponibilidade de peças,  acessórios e serviços relativos  aos produtos oferecidos 

anteriormente  recaem,  em  última  instância,  sobre  os  acionistas.  Esses  custos  são 
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repassados para os acionistas  uma vez que influenciam os valores  da liquidação da 

empresa.  Por  isso,  Titman  (1984)  afirmou  que  a  liquidação  de  uma  empresa  deve 

sempre levar em conta os custos em que os consumidores incorrem, e que os acionistas 

devem  observar  a  estrutura  de  capital  como  um  valioso  instrumento  para  avaliar 

inclusive a existência de uma política  ótima de liquidação, considerando o interesse 

imediato dos credores em pedir a falência, e o interesse dos acionistas em manter as 

operações. Quanto aos custos de falência para os consumidores, ele concluiu que as 

empresas para as quais esses custos são altos,  como os fabricantes de automóveis e 

computadores, tendem a endividar-se menos, a fim de ter menor risco de insolvência, 

enquanto as firmas cujos efeitos da falência sobre os consumidores são baixos, como 

hotéis e restaurantes, tendem a apresentar endividamento maior.

Sarig (1988) em seu estudo avaliou que as empresas mais endividadas possuem 

um poder de barganha maior com seus fornecedores e empregados.  Suas conclusões 

apontaram  que  o  endividamento  funciona  como  um  poderoso  argumento  nas 

negociações empreendidas pelas companhias.  Por essa razão, ele afirma, apresentam 

maior nível de endividamento as empresas cujos fornecedores possuem concorrência, e 

cuja mão-de-obra apresente baixo custo de aprendizado. Sarig (1988) afirmou ainda que 

possuem  maior  endividamento  as  empresas  cujo  grau  de  sindicalização  dos 

trabalhadores é alto.

As principais conclusões dos modelos baseados na estrutura concorrencial e de 

mercado apontam que as firmas oligopolistas tendem a endividar-se mais que as firmas 

monopolistas, e que sua dívida geralmente é de longo prazo. Da mesma forma, tendem a 

possui dívida menor as empresas cujos produtos não dispõem de concorrentes, ou que 

prestam serviços  ou fornecem componentes  reputados de  alta  qualidade.  Ainda,  são 

esperados maiores níveis de endividamento para as empresas cujo custo de aprendizado 

da mão-de-obra é baixo e para setores em que a sindicalização dos trabalhadores é alta.

1.3.3 – Modelos orientados para o controle corporativo

Essa linha teórica relaciona a estrutura de capital com tentativas de takeover, e 

aparece  nos  trabalhos  e  Harris  e  Raviv  (1988),  Stulz  (1988)  e  Israel  (1991). 

Diferentemente das outras hipóteses apresentadas nesta seção, estes trabalhos observam 

os efeitos sobre o padrão de financiamento de curto prazo, quando uma firma se torna 

alvo de um processo de takeover.
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Harris e Raviv (1988) destacaram a importância de se observar a estrutura de 

capital para evitar a ocorrência de processos de takeover. Segundo esses autores, o fator 

fundamental a ser considerado é o direito de voto, uma vez que o financiamento de uma 

empresa por meio de ações pode permitir o direito de voto ao seu portador, enquanto o 

financiamento  via  dívida  não  permite  o  direito  de  voto  ao  credor.  Estes  autores 

procuraram  avaliar  as  possibilidades  de  sucesso  de  um  processo  de  takeover em 

diferentes estruturas de capital, e concluíram que um processo desse tipo pode ou não 

ser bem sucedido, dependendo do tamanho do controlador, em relação ao desafiante, e 

também da habilidade do desafiante em conduzir o processo.

Stulz (1988) acrescentou alguns elementos à visão de Harris e Raviv (1988). 

Este  autor  considera  que  além  do  rival,  do  controlador,  e  do  grupo  de  acionistas 

minoritários e passivos, devem ser consideradas as ações que são distribuídas à alta 

direção da companhia.  Em última instância,  Stulz (1988) garantiu que o volume de 

ações sob controle do administrador determina a magnitude do esforço que deve ser 

empreendido pelo rival para ser bem sucedido em sua estratégia de  takeover. Quanto 

mais ações a companhia tiver distribuído à sua alta gerência, mais ações o rival deve 

comprar para assumir o controle da empresa, e mais recursos deverá gastar com isso. 

Os estudos de Israel (1991) apontaram para a mesma direção de Stulz (1991), 

pontuando apenas que os acionistas que se tornam alvo em um processo de takeover não 

lucram muito com o aumento de preços de suas ações, uma vez que parte dos ganhos 

fica para o próprio rival, que negocia simultaneamente com esses acionistas e com os 

credores. Assim, os acionistas-alvo recolhem apenas os ganhos que não forem auferidos 

pelo rival na disputa pelo controle da empresa.

As conclusões desses autores apontaram para níveis maiores de endividamento 

quando a firma está para sofrer um takeover. Contudo, o mesmo comportamento não é 

verificado para o nível de alavancagem, que tende a ser baixo nessas ocasiões.

1.3.4 – Modelos apoiados em informação assimétrica

Alguns  modelos  de  financiamento  empresarial  partem  da  concepção  de 

assimetria de informação para estruturar suas idéias. A assimetria de informação é um 

conceito que considera ser diferente o grau de informação disponível para dois agentes 

que  interagem.  Assim,  em  uma  relação  que  pode  ser  de  trabalho,  de  negociação 

contratual, de compra e venda de produtos, ou de demanda e oferta de crédito, entre 
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muitas outras, cada uma das partes possui alguma informação que a outra não tem, e 

essas  informações  incompletas  são capazes  de alterar  o  produto dessa  relação,  caso 

fossem de conhecimento geral.

As teorias que relacionam a estrutura de capital e o padrão de financiamento à 

existência de informação assimétrica trabalham em três áreas específicas. A primeira 

relaciona o nível da dívida das empresas à sinalização para investidores, que usariam 

esta variável como guia para aplicações. Os autores que adotam essa linha são Ross 

(1977), Heinkel (1982) e Poitevin (1989).

Ross (1977) considerou que a assimetria de informação se reflete na estrutura de 

capital  à medida que os administradores conhecem a real distribuição de retorno da 

firma,  enquanto  os  investidores não a  conhecem. Então,  os  investidores assumem o 

nível  de  endividamento  como  um  sinal  do  nível  de  retorno  da  firma.  Para  estes 

investidores, quanto maior o nível de endividamento, maior seria o comprometimento 

da alta gerência em gerar retornos capazes de honrar as dívidas contraídas, e, portanto, 

maior  a  capacidade  rentável  dessa  empresa.  Por  outro  lado,  esses  investidores 

consideram  que  uma  empresa  menos  rentável  não  arriscaria  operar  com  elevada 

alavancagem, devido ao risco de insolvência.

Heinkel  (1982)  desenvolveu um modelo um pouco mais  complexo que o de 

Ross  (1977),  ao  considerar  que  as  empresas  menos  saudáveis  tendem  a  copiar  as 

estratégias das melhores empresas,  e vice versa,  quando as estratégias das empresas 

piores resultar em menor custo. Essa cópia generalizada de estratégias pode confundir 

os investidores,  mas Heinkel (1982) ponderou que as empresas mais rentáveis ainda 

possuem um nível de endividamento maior, assim como Ross (1977) havia afirmado.

Poitevin (1989) estudou o padrão de financiamento de firmas entrantes em um 

mercado.  Sua  conclusão  apontou  para  o  nível  de  custos  como um determinante  da 

estrutura  de capital  das  novas  firmas.  Enquanto as  firmas  com alto  nível  de  custos 

optaram  financiar-se  por  meio  de  emissões  acionárias,  por  aversão  ao  risco  de 

insolvência que o endividamento traria, as empresas cujo nível de custos era mais baixo 

optaram por financiar-se via dívida. Nesse sentido, o endividamento funcionou como 

um sinalizador positivo para a empresa, uma vez que indicava a operação a custos mais 

baixos.

A segunda área explora a aversão ao risco gerencial,  relacionada ao nível de 

alavancagem da firma. Um aumento da alavancagem permitiria à direção da empresa 

adotar uma retenção de ações maior, alterando o seu preço. A principal contribuição 
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nessa  linha  de  pensamento  foi  realizada  por  Leland  e  Pyle  (1977).  Estes  autores 

partiram da idéia do rendimento esperado pelos empreendedores, e que não é percebido 

pelos  investidores.  Nesse  sentido,  quando  os  empreendedores  retêm  mais  ações, 

aumentando  seu  preço,  há  uma  expectativa  de  maior  retorno,  servindo  como  um 

sinalizador para o mercado.

A terceira linha de pensamento que se baseia em informação assimétrica estuda 

as relações entre estrutura de capital e investimento, e aí se encontra a teoria do pecking 

order.

A teoria do pecking order, também conhecida como pecking order finance, foi 

desenvolvida por Myers  e Majluf,  autores da área de finanças,  e publicada em dois 

artigos, Myers (1984) e Myers e Majluf (1984). Partindo de um conceito da biologia, 

em que o termo pecking order designa uma espécie de ordenação criada em um grupo 

de indivíduos da mesma espécie que convivem entre si, esses autores aplicaram uma 

analogia para o ambiente econômico, ao defender que há um ordenamento na escolha 

das fontes de financiamento pelas empresas.

Como já foi explicado, essa teoria parte da constatação de que a informação é 

assimétrica.  Como  os  administradores  das  empresas  possuem  mais  informações  a 

respeito de sua condição financeira que os investidores, e considerando que as firmas 

possuem estruturas de capital distintas entre si, eles adotam estratégias de financiamento 

diferenciadas.  Essa  diferenciação  procura  sempre  preservar  a  capacidade  de 

financiamento da companhia, e também o nível de preço de suas ações.

We assume he firm (i.e., its managers) has information that investors  
do not have, and that both managers and investors realize this. We  
take this information asymmetry as given a fact of life. We side-step  
the  question  of  how  much  information  managers  should  release,  
except  to  note  the  underlying  assumption  that  transmitting  
information is costly. (Myers e Majluf, 1984, p.189)

Nesse sentido, essa teoria diverge fundamentalmente de hipóteses como as do 

teorema de Modigliani-Miller. Segundo o Pecking Order Finance, as empresas adotam 

uma espécie de hierarquia para utilização de fontes de financiamento, que aparece na 

forma de prioridades de recursos, sempre tendo em vista o comprometimento assumido 

em  termos  de  autonomia.  Sob  tal  perspectiva,  as  empresas  preferem  financiar-se 

inicialmente através de recursos próprios, que mantém o grau de autonomia da firma. 
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Secundariamente,  as empresas procuram recursos através de endividamento, seja por 

meio de crédito bancário ou pela emissão de títulos no mercado de capitais. Essa forma 

de financiamento prevê um comprometimento de recursos com terceiros, porém com 

prazos definidos e valor e exigibilidade limitadas. Em último caso, as firmas recorrem à 

emissão de ações nos mercados de capitais, porque esta forma de financiamento implica 

em cessão de uma parte da firma de forma definitiva (a menos que haja recompra das 

ações),  com obrigações  perante  terceiros  que são ilimitadas  no tempo,  na forma de 

dividendos. Esse modelo representa um quadro geral de financiamento corporativo, que 

os próprios autores consideram não ser exaustivo, por não abranger a totalidade das 

situações, apesar de apresentar um quadro muito condizente com a realidade.

Myers (1984) contrastou as teorias financeiras anteriores com a sua teoria do 

pecking order e concluiu:

 As  empresas  preferem  utilizar  financiamentos  internos,  isto  é,  recursos 

próprios;

 As  firmas  adaptam  suas  metas  de  distribuição  de  dividendos  às 

oportunidades de investimento que possuem. Essa adaptação ocorre embora 

os  dividendos  sejam  rígidos  e  a  meta  de  distribuição  seja  ajustável  a 

mudanças na magnitude de oportunidades de investimentos valiosas;

 Políticas rígidas de dividendos, acompanhadas de flutuações na lucratividade 

e nas oportunidades de investimento, podem resultar em fluxos de caixa que 

não  sejam  suficientes  para  a  cobertura  dos  investimentos  adicionais 

previstos, ou que sejam mesmo excedentes aos investimentos previstos. Nos 

casos  em que o  fluxo de  caixa se  revela  insuficiente,  a  empresa  procura 

compensar a diferença pela utilização de seu disponível, ou pela venda no 

mercado de títulos de sua carteira de aplicações;

 Se for necessário financiamento externo, as empresas priorizam a segurança 

de  sua  fonte  de  financiamento.  No  caso,  segurança  de  financiamento 

significa  que  elas  buscam  inicialmente  crédito,  posteriormente  títulos 

híbridos  como os  títulos  conversíveis,  e  a  opção  do  mercado  de  ações  é 

utilizada como última instância.

Contudo,  Myers  (1984)  aponta  que  não  há  uma  definição  exata  para  se 

estabelecer uma meta de financiamento por dívida versus financiamento por ações. Essa 

indefinição ocorre em função do próprio hibridismo do financiamento via ações, que 

pode  representar  tanto  um  financiamento  interno,  quando  é  feito  por  meio  de 
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capitalização  dos  sócios,  como  um  financiamento  externo,  quando  é  realizado 

diretamente por meio de emissão de ações no mercado. Quando o financiamento via 

ações representa  um financiamento  interno,  ele  é equivalente ao financiamento  com 

recursos próprios, e está no topo da lista de preferências das firmas. Por sua vez, quando 

representa um financiamento externo, é a última opção das firmas nas preferências de 

financiamentos, e essa diferenciação coloca a particularidade das empresas à frente das 

análises de índices de financiamento. Myers (1984) ainda pontua que o nível da dívida 

de uma determinada empresa reflete  a  sua necessidade acumulada de financiamento 

externo.

Além da questão do risco representada pelo financiamento via ações, os autores 

destacam outras razões para esta forma de financiamento figurar como última instância 

na lista de preferência das formas de financiamento.  Segundo eles,  a dificuldade de 

recompra de ações, ou mesmo de troca ações por dívida, que geralmente induzem à 

queda do preço das ações da firma, representam um inconveniente a médio prazo dessa 

forma  de  financiamento.  Ainda,  a  operação  no  mercado  de  ações  possui  custos  de 

transação mais elevados que o mercado de crédito, e sua estrutura de tributação também 

é mais  onerosa.  A seu favor,  o financiamento  via ações pode oferecer  um custo de 

oportunidade favorável, se as ações da firma estiverem em um momento de alta, porém 

mesmo essa vantagem pode se transformar em desvantagem, a depender do momento 

em que a empresa tiver a necessidade de se financiar.

Apresentados esses principais  esquemas teóricos,  concluímos que a teoria  do 

pecking  order parte  de  hipóteses  que  são  mais  condizentes  com  a  literatura  de 

organização  industrial,  e  com  as  especificidades  do  caso  brasileiro,  que  as  demais 

hipóteses  apresentadas.  Além disso,  dentro  de  um contexto  de  abertura  econômica, 

como  é  o  período  analisado  por  este  trabalho,  há  uma  expectativa  a  respeito  do 

comportamento  dos  indicadores  de financiamento  das  empresas  estudados.  Interessa 

saber  se  o  financiamento  desse  setor  foi  afetado  pela  abertura,  e  de  que  forma. 

Considerando esse aspecto, a teoria do  pecking order sugere um tipo de movimento 

para casos de alteração de padrão de financiamento, como é o caso deste estudo. Neste 

sentido específico, essa teoria fornece mais parâmetros de análise que as demais teorias 

de finanças desenvolvidas. E os parâmetros apontados nessa teoria podem ser utilizados 

inclusive em caso de não conformidade, situação na qual a conclusão deverá apontar 

que a teoria não se aplica ao caso estudado. Por esta compatibilidade,  esta pesquisa 
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deverá  adotar  a  teoria  do  pecking  order como  pano  de  fundo  para  a  análise  do 

financiamento da indústria de papel e celulose.

Com isso,  está  delimitado  o  caminho  que  norteará  as  partes  seguintes  deste 

trabalho. Quem sabe o esforço de sistematização teórica realizado acima sirva como luz 

para outros interessados nesse tema, dada a pouca freqüência com que esta abordagem 

aparece na teoria econômica contemporânea. Assim, partindo da teoria da organização 

industrial, agregando a teoria do pecking order, e utilizando a interpretação heterodoxa 

da abertura econômica nacional, procura-se a melhor abordagem possível para esmiuçar 

o tema proposto na introdução. Este trabalho seguirá com a apresentação da formação 

histórica da indústria de papel e celulose, procurando realizar um comparativo entre a 

sua implantação em alguns dos principais países produtores e a sua formação no Brasil.
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Capítulo 2 – As origens da Indústria de Papel e Celulose

No capítulo anterior, foram apresentadas algumas características da indústria de 

papel  e  celulose,  identificando-a  quanto  à  estrutura  e  padrão  concorrencial.  Neste 

capítulo,  o  objetivo  passa  a  ser  a  apresentação  da  história  deste  ramo industrial.  A 

primeira seção tratará de características atuais desta indústria no Brasil, que embasaram 

a escolha deste objeto de estudo. Em seguida, será tratada a estruturação do setor em 

escala  industrial  nos  países  que  se  destacam  hoje  como  principais  produtores  e 

exportadores.  Posteriormente,  passaremos  a  destacar  a  experiência  brasileira  na 

consolidação  desta  indústria,  que  se  confunde,  em parte,  com a  própria  história  da 

industrialização do país.

2.1 – Apresentação da indústria de papel e celulose no Brasil

O setor industrial de papel e celulose é composto pelas atividades de manejo 

florestal, produção de celulose e produção de papel e embalagens. Apesar de não estar 

incluído entre os setores de alta tecnologia, essa indústria requer elevados índices de 

investimento,  que geralmente  são de longa maturação.  Essa  característica  conduz as 

principais  empresas  do  setor  a  atuarem com elevados  níveis  de  integração  vertical, 

desde o manejo florestal até a produção de papel.

Ao longo da década de 1990, o setor apresentou uma ligeira desconcentração da 

produção, com redução da Europa e da América do Norte na participação da produção 

de celulose, e conseqüente ganho proporcional da Ásia e da América Latina, como pode 

ser verificado na tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Distribuição da produção mundial de celulose
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Regiões
1990

Mil  ton. Part.%
1995

Mil ton. Part.%
2000

Mil ton. Part.%
Europa 45.991 28,3 42.175 24,2 47.386 25,1

Oeste Europeu 32.656 20,1 34.575 19,8 37.975 20,1
Leste Europeu 13.335 8,2 7.600 4,4 9.411 5,0

América do Norte 80.049 49,2 85.070 48,8 83.413 44,2
Ásia 24.478 15,1 31.523 18,1 38.655 20,5
Australásia 2.393 1,5 3.448 2,0 4.043 2,1
América Latina 7.281 4,5 9.318 5,3 12.334 6,5
África 2.389 1,5 2.707 1,6 2.853 1,5
Total 162.581 100 174.241 100 188.684 100
Fonte: PPI e Bracelpa apud Fonseca (2003)

Considerando os dados da Bracelpa (Associação Brasileira de Celulose e Papel) 

para o ano 2000, o Brasil  aparece como o 7.º  maior  produtor de celulose,  com 7,4 

milhões de toneladas (cerca de 4% da produção mundial). O país aparece em 11.º lugar 

entre  os  maiores  produtores  de  papel,  com 7,1 milhões  de  toneladas  (2% da  oferta 

mundial). A evolução da produção de celulose de fibra curta, da qual o Brasil é o maior 

produtor mundial, pode ser conferida na tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Oferta mundial de celulose de mercado – fibra curta (em mil ton.)

País 1990 1994 1998 2000 2001 2001 
(%)

Var. 
anual 

Brasil 1.380 2.260 3.285 3.615 3.740 19,4 9,5%
EUA 2.590 3.235 2.840 2.780 2.935 15,2 1,1%
Indonésia 90 250 1.850 2.150 2.915 15,1 37,2%
Canadá 1.025 1.780 1.820 1.990 1.985 10,3 6,2%
Espanha 735 885 940 1.040 1.050 5,4 3,3%
Finlândia 1.030 770 810 850 905 4,7 -1,2%
Outros 4.930 4.790 5.350 5.845 5.790 30,0 1,5%
Total 11.780 13.970 16.895 18.270 19.320 100 4,6%
Fonte: Bracelpa apud Fonseca (2003)

De acordo com a Bracelpa,  o setor  de papel  e celulose brasileiro  apresentou 

elevado crescimento ao longo dos anos 90, chegando a 36,3% na produção de papel e de 

58,4% na produção de celulose no período 1995-2004, e seu desempenho no biênio 

2003-2004 pode ser  confirmado na tabela  2.3.  O tipo de madeira  mais  utilizado na 

produção de celulose e papel no país é o eucalipto (quase 70% da área plantada utilizada 

pelo  setor),  e  seu  manejo  tem  garantido  uma  vantagem  competitiva  às  empresas 

brasileiras no mercado externo.

Tabela 2.3 – Desempenho do setor de papel e celulose no Brasil em 2003-2004 (em mil 
t)
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Celulose Papel
2003 2004 Cresc. 2003 2004 Cresc.

Produção       9.069       9.500 4,8% Produção 7.916      8.200      3,6%
Importação         339         350 3,2% Importação         578         730    26,3%
Exportação       4.570       4.900 7,2% Exportação      1.778      1.850      4,0%
Fonte: Bracelpa

Quanto  ao comércio  exterior,  a  indústria  de papel  e  celulose  ultrapassou em 

2004,  pelo  segundo  ano  consecutivo,  a  marca  de  US$  2  bilhões  em  exportações 

líquidas, marca que é ilustrada pela tabela 2.4 e pela figura 2.1, e que contribuiu para a 

elevação do saldo comercial  brasileiro no período. Dentro dessa cadeia produtiva, o 

produto mais exportado é a celulose de fibra curta. Uma explicação para o crescimento 

do setor nas últimas décadas é a expansão da demanda por papel que acompanhou a 

difusão da microinformática, especialmente a utilização de papéis para impressão, que 

são confeccionados a partir da fibra curta de celulose (Fonseca, 2003).

Tabela 2.4 – Balança comercial do setor de papel e celulose (em milhões de US$ FOB)

2003 2004 Var.
Exportação       2.831       2.909 2,8%

Celulose       1.744       1.722 -1,3%
Papel       1.087       1.187 9,2%

Importação         561         704 25,5%
Celulose         159         164 3,1%
Papel         402         540 34,3%

Saldo       2.270       2.205 -2,9%
Celulose       1.585       1.558 -1,7%
Papel         685         647 -5,5%

Fonte: Bracelpa
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Figura 2.1 – Balança comercial do setor de celulose e papel3

Além da forte expansão da demanda, o setor apresenta uma característica própria 

aos setores chamados pesados da indústria,  e que é  devida  ao prazo mais  longo de 

maturação dos investimentos.  Como a concretização dos investimentos demora mais 

tempo, estes devem ser feitos sempre antes de uma demanda pré-existente, ou, como se 

diz, o investimento nessa indústria vem à frente da demanda, como foi apresentado no 

item 1.2. Como o setor possuiu demanda crescente nos últimos decênios, criou-se uma 

dinâmica de elevados dispêndios a título de investimento, em ritmo quase constante. 

Assim,  a  questão  do  financiamento  do  investimento  se  revela  um  condicionante 

fundamental para o desempenho desse setor industrial.

Paralelamente  a  esse  quadro,  o Brasil,  a  partir  do início  da década de 1990, 

implementou  um processo  de  abertura  comercial  e  financeira,  acompanhado  de  um 

bem-sucedido plano de estabilização monetária – o Plano Real, efetivado em 1994 –, 

que modificou o quadro de possibilidades de financiamento a empresas, à medida que 

facilitou  a  estas  alguns mecanismos  de  captação  externa de  recursos.  Os  resultados 

desse processo podem ser avaliados na forma de ingresso de capitais externos ao país, 

como está explícito na tabela 2.5.

3 Esta figura foi retirada do portal Bracelpa na Internet – http://www.bracelpa.org.br.
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Tabela 2.5 – Ingresso líquido de capitais externos ao Brasil nos anos 1990 (em US$ 
milhões)

Ano Valor Ano Valor
1990         4.592 1995       29.095 
1991            163 1996       33.968 
1992         9.947 1997       25.800 
1993      10.495 1998      29.702 
1994        8.692 1999      17.319 

Fonte: Banco Central

2.2 – A formação do setor em alguns países produtores

Como  mostra  Associação  Brasileira  Técnica  de  Celulose  e  Papel  [ABTCP 

(2004)], o desenvolvimento da escrita trouxe consigo a necessidade de se desenvolver 

materiais para apoiar e portar o material escrito. Dessa forma, o surgimento de formas 

de papel data de muitos séculos, e as mais variadas espécies de fibras e de processos de 

produção foram empenhados por diferentes povos para o fabrico de papel. 

Feitos inicialmente a partir da fibra de um único vegetal, o processo de obtenção 

do papel recebeu um grau de sofisticação, quando, durante a Dinastia Han (206 a.C. – 

220 d.C.), os chineses desenvolveram uma espécie de papel mais resistente a partir da 

união de diferentes fibras vegetais. As fibras vegetais eram unidas em manufaturas, o 

que  dispensava  o  processo  totalmente  artesanal  para  a  produção  de  papel.  Esse 

procedimento  foi  introduzido  no  mundo ocidental  pelos  árabes  alguns  séculos  mais 

tarde. 

Antes fabricado em processo artesanal, o papel passou a ser produzido em um 

processo manufatureiro,  em que se utilizavam moinhos hidráulicos.  Nesses moinhos 

hidráulicos, a celulose era obtida por meio da prensagem de trapos de algodão4. A pasta 

resultante da prensagem era secada e colada, em processos distintos, e daí resultava o 

papel.

A invenção da imprensa por Gutenberg aumentou a demanda por papel, bem 

como a exigência por uma qualidade superior. O papel produzido a partir de trapos de 

algodão apresentava baixa resistência, e a própria dificuldade de obtenção de trapos em 
4 A fibra de algodão, assim como a madeira, contém celulose. Por esse motivo, a fabricação de papel 
utilizou trapos como matéria-prima até o início do século XX, dependendo do grau de desenvolvimento 
industrial em que se encontrava a fabricação.
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grande quantidade levou os europeus a buscarem novas fontes de matéria-prima para 

essa  produção.  No  século  XVIII,  os  europeus  passaram  a  utilizar  madeira  para  a 

produção  de  celulose.  Esta  medida  resolveu,  para  aquele  momento,  o  problema  da 

quantidade  de  matéria-prima  necessária  para  a  produção  de  papel  demandada  na 

Europa.

Algumas décadas mais tarde, na passagem do século XVIII para o XIX, uma 

novidade  viria  a  alterar  completamente  esse  processo  de  produção.  No contexto  da 

Revolução  Industrial,  foi  inventada  na  Inglaterra  a  primeira  máquina  de  papel. 

Inicialmente  compreendendo apenas  a  prensagem da  madeira,  logo foi  aperfeiçoada 

para realizar também a secagem do papel. A introdução da máquina para a produção de 

papel mudou a sua forma de organização, decretando o fim dos processos artesanais e 

manufatureiros,  e  estabelecendo  o  padrão  industrial  de  produção,  mais  eficiente.  A 

partir dessa fase, a madeira passou a ser a fonte quase exclusiva de extração da celulose, 

para a fabricação de papel.

Contudo, ainda havia um problema a ser resolvido para o desenvolvimento da 

indústria  de  papel:  a  resistência  do  produto  final.  Obtidas  por  meio  de  processo 

mecânico de prensagem, as fibras de celulose resultantes continham muitas impurezas. 

Como conseqüência,  o  papel  resultante  dessas  fibras  apresentava baixa resistência  e 

durabilidade. Por isso, o passo seguinte na evolução da indústria de papel cuidou da 

extração  da  celulose,  e  sua  evolução  ocorreu  por  meio  do  desenvolvimento  dos 

processos químicos de tratamento da madeira.

Em meados do século XIX, foi desenvolvido o primeiro processo químico de 

tratamento da madeira para extração de celulose, o processo soda. Logo a seguir, foi 

desenvolvido o processo sulfito, que produzia um papel muito resistente e de textura 

homogênea. Algumas décadas mais tarde, em 1884, foi desenvolvido o processo sulfato, 

cujo  papel  resultante  tinha  as  mesmas  características  do  processo  anterior,  porém 

apresentava um rendimento superior, porque preservava mais as fibras de celulose. Este 

processo foi amplamente adotado na indústria de papel e celulose, e é ainda o mais 

utilizado no setor.

A demanda crescente pelo uso do papel levou a uma especialização na produção. 

A  exigência  por  quantidades  crescentes  de  matéria-prima  levou  os  países 

ocidentais a adotarem em sua organização critérios práticos, especialmente para 

a  produção  de  celulose,  mas  também  para  a  produção  de  papel.  Essa 

especialização ocidental favoreceu os países que dispunham de matéria-prima, e 
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a presença de florestas de coníferas nos respectivos territórios determinou os 

países que viriam a se destacar na indústria de papel e celulose. Assim, os países 

escandinavos e os da América do Norte (mais especificamente, Estados Unidos e 

Canadá), se estruturaram como fortes produtores de papel e celulose. A seguir, 

serão apresentadas algumas características da indústria de papel e celulose nos 

Estados Unidos, Canadá, Suécia, e Japão, países que se destacam no setor.

2.2.1 – Estados Unidos

A história da indústria de papel e celulose nos Estados Unidos se confunde com 

a história da grande empresa nesse país5. O desenvolvimento dos processos químicos de 

tratamento  da  madeira  para  a  obtenção  de  celulose,  no  final  do  século  XIX,  foi 

concomitante com a formação das primeiras grandes empresas do setor. Em geral, essas 

empresas que se estabeleceram no início resultavam da fusão e incorporação de diversos 

pequenos moinhos, que produziam papel de forma isolada.

Ao mesmo tempo em que representava a unificação do comando administrativo, 

a formação de empresas de grande porte no setor correspondeu ao período de introdução 

do  modo  industrial  de  produção  na  indústria  de  papel  e  celulose.  No  lugar  das 

manufaturas representadas pelos moinhos de água que regionalmente fabricavam papel, 

entravam  as  plantas  industriais,  apoiadas  em máquinas  modernas  e  processos  mais 

novos e eficazes na obtenção da pasta de celulose, por meio de processos químicos.

Assim,  grandes  empresas  como Scott,  Kimberly-Clark,  e  International  Paper 

iniciam o século XX como importantes produtoras de papel. Nesse período, o maior 

esforço dessas firmas concentrou-se em seu estabelecimento ao longo de todo o extenso 

território dos Estados Unidos. A afirmação nacional das companhias foi bem-sucedida, 

e  teve  como  estratégia  fundamental  a  incorporação  de  empresas  menores,  sempre 

buscando entrar em operação em regiões distintas das plantas produtivas já operantes 

por essas companhias.

Ainda no início do século XX, a diversificação de produto no setor começou a 

ser  adotada,  tendo  como  base  ainda  o  próprio  processo  produtivo,  e  tendo  nos 

subprodutos químicos o subgrupo mais importante produzido por empresas de papel e 

celulose. Desde o início, esse segmento industrial apresentou vantagens de escopo em 

5 O histórico da indústria  de papel  e  celulose norte-americana foi  extraído  das seguintes páginas da 
Internet: American Forest and Paper Association, Weyerhaeuser Company, Georgia-Pacific, International 
Paper Company e Kimberly-Clark Corporation.
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sua  produção.  Além  disso,  a  variação  nos  tipos  de  papel  produzidos  (papel  para 

escrever, papéis sanitários, papel cartão, de imprensa e embalagens) já existia desde os 

primórdios da produção de papel.

O início da internacionalização dessa indústria dos Estados Unidos ocorreu a 

partir de uma situação bastante interessante. A política econômica norte-americana, em 

um período que se estendeu desde antes do início da Primeira Guerra até o seu fim, 

determinava uma tarifa de importação especialmente baixa para o papel. Essa política 

comercial tinha como resultado principal a importação de grandes volumes de papel, 

vindos do Canadá,  sendo a  principal  variedade importada o papel  para imprensa.  A 

reação das principais empresas norte-americanas, que já contavam com uma estrutura 

interna robusta, foi o seu estabelecimento em território canadense, a fim de aproveitar-

se  das  benesses  oferecidas  à  importação  de  papel  pelos  Estados  Unidos,  com uma 

produção externa. Essa foi a primeira onda de internacionalização da produção de papel 

e  celulose  nos  Estados  Unidos,  que  ajudou  a  capacitar  essa  indústria  inclusive  na 

produção de papel para imprensa, uma carência no país à época.

A  crise  de  1929  levou  as  empresas  do  setor  a  se  reorganizarem,  sempre 

buscando métodos inovadores nos processos produtivos, e também em sua organização 

administrativa. Esses processos de reorganização, periódicos e generalizados para todas 

as grandes empresas, são fundamentais para a manutenção de sua competitividade.

Uma  característica  que  acometeu  a  maioria  dos  segmentos  industriais  dos 

Estados Unidos, e que não foi exceção ao setor de papel e celulose, foi a conversão de 

suas  plantas  produtivas  para  a  fabricação  de  produtos  com fins  militares  durante  a 

Segunda Guerra Mundial. Essa experiência conferiu à indústria de papel e celulose, bem 

como  a  toda  indústria  desse  país,  um  grau  de  versatilidade  muito  alto,  que  seria 

aproveitado futuramente, na forma de diversificação de atividades.

A  diversificação  das  atividades  das  empresas  do  setor  ocorreu  no  chamado 

“período de ouro do capitalismo”, compreendido desde o pós-guerra até meados dos 

anos 1970. Essas experiências, que incluíam desde atividades relacionadas a economias 

de escopo até processos produtivos completamente diferentes das atividades de origem, 

contabilizaram  igualmente  sucessos  e  fracassos.  O  principal  objetivo  estratégico  do 

setor para recorrer à diversificação era a fuga do caráter cíclico da produção de papel. 

Levando  em conta  a  dependência  de  florestas,  sempre  sujeitas  a  riscos  naturais,  e 

também a forma de negociação da celulose, com preços cotados em bolsa, a tendência 

aos  movimentos  cíclicos  da  atividade  papeleira  impunha  a  necessidade  de  alguma 
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medida para garantir a estabilidade financeira às empresas do setor. Por isso, pode-se 

dizer que a diversificação era uma estratégia estabilizadora para essas empresas.

A diversificação ocorreu também em outros níveis,  como a diversificação de 

mercados.  A internacionalização  das  empresas  de papel  e  celulose  norte-americanas 

teve uma dinamização maior  nesse período.  Os países europeus foram os principais 

destinos  dessas  empresas,  que  escolheram  outras  regiões  apenas  como  destino 

secundário para a introdução de plantas produtivas.

É interessante notar que o movimento de diversificação de produtos da indústria 

norte-americana teve efeitos não só de dentro pra fora, mas trouxe também implicações 

de  fora  pra  dentro.  Algumas  novas  empresas,  estabelecidas  em  outros  ramos  de 

atividade,  passaram  a  concorrer  na  produção  de  papel  e  celulose,  obedecendo  a 

estratégias  de  diversificação  de  atividades.  Dentre  as  empresas  que  entraram nesse 

mercado, as madeireiras foram as que atingiram maior destaque.

Enquanto cresciam externamente e invadiam mercados diferentes por meio da 

diversificação  de  produto,  as  empresas  de  papel  e  celulose  também  cresceram 

nacionalmente  em seu  próprio  negócio  de  origem.  O  período  de  ouro,  com  novas 

fusões, incorporações e aquisições, também foi um período de expansão interna para as 

maiores empresas de papel e celulose dos Estados Unidos. Além disso, novos projetos 

de investimento, com a inauguração de novas plantas produtivas, foram levados adiante 

no setor.

O período mais contemporâneo, a partir dos anos 1980, foi marcado por novas 

ondas de reestruturação das grandes empresas do setor. Algumas importantes fusões e 

aquisições aconteceram em meio a um grande processo de reorganização produtiva. As 

próprias  estratégias  de  diversificação das  empresas  foram restringidas  às  atividades-

chave  das  empresas  (o  chamado  core  business).  Esse  movimento  levou  inclusive  à 

venda de algumas unidades produtivas que se afastavam do negócio principal dessas 

empresas.  As grandes empresas,  de certa forma,  procuraram meios para operar seus 

negócios de forma enxuta e ágil, competitivamente.

Esse foi o breve histórico da indústria de papel e celulose nos Estados Unidos. 

Muitas  vezes  indiferenciável  da  história  da  grande  empresa  nesse  país,  reflete  a 

organização de um setor que se destaca por suas economias de escala. Em função disso, 

a instalação das empresas de maior porte resultou na estratégia dominante do setor, 

sempre em busca da eficiência e da competitividade tanto no mercado interno, como em 

seus mercados externos.
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2.2.2 – Canadá

A história da indústria de papel e celulose no Canadá não é uma história que 

deve ser contada através das grandes empresas6. Sua condição de possuidor de recursos 

naturais adequados posicionou o Canadá como um produtor de papel a partir de sua 

colonização. Após a mecanização da produção, a abundância das florestas canadenses 

fizeram deste país um importante produtor de papel e celulose, e essa vantagem natural 

lhe trouxe uma posição tão favorável à inserção externa que não foi preciso, a priori, se 

organizar em grandes firmas.

Assim,  até  meados  do  século  XX,  a  produção  canadense  neste  ramo  de 

atividade, um importante empregador de mão-de-obra até os dias atuais no país, era 

realizada  por  pequenas  indústrias.  Mesmo  organizada  em  unidades  produtivas 

relativamente pequenas e desintegradas, a indústria canadense se manteve competitiva e 

se consolidou como um fornecedor de produtos da cadeia de papel e celulose.

Somente a partir dos anos 1950, a indústria de papel e celulose do Canadá deu 

início ao processo de formação de grandes empresas, que hoje dominam o cenário local. 

Essas empresas foram formadas inicialmente a partir da união de pequenas empresas do 

setor.  Aos  poucos,  essas  firmas  de  maior  porte  incorporaram  e  adquiriram  outras, 

ampliando a sua escala de operação.

Consolidadas  como firmas de grande porte,  as empresas  do setor  de papel  e 

celulose do Canadá realizaram um pequeno processo de internacionalização, através de 

parcerias. Essas parcerias, que tem a tecnologia como um de seus elementos essenciais, 

foram  efetuadas  principalmente  com  empresas  da  Europa,  sinalizando  a  principal 

direção  da  internacionalização  dessa  indústria  canadense.  Ainda  assim,  algumas 

empresas possuem atividades de manejo florestal e plantas nos Estados Unidos.

A origem dessa indústria,  apoiada em pequenas unidades industriais,  levou a 

uma implicação que coloca a indústria canadense como uma indústria singular em papel 

e celulose. Enquanto a panorama global da indústria apresenta a produção integrada, 

com a diversificação da produção de vários tipos de papel por uma mesma empresa, no 

Canadá o grau de especialização  é  maior,  e  as  empresas  geralmente  não atuam em 

muitos segmentos de mercado. Não são raras as empresas canadenses que produzem 

6 A história da indústria de papel e celulose do Canadá pode ser conferidas através das seguintes páginas 
da  Internet:  Forest  Products  Association  of  Canada,  Tembec  Inc.,  Canfor  Corporation,  Abitibi-
Consolidated Inc., West Fraser Timber Company e Cascades Inc.
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apenas um ou dois tipos de papel. É possível que haja alguma mudança nesse panorama, 

desde que as futuras fusões e aquisições do setor envolvam empresas especializadas em 

diferentes mercados.

2.2.3 - Suécia

Os  primeiros  registros  da  produção  de  papel  na  Suécia  datam  da  era  pré-

industrial,  ainda na  Idade  Média7.  Favorecido  por  uma abundância  florestal  em seu 

território,  esse  país  se  destacava  na  produção  de  papel  desde  a  fase  artesanal  de 

produção, passando pelas primeiras manufaturas. Quando foram introduzidos no setor 

as primeiras máquinas e o processo químico de obtenção da celulose, a Suécia já estava 

bem estabelecida neste setor na Europa.

A organização produtiva da indústria sueca de papel e celulose, entre o final do 

século XIX e o início do século XX, quando iniciou o que podemos chamar de fase 

contemporânea da produção de papel e celulose, lembrava ligeiramente a organização 

encontrada no Canadá, com a predominância de pequenas indústrias.

Porém, diferentemente do que ocorreu na indústria canadense, já a partir  dos 

anos  1920,  algumas  empresas  começaram  a  ganhar  escala  pela  incorporação  de 

produtores  de  menor  porte.  Esse  crescimento  em  escala  não  era  combinado  com 

estratégias de diversificação de produtos ou de internacionalização, mas coincidiu com 

o surgimento das atuais empresas suecas de papel e celulose, e foi importante para os 

passos seguintes do crescimento dessa indústria.

Uma reestruturação mais profunda dessa indústria na Suécia ocorreu apenas no 

pós-guerra. A partir de então, os processos de aquisição de produtores de menor porte 

foi intensificado, e mesmo a organização das plantas produtivas foi alterada, na direção 

da operação em grandes escalas. Nesse período, as empresas suecas de papel e celulose 

se consolidaram como empresas multiprodutoras,  atuando em diversos segmentos da 

cadeia. Essa alteração sedimentou como regra a diferenciação de produto para essas 

empresas, diferenciando-as do padrão canadense, e aproximando-as do modelo norte-

americano de produção de papel e celulose.

Outra alteração ocorrida a partir da reorganização da indústria sueca de papel e 

celulose foi a sua internacionalização, que teve como destino principal o restante da 

7 A história  da indústria  de papel  e  celulose na Suécia  pode ser  conferida nas seguintes  páginas da 
Internet: Swedish Forest Industries Federation, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,  Södra Skogsudden, 
Stora Enso Oyj, Holmen AB.
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Europa. Para se consolidarem como principais produtores europeus de papel e celulose 

as empresas da Suécia (bem como as suas similares finlandesas) passaram a adquirir 

empresas do setor em outros países, ampliando seu poder de competição no continente.

Assim foi a estruturação da indústria de papel e celulose na Suécia, que guarda 

semelhanças  com  a  estruturação  desta  indústria  nos  demais  países  escandinavos, 

Noruega e Finlândia. É importante ressaltar que o processo de fusões e aquisições das 

empresas dessa região não está completamente consolidado, e sua extensão, nos últimos 

anos, foi mesmo ampliada, com a aquisição de algumas empresas do setor nos Estados 

Unidos.

2.2.4 – Japão

A indústria japonesa de papel originou-se modernamente na segunda metade do 

século XIX, a partir da tecnologia chinesa de fabrico de papel8. Entretanto, a tecnologia 

utilizada não possibilitava a produção em grandes quantidades, o que levou os japoneses 

a  adotarem as  técnicas  ocidentais  de produção de papel.  Posteriormente,  a  indústria 

japonesa procurou inovar e aperfeiçoar o processo de fabricação de papel, graças ao 

conhecimento  técnico  adquirido  na  produção,  e  aos  investimentos  em  pesquisa  e 

desenvolvimento.

 A  organização  desse  setor  guarda  semelhanças  com  o  seu  similar  norte-

americano.  Inicialmente  composta  por  empresas  pequenas,  comandadas  por  seus 

fundadores, a indústria japonesa de papel e celulose cresceu principalmente através de 

fusões e  aquisições entre suas empresas,  que assim atingiram a escala que possuem 

contemporaneamente,  muitas  delas  grandes  corporações.  O  crescimento  de  algumas 

empresas japonesas na primeira metade do século XX foi tão intenso que foi decretado 

um  desmembramento  das  maiores  após  a  Segunda  Guerra,  por  excesso  de  poder 

econômico. No setor de papel e celulose, o desmembramento ocorreu com a Oji Paper, 

que deu origem a três novas companhias.

O movimento de entrada das empresas de papel e celulose nas bolsas de valores 

japonesas ocorreu apenas após a Segunda Guerra, em um contexto de reconstrução de 

algumas plantas destruídas, para agilizar a recuperação e o crescimento industrial.

Quanto  ao  grau  de  integração,  as  empresas  japonesas  são,  em  geral,  muito 

integradas,  também  em  função  das  fusões  e  aquisições  ocorridas  durante  suas 
8 A história  da indústria de papel e celulose no Japão pode ser encontrada nas seguintes páginas da 
Internet: Japan Paper Association, Nippon Paper Group, Oji Paper, Rengo e Tomoegawa.
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trajetórias.  É  interessante  observar  que,  em diversos  casos,  as  fusões  serviram para 

entrada  em  novos  mercados,  pela  estratégia  de  diversificação  de  produtos  de  uma 

companhia. Apesar da tendência de diversificação de produtos, há algumas firmas dessa 

indústria  que  atuam  de  forma  bastante  específica,  como  a  Rengo  no  ramo  de 

embalagens.

As  empresas  japonesas  desse  setor  apresentam  também  uma  peculiaridade 

quanto à internacionalização. Em geral, a internacionalização dessas empresas ocorre 

em mercados do sudeste asiático, com atuações e plantas instaladas em países como 

China, Tailândia, Indonésia, Malásia, entre outros próximos. As relações das empresas 

japonesas com similares ocidentais não foram muito freqüentes até então.

2.3 – A implantação da indústria de papel e celulose no Brasil

A história da indústria de papel e celulose no Brasil não seria bem apresentada 

sem considerarmos a própria trajetória de industrialização do país. Da mesma maneira 

que  outras  indústrias  consideradas  básicas,  como  a  química,  a  siderúrgica  e  a 

petroquímica, o setor de papel e celulose foi alvo de políticas industriais direcionadas ao 

longo do tempo. Através do papel ativo do Estado brasileiro, que será melhor descrito a 

seguir,  o  setor  se  estruturou  de  forma  robusta  e  competitiva  e  pôde  se  inserir 

internacionalmente logrando êxitos e gerando divisas para o país.

2.3.1 – Do século XIX até 1930

O início  da produção de  papel  no país,  assim como diversos  outros  gêneros 

industrializados, ocorreu ainda no ciclo dominante da economia cafeeira, entre o final 

do século XIX e as primeiras décadas do século XX. A própria dinâmica da economia 

cafeeira resultava em acumulação de capital, geralmente em poder dos intermediários, 

que eram responsáveis pelo comércio exterior na época. Parte do capital acumulado era 

reinvestido em café, mas havia um excedente usado em sua maior parte em estratégias 

de  diversificação9.  Essas  estratégias  de  diversificação  resultaram  no  surgimento  de 

diversas  indústrias  de  artigos  de  consumo  no  país,  localizadas  em  sua  maioria  no 

9 Para compreender a dinâmica da economia cafeeira, ver SILVA, S.  Expansão cafeeira e origens da  
indústria no Brasil. São Paulo, Ed. Alfa-Ômega, 1976.
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Distrito  Federal  (Rio  de  Janeiro)  e  São  Paulo10.  No  bojo  dessas  novas  indústrias 

construídas, estava a produção e papel.

Isso não significa que não houvesse nenhuma experiência anterior na produção 

de papel no Brasil. De acordo com ABTCP (2004), a primeira fábrica de papel do país 

data do início do século XIX, atividade que não obteve êxito devido à concorrência com 

os produtos oriundos da Inglaterra.  Algumas outras  tentativas de produção de papel 

foram empreendidas isoladamente, porém, somente a partir da economia cafeeira esse 

gênero industrial teve um fôlego mais duradouro. Ainda dependente de matéria-prima 

importada, especialmente fibras de celulose, essa indústria em seus primórdios também 

utilizava trapos e aparas no fabrico de papel.

Segundo Siciliano (2003), dois empreendimentos do período cafeeiro merecem 

destaque na história da fabricação de papel na Brasil. O primeiro é a fundação da Cia. 

Melhoramentos, fundada em São Paulo em 1883. Produzindo papéis finos e comuns, 

essa companhia, em funcionamento até hoje, chegou a produzir 2 mil toneladas anuais 

já  em  1901  (Siciliano,  2003:25).  Outra  empresa  fundada  no  período,  e  que  seria 

importante para a indústria de papel foi a Fábrica de Papel Paulista, sediada em Itu, a 

partir de 1889. Equipada inclusive para produzir pasta de celulose, essa empresa seria 

mais tarde adquirida pelo grupo Simão e rebatizada, ganhando o nome de Indústria de 

Papel  e  Celulose  de  Salto  S/A.  Além  da  sua  perenidade,  essa  empresa  possui 

importância  na  história  do  setor  porque  sua  história  compreende  uma  parcela  dos 

primórdios do grupo Klabin. Os primeiros imigrantes da família Klabin aportaram no 

país, vindos da Lituânia, em 1899. Inicialmente importadores de produtos de papelaria, 

a família Klabin, juntamente aos Lafer, arrendaram a Fábrica de Papel Paulista, para 

produzir papel. O arrendamento durou alguns anos, até a construção de sua primeira 

fábrica própria, a Cia. Fabricadora de Papel, em 1909, localizada em São Paulo. 

Apesar  das  diferentes  experiências  no  setor,  a  produção  de  papel  no  país 

permanecia isolada, com baixo grau de integração e porte reduzido. Siciliano (2003) 

aponta que o consumo de energia das 17 fábricas de papel  identificadas pelo censo 

industrial de 1907 era baixo, o que indicava uma produção em pequena escala. Após 

esse período, a importação de máquinas de papel se intensificou,  e a capacidade de 

produção  foi  ampliada.  Ainda  assim,  a  produção  local  dependia  da  importação  de 

matéria-prima,  e  o fornecimento  externo apresentava riscos  de desabastecimento  em 

10 O panorama da industrialização brasileira no início do século XX pode ser encontrado em SUZIGAN, 
W. Indústria Brasileira: Origem e Desenvolvimento. São Paulo, Ed. Hucitec, 2000.
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períodos de dificuldades com o balanço de pagamentos, situação freqüente no Brasil da 

economia cafeeira exportadora.  Além disso,  a própria  política cambial  da época era 

conduzida de modo a privilegiar a exportação de café, o que causava algumas limitações 

da capacidade de importação.

Curiosamente, a produção que mais se destacou no período pré-1914 (antes da 

Primeira  Guerra  Mundial),  foi  a  de  papel  de  embrulho.  A  explicação  para  esse 

fenômeno está na proteção tarifária que este bem possuía no país. Enquanto os outros 

tipos de papel tinham livre entrada no Brasil, favorecendo a importação originária dos 

países escandinavos e da América do Norte, a importação de papel de embrulho era 

sobretaxada, e a produção local deste artigo teve condições de se desenvolver.

A eclosão da Primeira Guerra Mundial trouxe ao país um constrangimento da 

capacidade de importação. Com os fluxos de comércio interrompidos em sua maioria, 

ficaram prejudicadas, em um primeiro momento, tanto a importação de papel, inclusive 

papel de imprensa, quanto a importação de celulose para a produção interna de papel. 

Este contexto serviu como estímulo a um processo de substituição de importações, que 

não foi exclusivo do setor de papel e celulose, posto que se verificou em praticamente 

toda a indústria de bens de consumo brasileira no período 1914-18.

O período da Primeira  Guerra estimulou o início das pesquisas em busca da 

substituição da matéria-prima importada, solução que demoraria algumas décadas para 

ser atingida. A produção de papel aumentou sua lucratividade por meio de aumento de 

preços,  porém,  algumas  medidas  de  isenção  de  impostos  para  importação  de  papel 

contribuíram para  reduzir  as  possibilidades  de  diversificação  produtiva  da  indústria 

nacional  de  papel.  Nesse  setor,  o  Brasil  saiu  da  Primeira  Guerra  especializado  na 

produção de papel de embrulho e papelão, e importando, ainda, a celulose e os demais 

tipos de papel consumidos internamente.

Apesar  dos  privilégios  à  importação  de  papel,  o  setor  de  fabrico  de  papel 

desenvolveu-se na década de 20, com novos investimentos. As inversões produtivas do 

período foram destinadas  não só à  ampliação  da  capacidade  produtiva  de  empresas 

instaladas,  mas  também  à  fundação  de  novas  empresas.  De  acordo  com  Siciliano 

(2003), entre as empresas que iniciaram suas atividades neste período, entre 1925 e 

1927, estão a Cia. Suzano de Papel e Celulose, e a Fábrica de Papel Simão e Cia.

No final da década de 1920, houve a Grande Depressão, maior crise global do 

capitalismo até o presente momento. Os impactos da Grande Depressão na capacidade 

de importação do país foram severos, mas não foram os únicos problemas pelos quais a 
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indústria nacional de papel passou no período. Os investimentos realizados nos anos 

1920 elevaram a produção de papel de tal modo que o início do decênio seguinte foi 

marcado por uma crise de superprodução, com queda dos preços.

Essa crise aproximou os empresários do setor, e tornou mais efetiva a atuação do 

Centro  dos  Fabricantes  de  Papel  (CFP),  fundado  em  1919.  Através  do  CFP,  foi 

acordada uma redução generalizada do nível de produção das empresas, estabelecendo a 

formação de capacidade ociosa como instrumento para estabilizar os preços e contornar 

a crise no setor.

2.3.2 – Da crise de 1930 até o Plano de Metas

Além da restrição à capacidade de importar, a crise de 1930 desencadeou uma 

significativa mudança no modelo econômico brasileiro. De acordo com Furtado (1971), 

a  política  de  defesa  da  economia  cafeeira  teve  como  resultado  uma  alteração  da 

dinâmica da economia nacional. A compra dos estoques de café pelo governo brasileiro 

funcionou como um mecanismo estabilizador da renda nacional, garantindo a renda dos 

produtores  de café.  Como as  possibilidades  de importação  eram bastante  reduzidas, 

devido à escassez de divisas, a renda nacional, mantida pela política interna, passou a 

ser  aplicada no mercado interno.  Esse movimento  rompeu com a estratégia  agrário-

exportadora  do  país,  e  colocou  o  mercado  interno  como  elemento  dinamizador  da 

economia nacional, pela primeira vez na história do Brasil. O mercado interno passou a 

ser a prioridade na formulação de políticas, e essa priorização apresentou conseqüências 

em todos os setores, inclusive na indústria de papel e celulose.

A queda na importação da celulose levou à procura da produção local de pasta 

de celulose. Apesar das primeiras experiências na produção interna de celulose datarem 

da  Primeira  Guerra,  o  alto  custo  de  produção  se  revelara  uma  desvantagem  até  o 

momento, em relação à importação.  A crise de 1930 levou ao incentivo à produção 

interna. O governo determinou via decreto a isenção dos impostos de importação de 

maquinário para a produção de celulose. Com isso, as pesquisas para a produção local 

foram retomadas, agora com o início do cultivo florestal.

A produção local de celulose incentivou a retomada da expansão na produção de 

papel,  e  até  o  fim dos  anos 1930,  essa  produção chegou a  triplicar.  Essa  expansão 

superou a capacidade interna da indústria de celulose, e a recuperação da capacidade de 

importar coincidiu com a retomada das importações deste produto. A grande expansão 
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na produção de papel na década de 1930 também consolidou a concentração do setor no 

estado  de  São  Paulo,  que  em 1937  já  respondia  por  mais  da  metade  da  produção 

nacional, como mostra a tabela 2.6.

Tabela 2.6 – Produção de papel no Brasil por estado – 1925, 1935 e 1937

Apesar da expansão que seguiu a crise de 1929, outros obstáculos surgiram para 

a indústria brasileira. Uma nova interrupção da capacidade de importação viria a seguir, 

com a  eclosão  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Essa  nova  restrição  representada  pela 

escassez de divisas, além de dificultar o abastecimento de matéria-prima para a indústria 

papeleira, ainda levou à obsolescência do parque industrial brasileiro, considerando a 

impossibilidade de importação de máquinas, frente à operação da indústria de papel, 

que trabalhava no limite de sua capacidade produtiva à época.

Em resumo, até o início da década de 1950, a produção de papel era realizada 

por inúmeros produtores de porte pequeno, e apenas algumas empresas possuíam uma 

escala maior. A celulose produzida até então era direcionada totalmente para atender ao 

mercado, sem apresentar uma qualidade diferenciada. Somente os maiores produtores 

de papel atuavam com algum grau de integração, plantando suas reservas e fabricando 

celulose para consumo próprio. Ainda assim, a produção realizada no Brasil não era 

suficiente  para abastecer o consumo aparente e o país importava tanto papel  quanto 

celulose.

Na  época,  as  árvores  utilizadas  na  fabricação  de  celulose  eram  coníferas, 

especialmente o pinheiro-do-paraná, do qual se extraía celulose de fibra longa. Contudo, 

já eram realizados alguns experimentos com o bagaço de cana, a palha de arroz e o sisal, 

cujos  resultados  ao  longo  dos  anos  1950  não  se  revelaram  satisfatórios.  A  única 
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Estado
mil ton % mil ton % mil ton %

São Paulo 26,6 45 40,3 55 65,6 60
Rio de Janeiro 15,2 26 16,3 22 20,0 18
Distrito Federal 2,6 4 1,5 2 3,0 3
Minas Gerais 4,6 8 2,8 4 5,2 5
Pernambuco 6,0 10 7,0 10 8,0 7
Rio Grande do Sul 1,2 2 1,0 1 0,7 1
Paraná 2,8 5 2,9 4 4,7 4
Santa Catarina 0,6 1 1,2 2 1,5 1

Total 59,6 73,0 108,7
Fonte: Siciliano (2003), com elaboração própria

1925 1935 1937



empresa que se destacava na produção de celulose era a Klabin, a partir de uma unidade 

fabril  instalada  no  Paraná,  durante  a  Segunda  Guerra.  Esta  planta  foi  parte  de  um 

projeto  governamental  específico,  que  fomentava  a  produção  interna  de  papel  para 

imprensa,  e  foi  considerada  a  primeira  unidade  de  produção  integrada  de  papel  e 

celulose.

Diante desse quadro, o setor já recebia atenção e era apontado como importante 

para o desenvolvimento industrial do país pelos estudos técnicos realizados na época. 

Tanto a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), operante entre 1951 e 1953, 

como o grupo misto Cepal-BNDE, montado a partir de 1953, identificaram no setor um 

gargalo a ser superado com a industrialização substitutiva de importações, modelo de 

desenvolvimento adotado pelo Brasil.

Os estudos elaborados fundamentaram a formulação de uma política industrial, 

na  qual  o  Estado  era  agente  articulador  e  também  executor  de  projetos  de 

desenvolvimento.  A  partir  de  1956,  a  adoção  do  Plano  de  Metas11 contemplava  a 

instalação,  melhora  e  ampliação  de  diversos  setores  de  indústria  e  infra-estrutura. 

Apoiado  nos  diagnósticos  elaborados  pelos  estudos  da  CMBEU e  do  grupo Cepal-

BNDE, o plano estipulava como meta a produção de 200 mil toneladas celulose e 450 

mil toneladas de papel, frente uma produção que era de 55 mil toneladas de celulose e 

263 mil toneladas de papel, em 1952 (MATOS e JUVENAL, 2002).

Nesse período, duas situações foram emblemáticas, e pautaram as diretrizes da 

implantação dessa indústria. A primeira foi o desenvolvimento e a obtenção de papel 

para escrever a partir de celulose de eucalipto (celulose de fibra curta). Essa evolução 

ocorreu a partir de pesquisas realizadas por técnicos das Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo, cujos primeiros resultados a pareceram em 1952. A partir de então, outras 

pesquisas foram realizadas, com o apoio de laboratórios brasileiros e estrangeiros, para 

o  aperfeiçoamento  do  produto.  Nesse  período,  foi  muito  importante  o  empenho  da 

Suzano, que liderou um grupo de cientistas em busca do aperfeiçoamento da celulose de 

eucalipto.  Como  conseqüência,  já  em  1957,  esse  tipo  de  produto,  a  celulose  de 

eucalipto, passava a ser financiado em projetos apresentados ao BNDE, que o utilizou 

como diretriz  para o  financiamento  de novos projetos,  estabelecendo um padrão na 

produção brasileira de celulose de mercado.

11 Para  maiores  informações  a  respeito do Plano de  Metas,  ver  LESSA, C.  Quinze anos de política 
econômica. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1975.
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A  segunda  situação  de  destaque  surge  também  em  1957,  na  ocasião  do 

financiamento do BNDE à Panamericana Têxtil, empresa que seria mais tarde comprada 

pela Champion12. Esse financiamento contemplava, além da planta para produção de 

celulose, o florestamento, com espécies de eucalipto e de pinus, na mesma região fabril, 

assim  como  no  projeto  da  Klabin  no  Paraná.  Aqui,  aparece  um  claro  incentivo  à 

integração vertical desta cadeia produtiva, o que seria um marco da atuação do BNDE 

no setor.

No princípio, a celulose de eucalipto enfrentou alguma resistência no mercado 

interno.  As  indústrias  de  papel  consideravam essa  celulose  de  qualidade  inferior  à 

celulose de fibra longa. Contudo, a necessidade e as restrições às importações minaram 

as resistências no setor, e já na década de 1960 a celulose de fibra curta dominava o 

mercado interno.

O impacto do Plano de Metas sobre o setor de papel e celulose foi significativo. 

As importações de celulose se reduziram de 100 mil toneladas, em 1955, para 81 mil 

toneladas, em 1960, e para 10 mil toneladas, em 1964 (Siciliano, 2003:78). A produção 

interna  de  papel  e  celulose  atingiu  todas  as  metas  estabelecidas,  com  exceção  da 

produção de papel de imprensa. 

Duas importantes empresas do setor iniciaram suas atividades durante o Plano de 

Metas. A primeira, já mencionada, foi a Champion, ao adquirir a Panamericana Têxtil, 

se consolidando como a primeira multinacional a apostar na produção de celulose de 

eucalipto.  A segunda  empresa  foi  a  Ripasa  S/A Celulose  e  Papel,  que iniciou  suas 

operações no município de Limeira em 195813. Outra empresa que se consolidou nos 

anos  1950  foi  a  Rigesa.  Os  investimentos  de  expansão  das  companhias  existentes 

também foram importantes para o alcance da meta 24 do plano instituído por Juscelino 

Kubitschek.

Uma  característica  da  formação  da  indústria  de  papel  e  celulose  nacional  a 

qualifica de uma maneira diferente de muitas indústrias incentivadas durante o Plano de 

Metas.  Enquanto  o  capital  estrangeiro  despontava  como um importante  parceiro  na 

industrialização, e as multinacionais aportavam no país em diferentes setores, a maior 

parte das empresas de papel e celulose instaladas no país era constituída por capital 

nacional, e sua administração era familiar.

12 Subsidiária da empresa norte-americana International Paper.
13 A Ripasa foi  fundada como Limeira S/A, e adotaria seu nome definitivo apenas  a partir  de 1965, 
quando adquiriu uma fábrica de celulose de nome Ripasa.

61



2.3.3 – De 1960 até a implantação do I Programa Nacional de Papel e 
Celulose

Na década de 1960, que se seguiu ao Plano de Metas, o ritmo de crescimento da 

economia  brasileira  diminuiu,  e  problemas  de  equilíbrio  de  balanço  de  pagamentos 

levaram o país a uma situação de restrição creditícia. Nesse cenário, algumas empresas 

de papel e celulose enfrentaram dificuldades financeiras, e houve algumas aquisições no 

setor.  Os  financiamentos  do  BNDE,  até  esse  período,  não  eram  freqüentes,  e 

representavam uma pequena fração do total de desembolsos do banco.

Até meados da década de 1960, o incentivo à integração da produção não foi 

completo, pois ao BNDE não era permitido ainda financiar a produção de papel. Essa 

limitação  só  foi  removida  em  1967,  através  de  resolução  de  seu  Conselho  de 

Administração.  Nesse  período,  a  Associação  Nacional  dos  Fabricantes  de  Papel  e 

Celulose (ANFPC, entidade que daria origem futuramente à Bracelpa) pediu ao BNDE 

que financiasse um estudo para investigar o “estado da arte” da indústria de papel e 

celulose, após a eclosão de diversos projetos de expansão.

Esse  estudo,  financiado  em  dois  terços  pelo  BNDE,  diagnosticou 

fundamentalmente problemas de escala na cadeia produtiva. A “geração espontânea” 

dessa indústria ocorrida durante a Segunda Guerra tinha levado ao estabelecimento de 

inúmeros pequenos produtores, que operavam com escala ineficiente e baixa qualidade 

técnica de produto. Para aumentar a produtividade e ampliar a competitividade dessa 

cadeia, seria necessário aproveitar melhor as economias de escala proporcionadas pelo 

processo  produtivo,  fomentando  um  grau  maior  de  integração  entre  as  plantas  de 

celulose  e  de  papel.  Além  disso,  o  estudo  promovido  pelo  BNDE  defendia  a 

especialização da produção por tipos de papel, em busca da otimização das máquinas 

produtoras de papel.

Esse diagnóstico forneceu as diretrizes para a atuação do Estado no setor a partir 

do final dos anos 1960. Os financiamentos do BNDE para novas plantas passaram a 

estabelecer escalas mínimas de produção e, como resultado o aumento de produção foi 

significativo, chegando a 105% para celulose, e 93% para papel, no período 1967-73. 

Até uma incipiente exportação de celulose surgia no ano de 1973, como pode ser visto 

na tabela 2.7. 

Tabela 2.7 – Produção e comércio exterior de papel e celulose no Brasil, em milhões de 
toneladas
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Nesse período, entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, o 

Brasil apresentava um alto índice de crescimento do PIB, capitaneado pela expansão da 

indústria de bens de consumo duráveis. O ritmo de crescimento da economia alcançado 

então foi o maior em toda a história do país, desde que se iniciou a medição do produto 

interno bruto. Por essa razão, o período foi apelidado de milagre brasileiro14. 

Além do financiamento, o BNDE ainda promoveu no início da década de 1970, 

uma  missão  técnica,  para  investigar  as  plantas  de  grande  capacidade  de  produção 

localizadas na Suécia e no Japão, a fim de implantar fábricas semelhantes no país. Esse 

esforço concentrado de política industrial teve como resultado a ampliação da escala 

média das plantas nacionais de papel e celulose, ampliando seu grau de competitividade. 

Isso  representava o primeiro passo na direção da disputa por  mercados  externos no 

setor.

O aumento da escala era fundamental para a competitividade externa, uma vez 

que a indústria de papel e celulose apresenta economias de escala muito significativas. 

Neste segmento, operar com escala baixa significa trabalhar com custo unitário mais 

elevado,  e,  por  isso,  menor  capacidade  de  enfrentar  concorrentes  de  grande  porte. 

Também nesse sentido, a escala de produção se constitui em uma barreira à entrada em 

papel e celulose.

Uma  empresa  que  iniciou  suas  atividades  no  período  1967-1973,  dentro  do 

objetivo de desenvolver economicamente a região da Amazônia, foi a Jari Celulose, por 

meio do Projeto Jari. Inicialmente, o projeto previa a plantação de gmelina, espécie de 

árvore asiática. Contudo, devido à baixa resistência dessa espécie às pragas equatoriais, 

o projeto da Jari resultou no plantio de um terço de pinheiros e outro terço de eucaliptos.

14 Para maiores informações sobre o período do “milagre brasileiro”, ver SERRA, J. Ciclos e mudanças 
estruturais  na  economia  brasileira  no  pós-guerra.  In:  BELLUZZO  L.G.M.  e  COUTINHO,  R. 
Desenvolvimento capitalista no Brasil. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1982.
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1957 1963 1968 1973
Papel

Produção 378 657 886 1587
Importação 210 133 172 346
Exportação 0 0 0 43

Celulose
Produção 165 448 624 1130
Importação 137 54 35 123
Exportação 0 3 12 194

Fonte: Matos e Juvenal (2002), com elaboração própria



Outro  incentivo  para  o  setor  foi  a  vinda  e  instalação  no  país  de  empresas 

multinacionais de bens de capital e de engenharia de projetos. A chegada no Brasil de 

empresas como a Voith e  a Jaakkö Pöyry impulsionou a  utilização de instrumentos 

financeiros  como  a  FINAME  (Agência  Especial  de  Financiamento  Industrial),  e 

garantiu um alto grau de nacionalização nas máquinas produtoras de papel e celulose.

Após  o  milagre  brasileiro,  o  choque  de  preços  que  caracterizou  a  chamada 

primeira crise do petróleo teve como conseqüência para o país uma crise de balanço de 

pagamentos.  Em razão dessa crise,  o governo brasileiro de então elaborou um novo 

plano de desenvolvimento,  o II  Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)15.  No 

contexto do II PND, houve uma atualização do diagnóstico feito na década anterior para 

a indústria de papel e celulose, e esse novo diagnostico serviu como parâmetro para a 

elaboração do Primeiro Programa Nacional de Papel e Celulose (I PNPC).

O horizonte do I PNPC vislumbrava a auto-suficiência do setor para o ano de 

1980, com ampliação da exportação de celulose de fibra curta. O programa defendia, 

entre outras medidas:

 Apoiar e incentivar as ampliações e modernizações das plantas existentes;

 Estimular a implantação de novas fábricas de papel e celulose, assim como a 

fusão, incorporação e associação de empresas do setor, com o objetivo de 

melhorar a produtividade e obter ganhos de escala;

 Estimular a pesquisa para ampliar a substituição de fibra longa de celulose 

por fibra curta na fabricação de papel, principalmente papel de imprensa;

 Apoiar o desenvolvimento da reciclagem de papéis;

 Estimular a compra de equipamentos nacionais, visando fortalecer a empresa 

brasileira;

 Incentivar a redução dos efeitos poluidores das unidades fabris, assim como a 

recuperação de produtos químicos empregados no processo industrial;

 Estimular  a  integração  floresta-indústria,  visando  evitar  a  dispersão  de 

recursos  florestais  e  minimizando  os  custos  de  exploração,  transporte  e 

produção;

 Incentivar a pesquisa florestal, para obter melhoria em seu manejo.

Essas  diretrizes  adotadas  pelo  I  PNPC  são  responsáveis  por  muitas  das 

características estruturais da indústria de papel celulose brasileira nos dias atuais. Foi a 

15 Para maiores informações a respeito do II PND, ver LESSA, C. A estratégia de desenvolvimento 1974-
1976: sonho e fracassso. Tese de doutoramento. Rio de Janeiro, UFRJ, 1978.
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partir desse programa que as empresas do setor passaram a investir pesadamente em 

tecnologia florestal,  investimento  que assegurou melhorias  genéticas suficientes para 

render expressivos ganhos de produtividade, como se verificou a partir da década de 

1990.

O  aspecto  do  financiamento  também  apresentou  novidades.  A diversificação 

apresentada pela estruturação de um ainda incipiente mercado de capitais representou 

uma inovação na forma de financiamento. Contudo, não ficou no mercado de capitais a 

única diferenciação do financiamento. Com um aporte de recursos disponíveis a partir 

da administração de recursos do PIS/PASEP,  o  BNDE ampliou sua participação no 

setor.  Essa  participação  se  deu  tanto  de  forma  direta  como  de  forma  indireta.  Na 

participação direta, o BNDE atuou com participação acionária ou mesmo o controle 

total  de  algumas  empresas,  assumindo  o  papel  de  Estado  empreendedor.  Na  forma 

indireta, o BNDE alocou recursos no financiamento a acionistas de projetos de papel e 

celulose. No biênio 1975-76, os financiamentos do banco possuíam correção monetária 

pré-fixada em 20%, o que representava um crédito subsidiado em função do patamar da 

inflação do período, sempre superior a 20%.

Contudo,  o  BNDE  não  foi  o  único  instrumento  estatal  a  atuar  nesta  cadeia 

produtiva. O Estado também atuou diretamente no setor por meio da Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD), que possuía um braço florestal, em mais um exemplo de atuação 

empreendedora do Estado. A CVRD foi uma peça importante da estruturação do setor, e 

atuou no ramo até a sua privatização. Uma vez privatizada, a companhia se desfez de 

suas participações em papel e celulose. Isso será tratado mais adiante.

Dois projetos de êxito foram muito representativos para o sucesso do I PNPC, 

especialmente na produção de celulose. O primeiro projeto foi o da Aracruz, primeira 

empresa brasileira de produção de celulose de eucalipto com capacidade superior a 1000 

toneladas/dia. Apesar da negativa do Banco Mundial em financiar o projeto (por meio 

do  International Finance Corporation – IFC), o BNDE e seus parceiros nacionais o 

levaram adiante,  logrando  êxito.  A  partir  desse  episódio,  o  IFC passou  a  financiar 

projetos nacionais para o setor. 

A necessidade de gerar divisas foi a razão prioritária para a especialização da 

Aracruz  na  produção  de  celulose.  Devido  às  dificuldades  de  transporte,  torna-se 

complicada uma inserção externa na produção e comércio de papel, razão pela qual a 

produção de papel geralmente se localiza próximo ao seu mercado consumidor.  Em 

função disso, a produção de celulose era uma opção mais viável para a obtenção de 
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divisas  no setor.  Além da necessidade de gerar  divisas,  a  ANFPC negociou com o 

governo um acordo para que a Aracruz não entrasse na produção de papel.

O  segundo  projeto  foi  o  da  Celulose  Nipo-Brasileira  S/A  (Cenibra).  Essa 

empresa foi formada a partir de uma joint venture entre a CVRD e a Japan Brazil Paper 

and Pulp (JBP), uma holding formada por 19 empresas japonesas do setor de papel e 

celulose. Operando desde 1977 na produção exclusiva de celulose, a Cenibra foi criada 

com o compromisso contratual de exportar ao menos metade de sua produção para o 

Japão. A sua característica exportadora incluía a construção de um terminal portuário, 

no Espírito Santo, especializado no transporte e carregamento de celulose. Esse terminal 

foi construído em sociedade com a Aracruz, e chama-se Portocel.

De acordo com Matos e Juvenal (2002), esses projetos permitiram a ampliação 

da produção de celulose no Brasil em 201%, no período 1974-80. No mesmo período, a 

produção de papel cresceu 83%. Essa ampliação foi um reflexo do volume investido no 

setor. Somente em recursos liberados pelo BNDE entre 1974 e 1980, a indústria de 

papel e celulose investiu uma média anual de R$ 1,24 bilhão, em valor atualizado. O 

destaque  foi  o  ano  de  1976,  em  que  o  BNDE  financiou  quase  R$  3  bilhões  do 

investimento realizado.

Inicialmente,  a  produção  nacional  de  celulose  teve,  no  mercado  externo,  as 

mesmas  dificuldades  enfrentadas  no  mercado  interno  para  se  consolidar  como 

alternativa  à  celulose  de fibra longa.  O desconhecimento  e  a  suspeita  quanto  a  sua 

qualidade, por parte da indústria de papel européia, tornava a exportação de celulose 

brasileira  um  fenômeno  incipiente.  Somente  a  partir  de  promoção  do  produto  no 

exterior foi possível ampliar as exportações de celulose de eucalipto, e consolidar esse 

produto como importante elemento da pauta de exportações brasileira.

2.3.4 – De 1980 até o fim dos anos 1990

Os anos seguintes ao período de expansão 1974-1980 foram anos de crise para a 

economia brasileira, com os problemas da moratória mexicana em 1982 e a escassez de 

recursos  externos  para  financiar  o  balanço  de  pagamentos.  Em função  disso,  e  da 

conclusão de alguns projetos do setor, o volume de desembolsos do BNDE para papel e 

celulose  foi  menor.  Os  financiamentos  do  banco  totalizaram R$  3,36  bilhões  entre 

1981-85. A média de financiamentos do BNDE ao setor está na tabela 2.8.
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Tabela 2.8 – Média anual de desembolsos do BNDES para a indústria de papel e 
celulose – 1967-2000, em milhões de reais

Este qüinqüênio, além de representar a consolidação da indústria, foi marcado 

pela preocupação ambiental. O funcionamento do convênio firmado entre o BNDE e a 

SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente), ainda nos anos 1970, condicionava os 

projetos de financiamento ao cumprimento de certas  medidas de controle ambiental. 

Sob este contexto, as empresas do setor passaram a se preocupar sobremaneira com o 

tratamento de efluentes e com a utilização de subprodutos e resíduos de seus processos 

produtivos.

O Brasil continuava em crise externa após 1985. Sem financiamentos externos 

espontâneos, o país carecia de divisas. Dentro desse cenário, os anos que seguiram o 

período da crise da dívida viram a elaboração do II PNPC. Esse plano foi elaborado pela 

ANFPC, visando assegurar o comprometimento do Estado brasileiro com os projetos do 

setor. Tendo como principal foco o aumento das exportações, o aumento da produção e 

o  estimulo  à  abertura  de  capital  das  empresas,  o  II  PNPC  apontou  na  direção  da 

modernização e nos ganhos de produtividade por parte das empresas. A inflação elevada 

proporcionava ganhos financeiros  expressivos  para as  empresas  exportadoras,  o  que 

favorecia o setor.

A  atuação  do  BNDES  (agora  com  o  “S”,  de  social,  no  nome16)  também 

apresentou  mudanças.  O  banco  deixou  as  atividades  de  fomento  para  atuar  na 

capitalização das empresas, articulando sua entrada no mercado de capitais. O BNDES 

também passou a vender participações acionárias e empresas controladas, e um desses 

movimentos levou à ampliação da participação do Grupo Votorantim no setor, a partir 

da aquisição da Celpav17. Os desembolsos para investimento, como conseqüência dessa 

16 A alteração no nome do BNDE, para BNDES, ocorreu em 1982.
17 O grupo Votorantim, que depois adquiriu a Indústria de Papel Simão, era um dos acionistas da Riocell, 
antes de adquirir a Celpav.
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Período Valor
Anos 1960 250
Anos 1970 1.220
Anos 1980 1.290
Anos 1990 1.120
Fonte: Matos e Juvenal (2002), com 
elaboração própria



nova atuação do BNDES, se reduziram, e ultrapassaram a barreira de R$ 1 bilhão em 

apenas três anos do período 1986-1992.

O último grande  projeto  do  setor  foi  o  responsável  pela  maior  parte  desses 

desembolsos. Esse projeto resultou na implantação da Bahia Sul Celulose S/A, uma 

associação da Suzano, CVRD e Bndespar, para a produção de celulose de fibra curta de 

eucalipto.  O  Banco  Mundial,  através  do  IFC,  financiou  uma  pequena  parcela  do 

empreendimento. O projeto foi o último do tipo green field, isto é, uma nova planta em 

operação, em papel e celulose, no país.

No início da década de 1990, o Brasil, assim como outros países da América 

Latina, sofreu a influência intelectual de cunho neoliberal que teve seu auge nos países 

centrais cerca de um decênio antes, época que presenciou o comando de Ronald Reagan 

nos  Estados  Unidos  e  de  Margaret  Thatcher  na  Inglaterra,  e  que  também  ficou 

conhecida como  reaganomics. Para a periferia, essa influência foi sintetizada em um 

documento datado de 198918 que continha uma série de recomendações aos governos 

desses países, um punhado de medidas a serem implementadas a fim de melhorar  a 

capacidade  competitiva  de  cada  país  por  meio  de  uma  integração  maior  com  os 

mercados  internacionais.  Esse  documento  ficou  conhecido  como  Consenso  de 

Washington, por causa da cidade onde foi realizada a conferência que lhe deu origem.

Entretanto, não foram somente os estrangeiros que defenderam esse passo em 

direção à  abertura econômica.  Alguns economistas  brasileiros,  observando o intenso 

fluxo de investimento direto estrangeiro (IDE) direcionado entre os países da Europa, o 

Japão e os Estados Unidos, ao final da década de 1980, defendiam que o país precisava 

se preparar  para receber apores  semelhantes  de investimentos,  para completar  nossa 

deficiência de poupança interna e resolver os desequilíbrios do balanço de pagamentos.

Outro  argumento  favorável  a  essa  estratégia  era  o  exemplo  asiático,  e  a 

expectativa de repetir no Brasil a experiência de uma internacionalização voltada para 

exportações.  Para  isso,  contudo,  seria  necessário  modernizar  o  parque  industrial 

brasileiro, e a importação de tecnologia via IDE era também parte da solução.

As medidas sugeridas pelo Consenso de Washington inspiraram boa parte do 

processo  de  abertura  da  economia  brasileira  empreendido  pelos  governos  que 

assumiram o poder a partir de 1990. Entre os passos rumo ao livre mercado pregado 

pelos teóricos neoliberais, está a abertura financeira, que consiste na permissão para que 

agentes  nacionais  operem  ativos  financeiros  fora  do  país,  na  permissão  para  que 

18 WILLIAMSON, John. What Washington means by policy reform? IIE, 1989.
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estrangeiros operem ativos financeiros no país, e na permissão para que qualquer agente 

opere ativos denominados em moeda estrangeira no país. Ao final desse processo, pode-

se concluir que a abertura financeira ocorreu parcialmente no país, uma vez que agentes 

nacionais  podem  operar  ativos  financeiros  fora  do  país,  mas  há  restrições  para  os 

estrangeiros  operarem  ativos  financeiros  aqui,  e  não  é  permitido  operar  ativos  em 

moeda  estrangeira no país.

Os defensores da abertura financeira, como Franco (1998), argumentavam que a 

abertura financeira seria importante para o país pois permitiria que os agentes privados 

captassem recursos  diretamente  no  exterior,  e  dessa  maneira  seriam resolvidos  dois 

problemas do país – a ineficiência do mercado de capitais interno e a necessidade de 

poupança externa. Outros autores, como Belluzzo e Almeida (2002) e Carneiro (2002), 

discordam desses  argumentos,  desconfiam dos  propósitos  que motivaram a  abertura 

financeira, que alimentou um voraz ciclo especulativo na economia brasileira durante a 

década de 90, e ressaltam que esse processo exacerbou a vulnerabilidade externa do 

país. Estes autores, mais alinhados à crítica do processo e da forma como foi conduzido, 

estão mais próximos do viés escolhido para observar o período.

Partindo  do  argumento  da  facilidade  de  captação  externa  pelas  empresas 

nacionais,  este  trabalho  investigará  o  movimento  financeiro  de  uma  amostra  de 

empresas, na expectativa de comprovar ou não esta hipótese. Mais precisamente, caso a 

hipótese esteja correta, o que se espera é a redução do auto-financiamento e ampliação 

do endividamento dessas empresas.

Dessa maneira, o processo de abertura aparece como condicionante do padrão de 

financiamento  que  pretendemos  investigar,  pois  estudar  o  endividamento  de  uma 

amostra de empresas no período servirá para analisar a tese das facilidades de captação 

externa, e pode sugerir também em que medida a indústria contribuiu para ampliar a 

vulnerabilidade externa do país.

A partir de 1993, após a consolidação da indústria de papel e celulose brasileira, 

ocorrida no período imediatamente anterior, esse setor atingiu um nível que pode ser 

considerado de maturidade, sedimentando sua inserção no mercado externo como um 

forte exportador, especialmente de celulose de fibra curta. De 1993 até o fim da década 

de 1990, a produção cresceu, assim como a exportação.

A atuação do BNDES seguiu a tendência iniciada na segunda metade dos anos 

1980,  de  apoiar  e  incentivar  o  auto-financiamento  das  empresas  do  setor,  e  os 

desembolsos do banco com essa indústria foram reduzidos a menos de R$ 800 milhões, 
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em média, por ano. A posição do BNDES de figurar apenas como uma opção a mais no 

financiamento, um contraponto à posição de principal fomentador que o banco assumiu 

durante décadas, resultou numa queda da taxa de investimento. Essa queda na taxa de 

investimento, aliada ao câmbio desfavorável e, principalmente, ao aumento do nível de 

renda da população em meados da década, levou a equipe técnica do BNDES a projetar, 

preocupadamente, uma tendência de reversão do saldo comercial do setor a ocorrer a 

partir  do ano de 1998 (MACEDO e VALENÇA, 1996). Essa reversão ocorreria  em 

função do incremento da demanda por papel, que aconteceu, no período 1993-95 em 

taxa muito superior ao crescimento da produção. 

Mas a projeção do BNDES não se concretizou, porque a renda da população 

nacional  não  manteve  seu  ritmo de  evolução  no  pós-real,  e,  como conseqüência,  a 

demanda por papel cresceu em ritmo mais suave, adequando-se ao ritmo de crescimento 

da oferta interna, sem afetar sobremaneira as exportações. O próprio BNDES, alguns 

anos após a divulgação da alarmante tendência de reversão do saldo comercial em papel 

e celulose, refez suas projeções, inclusive quanto à necessidade de novos investimentos, 

e concluiu que a dinâmica do comércio externo do setor deveria se manter favorável ao 

país (BNDES, 1998).

Uma  novidade  técnica  que  pode  ser  considerada  uma  inovação  de  processo 

ocorrida nos anos 1990 foi a aliança dessa indústria com a biotecnologia. Por meio de 

estudos genéticos realizados no país, dentro do projeto Forest e do projeto Genolyptus, 

foi  possível  decodificar  o  DNA  do  eucalipto,  principal  matéria-prima  utilizada  na 

extração  da  celulose.  Essa  descoberta  ampliou  a  vantagem  competitiva  do  país  no 

manejo florestal, ao permitir o melhor tratamento das doenças dessa espécie vegetal, 

como mostra  Fonseca  (2003).  Além disso,  o  seqüenciamento  genético  do  eucalipto 

abriu a possibilidade de implementar modificações genéticas nas florestas plantadas, a 

fim  de  reduzir  os  custos  de  manejo  florestal,  ou  mesmo  de  aumentar  a  sua 

produtividade, através da redução de seu tempo de maturação. Essa inovação reforçou 

uma  vantagem  técnica  que  as  empresas  brasileiras  já  possuíam,  reforçando  a  sua 

competitividade técnica.

Outra dimensão evidenciada por Fonseca (2003) é a questão florestal. Como foi 

explicado no início deste capítulo,  a disponibilidade de espaços para a plantação de 

florestas é um fator determinante para a produção de celulose, uma vez que o transporte 

de madeira é economicamente inviável, levando as fábricas de celulose a se localizarem 

próximas a fontes de madeira.  Essa questão florestal determinou os principais países 

70



produtores de celulose, e incentivou a integração das grandes empresas produtoras, que 

administram suas próprias florestas. Contudo, os incentivos públicos ao reflorestamento 

diferenciam o Brasil dos demais países produtores de celulose e papel. De acordo com 

Fonseca  (2003),  há  um incentivo  à  plantação  de  florestas,  por  meio  de  créditos  e 

renúncia  fiscal,  em  praticamente  todos  os  países  que  se  destacam  no  setor,  como 

Estados Unidos, Suécia e Canadá, e também em outros países que produzem em menor 

escala, ou desejam se aventurar nessa área, como Chile, Portugal, Espanha, Argentina, 

Uruguai,  Paraguai  e  México.  No Brasil,  não  há  incentivos  públicos  à  plantação  de 

florestas de eucalipto, e as empresas do setor constroem seu ativo florestal a partir dos 

próprios esforços. Também não se verifica incentivos na incorporação de novos terrenos 

pelas  empresas  de  papel  e  celulose,  para  a  atividade  florestal.  Nesse  aspecto,  as 

empresas  similares  estrangeiras  possuem  vantagem  em  seus  países,  em  relação  às 

empresas brasileiras, na formação do custo de seu produto final para o mercado externo. 

Por isso, a questão florestal é uma variável que deve ser levada em conta na formulação 

de uma política industrial para o setor.

A trajetória da indústria de papel e celulose no Brasil evidencia a importância da 

política industrial no desenvolvimento brasileiro. Desde os desincentivos à produção 

interna,  exercidos por meio de uma política tarifária  favorável  a importações,  como 

ocorreu antes dos anos 1930, as políticas públicas se revelaram fundamentais para a 

história  da  produção  de  papel  e  celulose.  A  participação  do  Estado  teve  grande 

relevância  para  a  estruturação  do  setor,  seja  através  de  estudos  técnicos,  de 

financiamento, ou mesmo por meio da promoção de projetos,  assumindo o papel de 

Estado empreendedor.  As características dessa indústria, de necessidade constante de 

investimentos, ainda a posiciona como setor a ser observado e apoiado, mesmo após a 

maturidade de seus integrantes. A própria experiência dos anos 1990, em que o governo 

reduziu fortemente os financiamentos públicos, teve como efeito um risco aos saldos 

comerciais,  indicando que, ao menos em termos acesso a financiamentos,  esse setor 

precisa de colaboração pública, para manter sua competitividade a nível externo.

Mas cabe ressaltar que não é só internamente que a política econômica interfere 

na formação ou não de um setor industrial como o de papel e celulose. Foi apresentado, 

na seção 2.2.1, um exemplo dos Estados Unidos, em que a política tarifária, antes da 

Primeira  Guerra,  favorecia  as  importações  de  papel,  e  dificultava  o  pleno 

desenvolvimento do setor no país. Porém, por se tratar de empresas já bem estruturadas, 

foi  possível  para  as  empresas  norte-americanas  empreender  uma  estratégia  de 
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internacionalização para superar aquele obstáculo, mantendo e ampliando o seu nível de 

competitividade. Já no caso brasileiro, o desenvolvimento pleno da indústria de papel e 

celulose somente foi possível a partir do momento em que esse projeto foi inteiramente 

encampado pelo Estado brasileiro.

Da  mesma  forma  como  foi  implantada  a  indústria  de  papel  e  celulose,  é 

importante  manter  um  acompanhamento  da  competitividade  dessa  indústria.  Nesse 

sentido,  torna-se  fundamental  se  manter  sempre  estudando  e  propondo  formas  de 

corrigir suas deficiências, objetivando a ampliação de suas vantagens competitivas, e 

mesmo a criação de outras, de acordo com a capacidade das empresas, as possibilidades 

e as oportunidades do mercado.
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Capítulo  3  –  Padrão  de  financiamento  da  indústria  de  papel  e 
celulose

A questão do padrão de financiamento industrial remete a um aspecto importante 

do desenvolvimento  de um país.  Como financiar  um processo de  desenvolvimento? 

Partindo  dessa  idéia  básica,  este  capítulo  procurará  identificar  sistemas  de 

financiamento a indústrias  no âmbito internacional,  e depois identificar  o padrão de 

financiamento da indústria de papel e celulose no Brasil.

A identificação do padrão de financiamento leva em conta as possibilidades de 

financiamento  de  que  uma  empresa  dispõe.  Assim,  uma  empresa  pode  ser 

autofinanciada,  quando  utiliza  lucros  retidos  para  financiar  seus  investimentos,  ou 

financiada  por  terceiros.  Entre  os  terceiros  que  podem  financiar  os  investimentos 

industriais estão o setor público e o setor privado, este por meio de agentes financeiros, 

ou diretamente junto aos agentes pessoais.

O  setor  público  constitui  uma  importante  fonte  de  financiamento,  e  o  caso 

brasileiro apresenta diferentes situações em que se utilizou esta origem de recursos, seja 

através  de  financiamento  público  direto,  com  destaque  para  o  BNDES  como 

intermediário, seja através de outros arranjos financeiros que serão abordados ao longo 

da seção 3.2.

O setor privado apresenta dois meios principais de financiamentos – o mercado 

de crédito e o mercado de ações. O mercado de crédito abrange o empréstimo bancário 

direto,  e  também o  mercado  de  títulos,  no  qual  a  captação  de  recursos  é  realizada 

diretamente junto ao público, por prazos definidos. Já o mercado acionário conta com 

captação realizada também de forma direta ao público, porém estabelece um vínculo 

entre investidor e empresa por prazo indeterminado.

Estas opções definem um padrão de financiamento empresarial, ressaltando que 

as  firmas  utilizam sempre  uma combinação  dessas  opções  de  financiamento.  Muito 

dificilmente se encontrará uma empresa que se financie exclusivamente por meio de um 

desses instrumentos.

Por  fim,  é  importante  ressaltar  que  a  análise  desenvolvida  ao  longo  deste 

capítulo considera a existência de uma hierarquia de formas de financiamento, conforme 

a teoria de Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), apresentada no primeiro capítulo.
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3.1  –  O  padrão  de  financiamento  estabelecido  em  alguns  países 
produtores

Quando o tema é financiamento, cada país possui as suas particularidades. Todo 

país  estabelece  um  sistema  de  financiamento  que  atende  mais  ou  menos  as  suas 

necessidades, e as suas prioridades para o desenvolvimento. Não é por outra razão que 

esta  seção  trabalhará  alguns  exemplos  de  sistemas  de  financiamento  industrial  em 

diferentes  países.  A  escolha  dos  países  selecionados  segue  os  mesmos  critérios  da 

escolha realizada na seção 2.1, e privilegia os países que se destacam na produção de 

papel e celulose.

Conforme já foi discutido neste trabalho, a indústria de papel e celulose possui 

uma  necessidade  de  investimentos  freqüentes,  que  é  uma  de  suas  características 

intrínsecas.  A partir  desta  constatação,  esta  seção  procura  analisar  a  existência  e  o 

funcionamento de mecanismos de financiamento a longo prazo nos países apresentados 

abaixo. A seção seguinte discutirá a formação dessa indústria no Brasil, considerando a 

estrutura de financiamento existente nos diferentes períodos de sua estruturação, em que 

busca uma comparação com os exemplos discutidos nesta seção. Os países analisados 

aqui são os mesmos apresentados como principais produtores de papel e celulose no 

capítulo anterior, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Suécia e Japão.

Os  Estados  Unidos  foram  eficientes  em  desenvolver  uma  estrutura  de 

financiamento capaz de prover  recursos para o desenvolvimento  industrial  pujante  e 

competitivo.

Como mostra  Valle  (2000),  as  empresas  do setor  de  papel  e  celulose  norte-

americanas  financiaram-se  principalmente  por  meio  do  mercado  de  títulos  local. 

Calomiris  (1995)  reforça  essa  observação,  ao  apontar  que  o mercado de títulos  dos 

Estados Unidos teve papel central no desenvolvimento industrial do país. Através desse 

instrumento, as empresas conseguiam financiar seus investimentos e planejar-se a longo 

prazo, captando recursos diretamente junto ao público.

Calomiris (1995) atribui essa importância do mercado de títulos a dois fatores. O 

primeiro fator, segundo esse autor, é a legislação bancária dos Estados Unidos vigente 

durante  as  primeiras  décadas  do  século  XX.  Essa  legislação,  parte  integrante  da 

legislação  antitruste,  visava  coibir  a  formação  de  conglomerados  financeiros, 

determinando a segmentação do mercado bancário. Assim, não era permitida a atuação 
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de  bancos  múltiplos,  elemento  que,  de  acordo  com  Calomiris,  teve  papel  muito 

importante para o estreitamento da relação banco-indústria, especialmente na Europa. 

O segundo fator apontado por Calomiris (1995) é o custo do mercado de ações 

para  as  empresas  emissoras.  Apesar  do  mercado  acionário  constituir  uma opção de 

financiamento  a  longo prazo nos  Estados,  seu  custo  restringia  o  acesso  somente  às 

empresas de maior porte, deixando as empresas iniciantes e também as de porte médio e 

pequeno voltadas para o mercado de títulos de custo mais baixo.

Este quadro atesta a existência de um sistema de financiamento industrial de 

longo prazo no país. Embora Calomiris (1995) afirme que o custo de capital nos Estados 

Unidos era superior  aos principais  países europeus até a  Segunda Guerra,  esse  país 

dispunha de mecanismos financeiros suficientes para promover o seu desenvolvimento 

industrial.

Após a Segunda Guerra, Calomiris (1995) destaca o surgimento de outras fontes 

de financiamento a longo prazo para a indústria. Com a alteração da legislação bancária, 

veio  a  permissão  e  o  surgimento  dos  bancos  múltiplos,  que  puderam  prestar 

financiamento à indústria de forma mais dinâmica, utilizando mecanismos de crédito e 

intermediação de diversas operações financeiras. Outros agentes que surgiram e também 

atuaram no financiamento  de longo prazo nos  Estados Unidos,  foram os  fundos de 

pensão  e  os  fundos  mútuos  de  investimento.  Estes  agentes  atuaram muito  mais  na 

concentração  de  poupanças  e  captação  de  recursos  para  investimentos,  mas  suas 

aplicações,  geralmente  de  prazo longo,  serviram para  manter  o  desenvolvimento  do 

país.

Esses autores mostram que os Estados Unidos dispunham de mecanismos de 

financiamento  de  sua  economia  que  permitiam  a  captação  por  prazos  longos, 

viabilizando assim a implementação de projetos de maior vulto, como a instalação de 

grandes plantas industriais, das quais as fábricas de papel e celulose representam um 

bom exemplo.

Contudo,  a  despeito  da  multiplicação  de  instrumentos  de  financiamento  nos 

Estados Unidos, sua indústria de papel e celulose continuou privilegiando o mercado de 

títulos em sua captação de recursos, fato que é ilustrado por Valle (2000). Este autor 

destaca em seu trabalho a ampla utilização do mercado de títulos pelas empresas de 

papel  e celulose dos Estados Unidos,  para seu financiamento corrente e  também de 

longo prazo,  uma vez  que  a  captação  nesses  mercados  é  realizada  com títulos  que 
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apresentam  prazos  diversos.  Outras  empresas  que  se  aproveitam desse  mercado  de 

títulos são as empresas canadenses de papel e celulose.

O padrão de financiamento da indústria de papel e celulose do Canadá revela 

uma relação de complementaridade interessante. Enquanto suas empresas apresentaram 

uma relação produtiva mais forte com países europeus, seja por meio de acordos de 

cooperação, seja por meio de fusões e aquisições, as relações financeiras deste setor são 

mais fortes com os Estados Unidos, de acordo com Valle (2000).

Inicialmente dispondo de um mercado de títulos que permitia o financiamento de 

seus primeiros empreendimentos industriais, logo as empresas canadenses de papel e 

celulose passaram a financiar-se no mercado norte-americano de títulos, aproveitando-

se da estrutura financeira do país vizinho. Essa utilização dos mecanismos financeiros 

dos Estados Unidos permanece até os dias atuais para o setor de papel e celulose do 

Canadá.

Assim,  não  é  difícil  encontrar  as  maiores  empresas  canadenses  de  papel  e 

celulose nos relatórios dos mercados de títulos dos Estados Unidos. Uma interessante 

consideração  presente  no  trabalho  de  Valle  (2000)  é  pouca  diferença  de  custo  de 

captação  existente  entre  as  empresas  canadenses  e  as  similares  norte-americanas, 

presentes no mesmo mercado. Esse fator expressa a confiabilidade e a própria robustez 

dessas empresas.

Inicialmente  trabalhando  com  fontes  locais  de  financiamento,  é  importante 

destacar  que o Canadá conseguiu financiar sua industrialização em papel  e celulose 

ainda na virada do século XIX para o século XX, o que representa uma situação em que 

foi possível financiar projetos de prazo mais longo e de maturação mais demorada. Essa 

condição de financiamento é um dos fatores que explicam a posição deste país como 

importante produtor de papel e celulose, além de sua inclinação ambiental, representada 

pela disponibilidade florestal.

Por essas razões, mesmo não contando com uma estrutura de financiamento tão 

robusta  quanto  a  dos  Estados Unidos,  é  importante  ressaltar  que  o Canadá também 

dispôs de financiamento a longo prazo para o desenvolvimento pleno de sua indústria, 

mesmo que este financiamento tivesse se originado externamente ao país.

O caso da Suécia difere das situações anteriores descritas nesta seção. De acordo 

com Hansson e Jonung (1997), a Suécia estruturou um sistema bancário muito forte 

ainda  no  século  XIX.  Antes  da  segunda  metade  do  século  XIX,  o  financiamento 

industrial sueco era realizado pelos financistas privados, entre os quais figuravam as 
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casas  de  comércio  e  instituições  hipotecárias;  por  arranjos  locais  de  financiamento, 

como as instituições  de poupança;  e também pelo Riksbank,  uma espécie  de banco 

público subordinado ao parlamento. Desde muito cedo havia recursos aplicáveis a longo 

prazo para o desenvolvimento do país.

A estruturação dos bancos comerciais  na segunda metade do século XIX fez 

com que estes substituíssem as antigas formas de financiamento. A partir de então, o 

crédito  direto  e  os  diferentes  arranjos  financeiros  estabelecidos  entre  os  bancos e  a 

indústria, caracterizados por Hilferding (1984) como o capital financeiro, assumiram o 

financiamento industrial na Suécia. Esses arranjos financeiros incluem a captação por 

meio  do  mercado  de  títulos,  por  meio  do  mercado  de  ações,  com  a  presença  das 

instituições financeiras como intermediárias, e também participação direta dos bancos 

no capital industrial.

O padrão de financiamento da indústria de papel e celulose da Suécia é apontado 

por Valle (2000) como exemplo acabado de capital financeiro, cujo custo de captação 

de recursos é inferior ao do mercado de títulos norte-americano. Valle (2000) explica 

que parte dessa captação a custo inferior ao norte-americano é explicada pela utilização 

da taxa básica do mercado londrino como taxa referencial para a emissão de títulos. O 

menor custo  é  explicado também parcialmente  pela  solidez  financeira  das  empresas 

suecas cujas emissões foram avaliadas pelo autor.

Mais uma vez, verificamos a existência de uma estrutura financeira eficiente por 

trás do desenvolvimento de um indústria  de papel e celulose competitiva,  como é a 

indústria sueca. Ou seja, encontramos mais um caso em que desde cedo, ainda no século 

XIX, foi estruturado um sistema financeiro que permitiu uma centralização financeira 

capaz de financiar grandes projetos. E o desenvolvimento deste sistema financeiro forte 

e eficaz foi decisivo para a implantação de uma indústria competitiva no setor de papel 

e celulose na Suécia, assim como estruturas semelhantes contribuíram para a formação 

deste setor nos Estados Unidos e no Canadá.

O sistema financeiro do Japão sofreu uma profunda reforma no final do século 

XIX.  Miwa  e  Ramseyer  (2004)  argumentam  que  essa  reforma  foi  decisiva  para  o 

financiamento da indústria japonesa, porque a partir dela ocorreu um boom na criação 

de bancos privados e foi instituído o mercado de títulos no país. Depois  de  realizada 

essa reforma, encontravam-se no Japão condições para o financiamento de projetos de 

longo prazo, como foram as ferrovias desse país, capitalizadas a partir de 1884.
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Além do  crédito  bancário  e  do  mercado  de  títulos,  o  período  das  reformas 

financeiras  no  Japão  viu  o  nascimento  de  sua  bolsa  de  valores.  Esse  instrumento, 

contudo, só viria a adquirir maior importância na captação de recursos no século XX, 

após a Segunda Guerra, tendo participação incipiente no financiamento industrial em 

seus primórdios.

Além das estruturas formais de crédito de longo prazo, a história de algumas 

empresas  de  papel  e  celulose  do  Japão  mostra  que  a  própria  cultura  japonesa 

encarregou-se de criar mecanismos mais informais de financiamento, que se revelaram 

igualmente eficazes na promoção do desenvolvimento da indústria de papel e celulose. 

Uma  dessas  formas  de  captação  de  recursos  estava  na  figura  dos  próprios 

empreendedores,  que  conseguiam  arregimentar  um  bom  número  de  pequenos 

investidores em torno de sua idéia de nova empresa. Esses empreendedores japoneses 

conseguiram agregar recursos e financiadores privados por meio de negociação direta, 

muito  baseada  na  confiança  apresentada  pelo  próprio  empreendedor.  Não  podemos 

esquecer que a confiança na negociação e nas relações comerciais é um elemento muito 

valorizado  na  cultura  japonesa,  que  viria  a  influenciar  os  negócios  ocidentais  nas 

últimas décadas do século XX. Algumas das primeiras indústrias de papel e celulose do 

Japão surgiram dessa forma, em torno à figura de um empresário inovador que adquiriu 

a confiança de vários pequenos investidores para prosseguir em sua empreitada.

Quanto  à  existência  de  um sistema de  financiamento  para  projetos  de  longo 

prazo, pode-se observar que o Japão não difere dos demais países apresentados aqui. 

Assim,  comprova-se  que  a  sua  indústria  de  papel  e  celulose  contou  também  com 

mecanismos  de  financiamento  apropriados  para  sua  implantação,  respeitando  o  seu 

prazo longo de maturação, e o seu porte elevado de recursos iniciais.

A  próxima  seção  abordará  o  caso  brasileiro,  e  como  as  estruturas  de 

financiamento  do Brasil  se relacionam com a formação de sua indústria  de papel  e 

celulose.

3.2 – O padrão de financiamento da indústria de papel e celulose no 
Brasil

Da mesma forma que a história da indústria de papel e celulose no Brasil se 

confunde com a história da industrialização brasileira, o padrão de financiamento dessa 
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indústria dispõe dos mesmos parâmetros que são encontrados para o país em geral em 

diferentes épocas, inclusive com obstáculos semelhantes.

As dificuldades no estabelecimento de uma estrutura privada capaz de viabilizar 

investimentos de longo prazo, que afetaram e afetam contemporaneamente a economia 

brasileira como um todo, se refletem, também, no setor de papel e celulose, como não 

poderia deixar de ser.  As formas de manifestação dessas dificuldades, bem como as 

maneiras  utilizadas  para contornar  essas  questões  serão apresentadas  nesta  seção.  A 

seção  analisará  também a  forma  com que  a  questão  do  financiamento  influencia  a 

competitividade das empresas do setor.  

As primeiras experiências na fabricação de papel no país, entre as décadas finais 

do  século  XIX  e  os  primeiros  decênios  do  século  XX,  ocorreram em  um período 

marcado fortemente  por  restrições  externas  de financiamento,  como mostra  Furtado 

(1971). O balanço de pagamentos brasileiro, fortemente dependente dos movimentos da 

economia cafeeira, enfrentou problemas em diversos anos. Esses problemas externos se 

refletiam internamente,  e o Estado brasileiro não possuía capacidade financeira para 

empreender ou suportar qualquer tentativa de industrialização.

Não por  acaso,  as  experiências  industriais,  como foi  explicitado  no  capítulo 

anterior,  partiram  de  iniciativas  de  empresários  ligados  ao  circuito  da  economia 

cafeeira, principal produto exportado pelo país à época, um período em que o Brasil se 

inseria no mercado internacional com um modelo primário-exportador, e os trabalhos de 

Suzigan  (2000)  e  Silva  (1976)  ilustram  isso  de  forma  competente.  Sendo  em  sua 

maioria intermediários, ou seja, empresários envolvidos com o comércio exterior, esses 

pioneiros da indústria  brasileira  não contaram com apoio governamental,  ou mesmo 

com o capital estrangeiro, para seguirem adiante em suas atividades industriais. Como 

foi explicado acima, as restrições de balanço de pagamentos, aliadas a uma estrutura 

tributária que era insuficiente ao Estado para a realização de investimentos, ou mesmo 

de gastos correntes compatíveis com as necessidades do país naquele período, faziam 

deste  agente  um  coadjuvante  na  industrialização  pré-1930.  Além  disso,  a  política 

econômica  do  período  teve  como  principal  orientação  a  defesa  dos  interesses  da 

economia  cafeeira,  dentro  da  lógica  de  uma  economia  primário-exportadora,  como 

atesta Furtado (1971).

No  período  pré-1930,  o  país  não  tinha  desenvolvido  um sistema  financeiro 

privado que comportasse a  tarefa de financiamento à  indústria nascente.  A robustez 

financeira das instituições existentes na época e as restrições legais, que serão tratadas a 

79



seguir,  eram  os  principais  obstáculos  ao  estabelecimento  de  um  sistema  de 

financiamento a longo prazo durante a predominância da economia cafeeira.

O capital estrangeiro poderia ser cogitado como alternativa para instalação das 

primeiras indústrias. Em alguns setores, isso até ocorreu, com a instalação das primeiras 

multinacionais no Brasil acontecendo antes até da década de 1920, como está registrado 

em Suzigan (2000).  Contudo,  não  houve nessas  décadas  um movimento  maciço  de 

entrada de capitais estrangeiros para a industrialização, e as multinacionais que aqui se 

instalaram compunham um grupo  isolado.  Da  mesma  forma,  que  as  multinacionais 

vieram  de  forma  isolada  no  período  primário-exportador  da  economia  brasileira,  a 

indústria de papel e celulose não atraiu capital estrangeiro, tendo seu controle à época 

famílias locais, de acordo com Siciliano (2003).

Uma outra possibilidade de financiamento que não estava à disposição na época, 

para os empreendedores brasileiros, era o mercado de capitais. Ao contrário de outros 

países,  como a  Inglaterra  e  Estados  Unidos,  que  desde  muito  cedo  no  século  XIX 

possuíam mercados de capitais estruturados e eficientes no financiamento empresarial a 

longo prazo, para grandes quantias, o Brasil não contava com esse recurso.

Com todas essas restrições, a alternativa restante aos pioneiros dessa indústria 

foi o autofinanciamento. Não foi por outra razão que a classe dos primeiros industriais 

brasileiros surgiu a partir do comércio exterior, como foi mostrado no capítulo anterior, 

a partir de Siciliano (2003). As atividades de intermediação de mercadorias com países 

estrangeiros, exportação de café e importação de artigos de consumo, permitiam, como 

poucas no período, a acumulação de capital. Em uma época cujo sistema financeiro não 

era capaz de mobilizar poupanças individuais para alocá-las produtivamente, somente a 

acumulação individual poderia resultar em investimentos na esfera industrial, como de 

fato ocorreu. Quanto ao padrão de financiamento, pode-se dizer, dessa maneira, que a 

origem da indústria no Brasil provém do autofinanciamento, muito em função de não 

haver alternativas disponíveis a esse padrão no momento do início industrial brasileiro. 

E  com  a  indústria  de  papel  e  celulose  nacional  não  foi  diferente  o  padrão  de 

financiamento inicial.

A crise de 1930 alterou o elemento dinâmico da economia brasileira, colocando 

o mercado interno no centro das atenções da política econômica, como foi apresentado 

no  capítulo  anterior.  Porém,  em  um  primeiro  momento,  essa  mudança  não  trouxe 

alterações significativas em relação ao padrão de financiamento industrial no país. A 

estrutura que mais se alterou no período pós-1930, até o final da Segunda Guerra, foi o 
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próprio  Estado.  A partir  de  uma reforma tributária  e  da  reforma  trabalhista,  ambas 

levadas adiante por Getúlio Vargas, ampliou sua capacidade financeira, tornando-se um 

Estado apto a promover projetos de maior porte, como foram as primeiras indústrias de 

siderurgia e as primeiras investidas em busca de petróleo no território nacional, como 

mostra Abreu (1992).

Da mesma forma que a crise de 1930 trouxe mudanças para o perfil do Estado, o 

capital  estrangeiro  também  foi  afetado.  Contudo,  os  efeitos  aqui  foram  perversos, 

porque os influxos de capital estrangeiros para o país foram interrompidos com a crise. 

Novas  empresas  transnacionais  não  aportaram  no  país  nesse  período.  Em  papel  e 

celulose, as multinacionais ainda não haviam entrado no cenário brasileiro.

As empresas brasileiras de papel e celulose estavam em franca expansão, apesar 

da crise, como foi apresentado no segundo capítulo. Sem superar as dificuldades que as 

demais alternativas de financiamento apresentavam, os empresários continuavam tendo 

no autofinanciamento o meio para se estabelecerem e expandirem suas atividades. O 

padrão de financiamento, ao menos até meados da década de 1950, se mantém estável, 

com o autofinanciamento predominando sobre as outras formas. Não se pode deixar de 

reconhecer, todavia, que as alternativas ao autofinanciamento eram, de toda maneira, 

incipientes no Brasil.

Havia restrições técnicas à formação de um mercado de crédito no país,  que 

afetavam sobremaneira as instituições financeiras. Como mostra Moura da Silva (1979), 

os bancos possuíam dificuldade de captação de recursos junto ao público, pela falta de 

opções de investimento que tornassem possível  o retorno a seus clientes.  Não havia 

mercado  de  capitais  na  época.  Tampouco havia  um mercado  para  títulos  da  dívida 

pública, que pudessem servir de garantia de investimento às instituições financeiras. Na 

legislação,  permanecia  em  vigor  a  lei  da  usura,  segundo  a  qual  os  juros  a  serem 

cobrados em um empréstimo estavam limitados a 12% ao ano, em termos nominais. 

Uma  vez  que  não  havia  nenhum  mecanismo  de  correção  monetária  vigente,  os 

empréstimos  realizados  corriam  o  risco  de  efetivamente  apresentarem  juros  reais 

negativo, caso a inflação do período ultrapassasse os 12% anuais. Esses condicionantes 

dificultavam  a  estruturação  de  um  sistema  financeiro  eficiente,  que  atendesse  às 

necessidades  de  financiamento  do  país.  Os  obstáculos  ao fortalecimento  do  sistema 

financeiro somente foram removidos com a reforma financeira realizada em 1966. 

O  Plano  de  Metas  trouxe  novidades  quanto  ao  arranjo  financeiro  para 

fundamentar o processo de industrialização. Foi o primeiro plano a organizar o chamado 
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“tripé” da industrialização nacional, articulando a participação do capital estrangeiro, do 

capital privado nacional, e do próprio setor estatal no desenvolvimento industrial. Nesse 

período, as opções financeiras para a instalação de empresas industriais ganharam um 

escopo além do autofinanciamento. Tendo sua importância reconhecida para a formação 

de um estruturado parque industrial no país,  desde os estudos das comissões mistas 

Brasil-Estados  Unidos,  e  CEPAL-BNDE,  o  setor  de  papel  e  celulose  não  sofreu 

alterações  bruscas  em seu  padrão  de  financiamento  na  década  de  1950.  Apesar  de 

arranjos financeiros distintos serem utilizados em outros setores, como a infra-estrutura 

e a os bens de consumo duráveis, a própria articulação dos planejadores do Plano de 

Metas manteve o setor sob a predominância dos empresários locais. 

Como ilustra Lessa (1975), o papel do Estado empreendedor durante o Plano de 

Metas teve maior importância relacionada à infra-estrutura, pois a ele coube, nas metas 

estabelecidas,  uma  função  de  destaque  na  criação  de  meios  que  permitissem  o 

estabelecimento de um parque industrial robusto e competitivo. Assim, investimentos 

na área de energia,  transportes  e bens intermediários,  que poderiam ser  apropriados 

pelas demais indústrias que se instalariam no país, foram levados adiante em projetos 

estatais,  representando  um  importante  elemento  para  condicionar  o  projeto  da 

industrialização.

Enquanto o setor público priorizou durante o Plano de Metas a formação de uma 

infra-estrutura que atendesse às necessidades de um país industrial, o capital estrangeiro 

teve no setor de bens de consumo duráveis sua principal contribuição à industrialização 

brasileira no período, segundo Tavares (1998). Essa afirmação não tem o sentido de 

apontar  a  inexistência  de  capital  estrangeiro  em  outros  setores  da  indústria.  Essa 

presença  ocorreu,  porém de  forma  menos  representativa  que  em bens  de  consumo 

duráveis. A própria produção de papel e celulose contou com a participação de capital 

externo quando a Champion International comprou a Panameriacana Têxtil em 1957, e 

tornou-se a primeira multinacional a investir no país, inclusive investindo na ampliação 

de  seu  parque  fabril,  conforme  foi  mostrado  no  capítulo  anterior.  Contudo,  a 

participação estrangeira na indústria local de papel e celulose não prosperou mais que 

essa aquisição, permanecendo sob o controle de empresários nacionais a maior parte da 

produção de papel e celulose brasileira.

O  direcionamento  do  investimento  público  para  a  infra-estrutura  tem  outra 

implicação para a indústria de papel e celulose. Com os recursos públicos concentrados 

para esse fim, a quantia de empréstimos públicos destinados a essa indústria não foi 
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muita,  apesar de alguns projetos,  como mostram Matos e Juvenal (2002). Por causa 

disso,  o  autofinanciamento  ainda  prevaleceu  no  padrão  de  financiamento  dessa 

indústria. É importante ressaltar que o período, embora autofinanciado, não representou 

qualquer  sinal  de  estagnação  produtiva  ou  tecnológica.  Durante  a  década  de  1950, 

quando o Plano de Metas foi instaurado, houve um incremento na produção de papel e 

celulose, cumprindo a meta estabelecida, e, mais importante ainda, houve a descoberta e 

aperfeiçoamento da técnica de obtenção da celulose de eucalipto,  que mais  tarde se 

transformaria em uma vantagem competitiva nacional, de base técnica.

Da mesma forma, não foi desenvolvido no período um sistema de financiamento 

a longo prazo para a economia brasileira, que utilizasse recursos privados para viabilizar 

projetos de maior porte. As razões institucionais para essa deficiência já foram expostas 

acima, e seriam atenuadas partir de meados da década de 1960.

Os anos 1960, que apresentaram uma estagnação em seus primeiros anos para a 

economia brasileira,  trouxeram pequenas,  mas significativas mudanças no padrão de 

financiamento da indústria de papel e celulose. O governo brasileiro passou a observar 

com mais cuidado o desenvolvimento dessa indústria, e o volume de recursos públicos, 

via empréstimos do BNDE, destinados ao setor foi ampliado. Assim, o financiamento 

público, um instrumento do financiamento econômico brasileiro, largamente utilizado 

desde o Plano de Metas, entrou definitivamente para as alternativas de financiamento do 

setor.  A  preocupação  pública  com  papel  e  celulose  se  traduziu  não  só  em 

financiamentos diretos como em apoio técnico, por meio de estudos de diagnósticos do 

setor e financiamentos para estudos e pesquisas técnicas.

De acordo com Resende (1992) e Sochaczewski (1991), a reforma financeira de 

1966 removeu entraves legais ao desenvolvimento de um mercado de capitais brasileiro. 

Ao  revogar  a  antiga  lei  da  usura  e  instituir  mecanismos  de  correção  monetária,  o 

governo  procurou estimular  o  desenvolvimento  de  um mercado  de  crédito  privado. 

Além disso, regulamentou o mercado de títulos da dívida pública, criou e regulamentou 

o sistema financeiro de habitação e estimulou a formação da bolsa de valores. Mesmo 

dotando a esfera institucional de uma legislação considerada moderna e avançada para a 

época, os esforços públicos não obtiveram êxito em criar uma estrutura financeira que 

suprisse as necessidades de financiamento a longo prazo do país. O período seguinte a 

1966  testemunhou  uma  forte  expansão  creditícia,  mas  não  exatamente  apoiada  em 

empréstimos  privados  a  longo  prazo.  Os  empréstimos  que  mais  foram  contratados 

privadamente no período representavam o chamado crédito direto ao consumidor, por 
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meio,  principalmente  das  sociedades  de  crédito  e  financiamento,  popularmente 

conhecidas como financeiras. Era um financiamento destinado ao consumo, e seu prazo 

geralmente  era  curto.  No  meio  empresarial,  os  financiamentos  privados  geralmente 

representavam empréstimos de capital de giro, de prazo igualmente mais curto. 

As bolsas de valores iniciaram suas atividades com algum êxito no final dos 

anos 1960. Todavia, seu volume de negócios ainda era incipiente, e um movimento de 

volatilidade  provocado  por  especulações  afastou  boa  parte  dos  investidores  nos 

primeiros anos da década de 1970. A perda de confiança por parte de investidores e 

empresas deixou esse mercado com baixo movimento e pouca importância no cenário 

do  financiamento  econômico  nacional  até  meados  dos  anos  1980,  quando  há  um 

renascimento das bolsas de valores.

Sem a oferta de empréstimos desse tipo nos bancos, e sem a possibilidade de 

captar recursos diretamente através de um mercado de capitais, devido a sua pequena 

dimensão, pode-se dizer que o crédito de longo prazo, no início dos anos 1970, ainda 

era uma mercadoria indisponível na oferta dos agentes privados do Brasil.

A ausência de recursos do setor financeiro privado nacional não implicou falta 

de investimentos em papel e celulose na década de 1970. Os investimentos no setor 

foram mesmo intensificados, graças a novos arranjos financeiros estabelecidos naquele 

período. Esses novos arranjos incrementaram as opções de financiamento do setor, antes 

apoiadas  majoritariamente  no  autofinanciamento,  com  espaço  secundário  para  os 

empréstimos públicos. Isso não significa que o autofinanciamento e os empréstimos do 

BNDE foram abandonados na indústria de papel e celulose, como exemplificam Matos 

e Juvenal (2002), mas a importância dos novos mecanismos merece destaque.

Segundo Siciliano  (2003),  um mecanismo diferenciado  para  o  financiamento 

público a longo prazo, criado na década de 1960, foi o FINAME (Financiamento de 

Máquinas  e  Equipamentos),  destinado  à  compra  de  bens  de  capital.  O  Finame  foi 

importante para a modernização do parque industrial do setor, aproveitando a instalação 

no país de multinacionais fabricantes de bens de capital para o setor, como foi mostrado 

no capítulo 2. O próprio BNDE teve uma atuação diferenciada a partir de 1974, por 

meio da criação da FIBASE – Insumos Básicos S/A19.  A FIBASE atuava como um 

empreendedor direto dos negócios que participava,  tornando possível  ao BNDE agir 

como um empreendedor,  geralmente  em parceria  com grupos privados.  A atividade 
19 A FIBASE foi criada como uma subsidiária do BNDE, juntamente com outras duas: a EMBRAMEC, 
voltada para bens de capitais, e a IBRASA, voltada para outros setores. Em 1982, as três se fundiram na 
formação da BNDESPar.
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direta  do  BNDE  permitiu,  entre  outras,  a  implementação  do  projeto  Aracruz,  em 

parceria com os grupos Souza Cruz, Lorentzen, e outros.

Mas não foi só utilizando o BNDE que o Estado brasileiro agiu de forma direta 

no setor de papel e celulose. O Banco do Brasil e a CVRD também aparecem como 

acionistas de projetos na área, sendo o mais importante deles o projeto Cenibra, cuja 

metade do capital foi investido pela CVRD. Ou seja, na década de 1970, assim como já 

aconteceu em diferentes setores da indústria nacional, o Estado brasileiro atuou também 

no papel de empreendedor, visando incrementar a competitividade do parque industrial 

interno.

Outra  diferença  quanto  às  décadas  anteriores  diz  respeito  ao  financiamento 

externo.  A  indústria  de  papel  e  celulose,  tal  como  antes,  não  apresentou  grande 

atratividade de IDE. Entretanto, alguns projetos contaram com aporte de capital externo, 

e o maior exemplo aqui também é a Cenibra, como encontramos em Siciliano (2003). 

Enquanto metade de seu capital tinha origem estatal na CVRD, a outra metade vinha de 

um consórcio japonês, formado por empresas de papel e celulose deste país. Outros 

países cujas  empresas contribuíram em parcerias  e  projetos locais  foram os Estados 

Unidos e a Noruega. É importante ressaltar que, em todos esses casos, a atração de 

capital  estrangeiro  não  representou  domínio  do  mercado  por  uma  empresa 

transnacional. Os grupos privados nacionais permaneceram respondendo pelas maiores 

fatias de produção e mercado no país.

Outra possibilidade existente de financiamento externo para a indústria passava 

pelo Banco Mundial, por meio de seu IFC. Contudo, nos anos 1970, os projetos de 

produção de papel e celulose no Brasil, apoiados em fibra curta de celulose extraída do 

eucalipto,  não entusiasmaram os técnicos  do Banco Mundial,  e  o  IFC se recusou a 

integrar  o  grupo  financiador  do  projeto  Aracruz.  Porém,  o  sucesso  da  criação  e 

estabelecimento da Aracruz no mercado de celulose convenceu os analistas do IFC, que 

passaria a financiar projetos semelhantes no futuro.

Como  foi  apresentado,  o  padrão  de  financiamento  da  indústria  de  papel  e 

celulose nos anos 1970 ganhou em complexidade e em diversidade de opções. Baseado 

em um interesse público para ampliar a produção, que direcionou recursos de diversas 

fontes para cumprir as metas do II PND e do I PNPC, o crescimento da indústria de 

papel  e  celulose  nacional  foi  suficiente  para  atender  ao  planejado.  Mesmo  com 

diferentes  estruturas  de  financiamento  operantes  nesse  período,  torna-se  interessante 

observar que a articulação estatal foi muito importante na atração dos investimentos do 
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setor. A realização de uma política industrial que tinha como objetivos a modernização 

e a ampliação da produção de papel e celulose foi decisiva para agregar os interesses em 

torno dos projetos implementados, e lograr o sucesso obtido.

A crise financeira dos anos 1980 afetou fortemente o padrão de financiamento 

industrial  no  país.  Com  as  restrições  à  capacidade  financeira  do  próprio  Estado 

brasileiro, perdeu-se um articulador de investimentos, e também se perdeu o foco de 

política industrial que predominou no país desde o Plano de Metas até o fim dos anos 

1970. A redução dos investimentos públicos foi acentuada, e implicou em queda dos 

investimentos  privados  também.  Com a  crise  externa,  não houve atração  de  capital 

externo voluntário.

Esse quadro projeta uma simplificação do padrão de financiamento da indústria 

de  papel  e  celulose,  como pode ser  encontrada  em Valle  (2000),  e  em Seminichin 

(1998).  Tal  projeção  corresponde ao que ocorreu,  principalmente  no sentido que  as 

empresas, influenciadas pela instabilidade reinante no período, procuraram reduzir suas 

dívidas. O autofinanciamento voltou a ser utilizado de forma preferencial. O momento 

da abertura econômica encontra, no âmbito empresarial, um quadro de baixa exposição 

a riscos, com predominância do autofinanciamento, muito em função da instabilidade 

econômica verificada na década de 1980.

Entretanto, essa década apresentou alguns espasmos além do autofinanciamento. 

Além da  redução dos  financiamentos  públicos  para  o  setor,  o  BNDES encorajou  e 

estimulou a abertura de capitais das empresas de papel e celulose, como atestam Matos 

e Juvenal (2002). Essa medida, que visava à redução da dependência de financiamento 

público por parte das empresas, ampliou o leque de possibilidades de financiamento 

para as empresas, e foi importante para a reestruturação do mercado de capitais no país. 

Outra medida tomada pelo BNDES foi a redução de sua participação direta no setor, 

pela venda de parte de suas ações nas empresas. Nesse movimento, o BNDES vendeu 

parte de suas ações na Aracruz para o grupo Safra, e vendeu sua participação na Celpav 

para a Votorantim, de acordo com Macedo e Matos (1996).

O final da década de 1980, na estrutura prevista pelo II PNPC, viu a implantação 

do  último grande  projeto  da  indústria  de  papel  e  celulose,  que  foi  a  Bahia  Sul.  A 

estrutura financeira deste projeto assemelhou-se às articulações realizadas na década de 

1970, e contou com a CVRD associando-se à Suzano para a realização da empreitada.

A  abertura  financeira  nos  anos  1990,  como  foi  escrito  acima,  encontrou  as 

empresas  apoiadas  majoritariamente  no  autofinanciamento,  como  mostram  Melo  e 
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Rodrigues Jr. (1999). E novos instrumentos de captação de recursos foram adicionados 

ao menu de opções de financiamento, alterando significativamente o padrão verificado 

até esse período.

Enquanto  o  financiamento  público  nos  anos  1990  não  representou  influxos 

muito intensos, e a queda dos investimentos via BNDES atestada em Matos e Juvenal 

(2002) ilustra  isso,  com os investimentos dos anos 1990 sendo comparáveis  aos  do 

decênio anterior, é interessante ressaltar que as opções para o financiamento a longo 

prazo estão um pouco mais amplas. Ou, se preferir, um pouco menos estreitas. O setor 

financeiro privado neste período ainda não foi capaz de prover financiamento a longo 

prazo. E mesmo a esperada concorrência com bancos estrangeiros, que foi anunciada 

como a salvação das  resistências  ao crédito  das  próprias  instituições  bancárias,  não 

ocorreu,  deixando  praticamente  inalterado o  quadro  do financiamento  quanto  a  esta 

área. O único fator diferente que pode ser apontado nas finanças privadas locais é um 

crescimento moderado da bolsa de valores,  que, apesar de elevar sua capacidade na 

década de 1990, ainda apresenta um movimento de valores insuficiente para fazer frente 

à demanda de recursos necessários para o conjunto do país.

A principal novidade para as empresas do setor, mas que é acessível somente às 

maiores dessas empresas,  é a captação externa realizada diretamente,  segundo Valle 

(2000). Esse meio de captação, em realidade, revela-se antigo para outras empresas do 

setor, mas ainda era novo para as empresas brasileiras, uma vez que o fechamento do 

Brasil aos fluxos financeiros internacionais impedia a captação das empresas nacionais 

no exterior. A principal forma de financiamento utilizada por essas empresas nos anos 

1990 foi a emissão de títulos (bonds) no mercado norte-americano. Em alguns casos, 

mais raros, houve até a emissão de ações na bolsa nova-iorquina.

Sobre a emissão de títulos em mercados externos, cabem algumas considerações, 

também ressaltadas por Valle (2000). Apesar do mercado de títulos permitir a emissão 

de títulos  de longo prazo,  as  empresas  brasileiras  colocaram,  no período,  títulos  de 

prazos mais modestos, com vencimento máximo de cinco anos. Os juros pagos pelas 

companhias  brasileiras  foram  sistematicamente  superiores  aos  juros  pagos  pelas 

companhias estrangeiras do setor que lançaram títulos no mesmo mercado. Em outras 

palavras, o custo de captação das empresas brasileiras é maior que suas concorrentes no 

mercado internacional.  Mais  contundente  ainda,  os  juros  pagos pelas  brasileiras  são 

comparáveis  –  e,  em  alguns  casos,  até  superiores  –  a  empresas  do  setor  que 

reconhecidamente atravessam severas crises financeiras.
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É necessário reconhecer  que as  empresas  brasileiras  que captam recursos  no 

exterior  têm  que  embutir  na  remuneração  paga  a  seus  financiadores,  o  risco-país. 

Mesmo assim, não se pode deixar de observar a desvantagem direta que enfrentam em 

relação  a  seus  concorrentes  de  mercados  internacionais  quando  financiam  seus 

investimentos.

O  padrão  de  financiamento  da  indústria  de  papel  e  celulose  brasileira  foi 

influenciado por uma insuficiência do país. Como o Brasil não conseguiu instituir um 

sistema de financiamento de longo prazo, que suprisse as necessidades de investimento 

sem onerar o setor público, as empresas do setor dependeram, na maior parte de suas 

existências,  do  autofinanciamento  e  do  financiamento  público.  Este  padrão  implica 

conseqüências muito importantes, que afetam a competitividade das empresas do setor.

Ao  apoiar-se  no  autofinanciamento,  a  empresa  opera  com  um  grau  de 

alavancagem financeira muito baixo, como é apresentado no trabalho de Valle (2000). 

Apesar deste padrão representar segurança financeira, sua contrapartida é limitadora em 

termos  de  competitividade.  A  contrapartida  à  segurança  financeira  diz  respeito  à 

operação, que é realizada em baixa escala, se comparada às concorrentes internacionais. 

Com  baixa  escala  de  produção,  a  empresa  nacional  enfrenta  dificuldades  para  se 

estabelecer  com robustez  no  mercado  internacional.  E  a  ausência  de  uma  fonte  de 

financiamento de longo prazo dificulta qualquer intenção de crescimento por parte da 

empresa,  representando uma quase condenação à sua condição de empresa pequena, 

sempre tendo como comparação suas similares internacionais no setor.

Essa questão de tamanho afeta também a empresa em duas situações. A primeira 

diz respeito ao próprio custo de captação. Uma empresa de maior porte apresenta maior 

força  perante  os  possíveis  investidores  e,  conseqüentemente,  pode  conseguir  captar 

recursos no exterior em condições mais favoráveis, a prazo maior, ou mesmo a juros 

menores. A segunda situação engloba uma alternativa que se coloca para as empresas 

nacionais,  visando  a  sua  sobrevivência  no  cenário  globalizado,  ampliando  a 

competitividade e gerando divisas para o país, que é a internacionalização das empresas. 

Uma empresa com problemas de escala competitiva em relação a seus competidores 

internacionais  possui  mais  dificuldades  para  internacionalizar-se.  A  engenharia 

financeira  necessária  para  empreender  a  internacionalização  requer,  certamente,  a 

superação das limitações financeiras que a tornaram uma empresa de porte pequeno a 

nível internacional. Somente a partir dessa solução é possível considerar a realização de 

IDE no exterior.
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Na ausência de um padrão privado de finanças, o financiamento público deve ser 

considerado,  em todos  os  momentos,  para  suprir  as  necessidades  mais  urgentes  de 

investimento  da indústria  de  papel  e  celulose.  Deixar  as  finanças  desse  setor  sob a 

competência exclusiva do mercado eleva seu custo de captação, e pode reduzir o nível 

de competitividade deste produto brasileiro no mercado externo. A execução de uma 

política industrial, organizada e focada, como foi empreendida entre a década de 1960 e 

a década de 1980, seria importante para manter a força deste relevante setor para o 

comércio exterior do Brasil.

A superação do problema da escala reduzida, e a ampliação da competitividade 

da indústria de papel e celulose, que hoje está apoiada em uma vantagem competitiva 

técnica,  passam  pela  questão  de  seu  financiamento.  O  financiamento  industrial 

brasileiro não é uma questão resolvida na economia brasileira, consolidando-se em uma 

dívida tão antiga quanto sua dívida social.
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Capítulo  4  –  Análise  do  padrão  de  financiamento  da  amostra 
estudada

Este capítulo traz a parte empírica do trabalho. Depois de trilhar um caminho 

teórico, e de desvendar as estruturas que formaram e ainda formam a indústria de papel 

e celulose, no Brasil  e em outros países de destaque no setor, chega o momento de 

ratificar o que foi apresentado anteriormente sobre os anos 1990. Mais especificamente, 

este capítulo procurará, por meio da análise de índices contábil-financeiros, identificar 

alterações no padrão de financiamento das empresas do setor de papel e celulose, ao 

longo da década de 1990, período em que ocorreu o processo de abertura econômica. A 

seguir, será explicada a metodologia utilizada na elaboração deste capítulo.

4.1 – Aspectos Metodológicos

A opção de trabalhar com índices contábil-financeiros possui duas explicações. 

A primeira diz respeito à acessibilidade dos dados das empresas para todo esse período. 

Como a maior parte das grandes empresas dessa indústria está constituída sob a forma 

de sociedades anônimas, a obrigatoriedade de divulgação de balanços patrimoniais, ao 

final de cada ano contábil,  por exigência de lei,  se torna uma aliada da captação de 

informações  a  respeito  dessas  empresas.  Mesmo  com esse  “auxílio”  legal,  não  foi 

possível  ter acesso a todos os balanços de todas as empresas da amostra no período 

estudado, razão pela qual há algumas brechas nos indicadores. Contudo, entendemos 

que essas brechas não comprometem a análise.

A segunda, e mais importante, está além da acessibilidade. Mesmo porque não 

adianta um dado ser acessível,  porém de pouca utilidade informativa.  E os balanços 

contábeis  são  ricos  em  informação,  especificamente  num  tipo  de  informação  que 

interessa  a  quem  estuda  padrão  de  financiamento,  que  são  os  dados  sobre 

endividamento, e sua dimensão em relação ao capital próprio da empresa.

Os indicadores extraídos dos demonstrativos contábeis das empresas estudadas 

informam dados que vão além do endividamento e da composição de capital, e que são 

utilizados de forma complementar a estes, no sentido de buscar um entendimento mais 

amplo sobre a questão do financiamento. Esta noção de um entendimento mais amplo se 

faz importante  pelas  limitações  do instrumento  utilizado,  uma vez  que  o padrão de 
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financiamento  é  um processo  dinâmico,  e  nosso  instrumento  de  medida  possui  um 

caráter estático, discricionário. A reunião de informações adicionais procura minimizar 

essa incompatibilidade relativa.

A amostra estudada reuniu seis empresas dentre as principais do setor no ano de 

2001, segundo a Bracelpa, e que operaram ao longo de toda a década. O market share 

reunido deste grupo de empresas é de aproximadamente 75%, para o mercado nacional 

de papel e celulose. Sobre as seis empresas da amostra, é possível realizar algum grau 

de qualificação.

Quanto  ao  mercado  de  atuação,  qualificando  as  empresas  por  produtos  que 

fabricam, encontramos duas empresas que produzem somente celulose (empresas B e 

C), e quatro empresas verticalmente integradas, que atuam em toda a cadeia do setor 

(empresas A, D, E e F), sendo que a empresa F possui uma inserção mais forte no 

mercado como produtora de papel.

Quanto à origem do capital de formação das empresas, temos uma amostra com 

empresas majoritariamente nacionais, com exceção da empresa C, que iniciou a década 

com participação de capital estrangeiro de 49%, e depois, no final da década, teve seu 

controle adquirido integralmente pelo parceiro internacional.

 A presença externa das empresas da amostra também é uma característica muito 

forte.  Todas  as  empresas  da  amostra  possuem algum grau  de  inserção  externa,  em 

alguns casos muito forte, com as exportações representando mais de 80% da produção. 

Das empresas da amostra escolhida, a empresa F é a que possui menor inserção externa, 

o  que  se  justifica  inclusive  por  seu  ramo  de  atuação,  uma  vez  que  o  comércio 

internacional  de papel  representa  uma parcela  pequena do comércio  deste  setor,  em 

função das dificuldades de transporte e armazenamento desta mercadoria.

As seções seguintes do capítulo trabalharão os índices obtidos a partir dos dados 

extraídos dos balanços contábeis das empresas da amostra, para o período de 1990 a 

1999.

4.2 – Participação do capital de terceiros

O índice de participação do capital de terceiros indica a contribuição de fontes 

externas de financiamento aos recursos da companhia, em contraposição aos recursos 

próprios, aferidos por meio do patrimônio líquido. Seu cálculo é realizado através da 

soma do passivo circulante com o exigível de longo prazo, sendo o resultado dividido 
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pelo passivo total.  A tabela 4.1 aponta os resultados desse indicador para a amostra 

estudada.

Tabela  4.1 – Participação do capital de terceiros no capital total das empresas 
selecionadas de papel e celulose do Brasil – 1990-1999

em %
Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Empresa A - - - - - - - ... 43 44
Empresa B 43 51 43 40 41 44 40 43 48 45
Empresa C 21 12 16 44 47 48 61 62 65 73
Empresa D ... ... 41 44 ... ... ... ... ... 50
Empresa E 28 31 35 40 40 39 40 42 21 29
Empresa F 50 39 44 ... ... ... 33 39 41 42
Fonte: Bracelpa, com elaboração própria
(-) não existente
(...) não disponível

Este  indicador  pode  revelar  a  existência  de  alterações  no  padrão  de 

financiamento  das  empresas,  à  medida  que  um  acréscimo  no  endividamento  pode 

significar maior utilização de recursos de terceiros em relação aos recursos próprios. Os 

resultados da amostra revelam certa estabilidade na proporção de capital de terceiros em 

relação ao capital total. Contudo, a média do grupo aumenta, de 35% em 1990 para 47% 

em 1999, o que pode significar um direcionamento para captação de fontes externas de 

recursos no financiamento. É verdade também que o desempenho da empresa C foi o 

maior contribuinte para esse aumento médio da participação do capital de terceiros. O 

caso da empresa C será retomado ao longo das demais seções deste capítulo.

Um aumento médio da participação do capital de terceiros iria ao encontro do 

que projetou Valle  (2000)  em seu trabalho.  Valle  afirmou que os  anos 1980 foram 

marcados por um movimento geral de redução dos níveis de endividamento no setor 

empresarial, impulsionado pela incerteza gerada durante a crise financeira do período. 

Esse movimento também foi seguido pelo setor de papel e celulose. Ao contrário da 

década de 1980, a década de 1990 apresenta,  para esse autor, um aumento geral do 

endividamento,  muito  no  sentido  de  recompor  a  estrutura  financeira  que  vigorava 

anteriormente a crise.  Com exceção da empresa C, os indicadores apresentados não 

corroboram essa tese.

Já Melo e Rodrigues Jr.(1999), ao analisarem o padrão de financiamento de uma 

amostra  diversificada  de  24  empresas  entre  1987  e  1996,  não  encontraram  muitas 

novidades para o setor de papel e celulose, com predomínio do autofinanciamento sobre 

as outras formas de financiamento. O endividamento apareceu em seguida, seguido de 
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eventuais emissões acionárias, utilizadas pela empresa que corresponde à empresa D de 

nossa amostra,  para os anos de 1988, 1989 e 1994. Esse  estudo, que não identifica 

alterações  no  padrão  de  financiamento  para  o  setor  de  papel  e  celulose,  está  mais 

próximo dos resultados aqui obtidos.

4.3 – Endividamento

O índice de endividamento é complementar à participação do capital de terceiros 

no capital total. Apesar da informação dada pelos dois índices ser semelhante, o índice 

de endividamento oferece um destaque maior aos recursos obtidos externamente. Seu 

cálculo é feito através da soma do passivo circulante com o exigível de longo prazo, 

dividida pelo patrimônio líquido.

O indicador da composição do endividamento traz uma informação diferente do 

indicador anterior, e muito relevante. Ele aponta o perfil da dívida, ou seja, a parcela da 

dívida de curto prazo na dívida total.  Seu cálculo é realizado através da divisão do 

passivo circulante pela soma do passivo circulante com o exigível a longo prazo. Os 

resultados de ambos os indicadores estão na tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Percentual do endividamento das empresas selecionadas e sua composição 
(dívida de curto prazo, em relação ao total) – 1990-1999
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em %
Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Endividamento
Empresa A - - - - - - - ... 76 77
Empresa B 74 103 75 65 68 78 66 74 92 83
Empresa C 27 13 19 77 88 93 157 163 183 266
Empresa D ... ... 108 123 ... ... ... ... ... 120
Empresa E 54 63 73 91 85 84 83 90 27 40
Empresa F 100 65 79 ... ... ... 50 63 69 72

Composição do 
endividamento

Empresa A - - - - - - - ... 27 34
Empresa B 31 41 38 39 57 57 48 50 53 57
Empresa C 72 78 52 8 6 14 41 39 44 49
Empresa D ... ... 30 29 ... ... ... ... ... 44
Empresa E 51 34 37 35 39 37 30 32 67 69
Empresa F 54 30 48 ... ... ... 57 55 47 48

Fonte: Bracelpa, com elaboração própria
(-) não existente
(...) não disponível



O índice  de  endividamento  não  apresenta  novidades  em  relação  ao  que  foi 

exposto na seção 4.1. a maior parte das empresas apresentou endividamento abaixo de 

seu patrimônio líquido, com exceção das empresas C e D. A disparidade do indicador 

da empresa C para as outras completa a informação da tabela 4.1, que destaca uma 

ampliação  da  participação do capital  de terceiros  em seu capital.  Em geral,  não há 

alterações significativas no padrão de endividamento aqui.

O padrão da composição do endividamento das empresas da amostra é muito 

irregular. Embora errática, há uma ligeira tendência de ampliação da dívida de curto 

prazo em relação ao endividamento de longo prazo, representando uma piora no perfil 

de suas dívidas. A empresa C se destaca novamente, porém agora em função de um 

movimento pendular, pois inicia o período com um endividamento mais a curto prazo, 

que é reduzido relativamente à dívida de longo prazo em 1993, e depois é retomado ao 

longo do restante da década, chegando ao final dos anos 1990 com um endividamento 

equilibrado entre curto e longo prazo.

A regularidade do padrão de endividamento das empresas da amostra confirma o 

estudo de Seminichin (1998), e chama a atenção para uma relação específica trazida 

pelo contexto de abertura econômico-financeira.  A abertura não alterou o padrão de 

financiamento  das  empresas  de  papel  e  celulose.  Todavia,  a  abertura  possibilitou  a 

utilização de novos canais para captação de recursos, especialmente a captação externa 

no mercado de títulos, como mostra Valle (2000), e foi indicado no terceiro capítulo. 

Novos instrumentos foram adicionados ao cardápio de opções de captação, embora o 

padrão de financiamento não tenha sofrido alteração significativa.  O fato de possuir 

acesso ao mercado internacional de crédito, em geral, não fez com que as empresas do 

setor de papel e celulose se endividassem mais do que se endividavam anteriormente.

4.4 – Grau de imobilização dos recursos

 O grau de imobilização dos recursos indica o quanto de seus recursos a empresa 

dispõe em seu ativo permanente.  Os dois indicadores  na tabela 4.3 trabalham nesse 

sentido.  A imobilização  do  patrimônio  líquido é  obtida  através  da divisão  do ativo 

permanente pelo patrimônio líquido, e faz uma comparação entre o ativo imobilizado e 

os recursos próprios. Já a imobilização dos ativos não correntes é calculada através da 

divisão do ativo permanente pela soma do patrimônio líquido com o exigível de longo 

prazo.
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Tabela 4.3 – Grau de imobilização de recursos das empresas selecionadas de papel e 
celulose do Brasil – 1990-1999

em %
Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Imobilização do PL
Empresa A - - - - - - - ... 110 101
Empresa B 168 189 153 157 132 114 115 120 120 110
Empresa C 99 102 100 104 129 146 169 174 173 207
Empresa D ... ... 231 234 ... ... ... ... ... 155
Empresa E 169 178 183 187 172 168 158 163 72 82
Empresa F 168 142 147 ... ... ... 128 126 134 123

Imobilização dos recursos 
não correntes

Empresa A - - - - - - - ... 70 67
Empresa B 111 118 104 112 102 86 85 87 84 81
Empresa C 92 99 91 61 71 81 88 87 85 88
Empresa D ... ... 214 190 ... ... ... ... ... 130
Empresa E 134 126 125 118 113 110 100 102 66 73
Empresa F 115 98 104 ... ... ... 105 98 98 90

Fonte: Bracelpa, com elaboração própria
(-) não existente
(...) não disponível

Os  resultados  desses  indicadores  não  surpreendem,  e  reforçam  uma 

característica estrutural da indústria de papel e celulose. Seu grau de imobilização é alto, 

em função dos recursos de que as empresas  dispõem para a  produção,  incluindo as 

reservas  florestais  de  onde  extraem  a  celulose.  A  tendência  geral  desse  indicador 

durante  os  anos  1990  foi  de  queda,  com  exceção  da  empresa  C,  novamente,  que 

apresentou  aumento  vertiginoso  da  imobilização  em relação  ao  patrimônio  líquido. 

Como  o  mesmo  movimento  não  se  verifica  no  indicador  que  considera  também  o 

exigível  de  longo  prazo  (imobilização  dos  recursos  não  correntes),  deduz-se  que  o 

comportamento diferenciado da empresa C deve-se a um movimento anormal de seu 

patrimônio líquido. A análise do patrimônio líquido da empresa C será retomada na 

seção 4.7.

Outro destaque extraído desses indicadores é o grau de imobilização da empresa 

D, bem superior à média das demais empresas da amostra.

4.5 – Índices de liquidez

Os  índices  de  liquidez  informam  a  respeito  do  giro  das  empresas,  e  sua 

capacidade financeira de sanar suas dividas. Foram considerados quatro indicadores de 

liquidez para a amostra, que estão dispostos na tabela 4.4.

95



O índice de liquidez geral informa a situação financeira geral da companhia, ou, 

mais precisamente, a capacidade da empresa liquidar suas dívidas sem precisar dispor 

de seu imobilizado, e mesmo de seu capital próprio. Seu cálculo é realizado por meio da 

divisão  da  soma do  ativo  circulante  com o  realizável  a  longo  prazo  pela  soma  do 

passivo circulante com o exigível de longo prazo.

O índice  de  liquidez  corrente  isola  os  efeitos  do  longo prazo no  cálculo  da 

liquidez, e aponta a necessidade ou não de capital de giro para a liquidação das dívidas 

de  curto  prazo.  Seu  cálculo  é  realizado através  da  divisão  do  ativo circulante  pelo 

passivo circulante.

O índice de liquidez seca também se destina a avaliar a necessidade de capital de 

giro  de  uma empresa.  Sua  diferença  do  índice  de  liquidez  corrente  está  no fato  de 

desconsiderar os estoques, uma vez que estes podem não ser realizáveis no curto prazo. 

Este índice é obtido através da divisão do ativo circulante subtraído dos estoques pelo 

passivo circulante.

O índice de liquidez imediata avalia a liquidez no curtíssimo prazo, e é calculado 

por meio da divisão das disponibilidades pelo passivo circulante.

Tabela 4.4 – Índices de liquidez para as empresas da amostra – 1990-1999
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Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Empresa A

Liquidez geral - - - - - - - ... 0,87 0,98
Liquidez corrente - - - - - - - ... 2,67 2,39
Liquidez seca - - - - - - - ... 2,42 2,17
Liquidez imediata - - - - - - - ... 1,00 0,66

Empresa B
Liquidez geral 0,08 0,13 0,30 0,13 0,53 0,82 0,78 0,73 0,79 0,88
Liquidez corrente 0,19 0,15 0,54 0,23 0,82 1,35 1,44 0,27 1,16 1,19
Liquidez seca 0,13 0,04 0,34 0,05 0,72 1,24 1,32 0,17 1,07 1,09
Liquidez imediata 0,00 0,00 0,29 0,02 0,58 1,14 0,01 0,01 0,04 0,04

Empresa C
Liquidez geral 1,05 0,83 1,01 0,95 0,67 0,51 0,56 0,55 0,60 0,60
Liquidez corrente 1,26 0,82 1,50 4,30 4,99 3,37 1,21 1,11 1,03 1,04
Liquidez seca 0,93 0,43 0,92 3,93 4,42 2,96 1,07 0,99 0,92 0,96
Liquidez imediata 0,00 0,00 0,34 2,91 3,05 2,15 0,83 0,60 0,60 0,30

Empresa D
Liquidez geral ... ... 0,28 0,36 ... ... ... ... ... 0,71
Liquidez corrente ... ... 0,90 1,19 ... ... ... ... ... 1,34
Liquidez seca ... ... 0,50 0,82 ... ... ... ... ... 1,09
Liquidez imediata ... ... 0,00 0,00 ... ... ... ... ... 0,14

Empresa E
Liquidez geral 0,45 0,38 0,38 0,44 0,50 0,56 0,58 0,56 2,04 1,46
Liquidez corrente 0,87 1,04 0,88 0,99 1,07 1,33 1,63 1,39 2,60 1,74
Liquidez seca 0,50 0,55 0,47 0,70 0,81 0,93 1,15 1,00 2,24 1,32
Liquidez imediata 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,33 0,47

Empresa F
Liquidez geral 0,32 0,35 0,41 ... ... ... 0,45 0,59 0,51 0,67
Liquidez corrente 0,55 1,11 0,82 ... ... ... 0,65 0,93 0,96 1,11
Liquidez seca 0,35 0,81 0,64 ... ... ... ... ... ... 0,80
Liquidez imediata 0,00 0,02 0,00 ... ... ... ... ... ... 0,03

Fonte: Bracelpa, com elaboração própria
(-) não existente
(...) não disponível

A indústria de papel e celulose possui, em média, um giro de ativo muito alto, o 

que implica baixo grau de liquidez, como é demonstrado na tabela acima. Neste sentido, 

os dados da amostra não surpreendem. É interessante observar que o índice de liquidez 

geral, para a maioria das empresas da amostra, é inferior a 1. Apesar do índice menor 

que 1 significar que as dívidas totais da empresas superam suas receitas correntes e 

realizáveis, isso não chega a ser, isoladamente, um motivo de preocupação para essas 

empresas, uma vez que as dívidas de longo prazo das empresas de papel e celulose 

possuem perfil mais longo, e seu vencimento, em geral, não representa um problema 

para a sua liquidação. O próprio perfil do índice de liquidez corrente das empresas da 

amostra confirma essa característica.

4.6 – Índices de rentabilidade

Os índices de rentabilidade apontam o desempenho operacional da empresa no 

ano determinado. Foram utilizados neste trabalho cinco índices de rentabilidade, que 

serão decompostos a seguir, e estão na tabela 4.5, para a amostra estudada.
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O giro do ativo aponta o volume de receitas auferido no ano para cada unidade 

monetária  de  ativo  patrimonial.  Seu  cálculo  é  obtido  a  partir  da  divisão  da  receita 

líquida de vendas pelo ativo total.

A margem operacional aponta os ganhos operacionais da empresa, e é obtida por 

meio da divisão do lucro operacional pela receita líquida de vendas.

A margem líquida difere da margem operacional ao descontar os impostos, o 

resultado não operacional e a participação dos minoritários em seu cálculo. É obtida 

através da divisão do lucro líquido do exercício pela receita líquida de vendas.

A rentabilidade do ativo aponta o ganho da empresa no ano, em relação aos seus 

ativos. É calculada por meio da divisão do lucro líquido do exercício pelo ativo total.

A rentabilidade do patrimônio líquido é um indicador acompanhado de perto 

pelos acionistas, pois aponta o ganho da empresa em relação ao seu capital. É calculada 

através da divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido.
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Tabela 4.5 – Índices de rentabilidade das empresas da amostra – 1990-1999

Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Empresa A

Giro do ativo - - - - - - - ... ... ...
Margem operacional - - - - - - - ... ... ...
Margem líquida - - - - - - - ... ... ...
Rentabilidade do ativo - - - - - - - ... ... ...
Rentabilidade do PL - - - - - - - ... ... ...

Empresa B
Giro do ativo 0,14 0,06 0,19 0,15 0,19 0,19 0,13 0,13 0,13 0,25
Margem operacional -55,0% -113,8% -4,1% -29,5% 48,5% 51,8% 9,2% 5,5% -17,3% 9,0%
Margem líquida -33,4% -69,2% 3,8% -19,5% 45,9% 41,9% 9,6% 3,3% -13,2% 6,9%
Rentabilidade do ativo -4,7% -4,4% 0,7% -2,9% 8,7% 8,0% 1,2% 0,4% -1,7% 1,7%
Rentabilidade do PL -8,2% -9,0% 1,3% -4,7% 14,7% 14,3% 2,1% 0,8% -3,3% 3,2%

Empresa C
Giro do ativo 0,28 0,11 0,11 0,04 0,13 0,18 0,16 0,23 0,22 0,39
Margem operacional 24,4% 11,8% 18,0% -15,8% 21,5% 34,0% -39,9% -16,8% -6,2% -13,3%
Margem líquida 25,4% -18,1% -15,1% -103,5% 10,7% 20,5% -18,4% -8,8% -0,2% -8,6%
Rentabilidade do ativo 7,2% -2,0% -1,6% -4,0% 1,4% 3,7% -3,0% -2,1% 0,0% -3,3%
Rentabilidade do PL 9,1% -2,3% -1,9% -7,1% 2,6% 7,1% -7,7% -5,4% -0,4% -40,6%

Empresa D
Giro do ativo ... ... 0,13 0,21 ... ... ... ... ... 0,58
Margem operacional ... ... -4,0% -14,5% ... ... ... ... ... -0,9%
Margem líquida ... ... 5,9% 1,6% ... ... ... ... ... 4,5%
Rentabilidade do ativo ... ... 0,8% 0,3% ... ... ... ... ... 2,6%
Rentabilidade do PL ... ... 2,0% 0,9% ... ... ... ... ... 6,2%

Empresa E
Giro do ativo 0,39 0,35 0,35 0,41 0,47 0,40 0,37 0,08 0,73
Margem operacional 5,6% 9,7% 4,4% 10,2% 21,3% 9,6% 2,6% -20,2% 20,0%
Margem líquida -3,5% 2,2% -1,0% 7,3% 6,8% 4,6% 0,2% -20,7% 12,7%
Rentabilidade do ativo -1,4% 0,8% -0,4% 3,0% 3,2% 1,9% 0,1% -1,8% 9,3%
Rentabilidade do PL -2,8% 1,6% -0,8% 6,4% 6,9% 3,8% 0,2% -2,2% 13,0%

Empresa F
Giro do ativo 0,46 0,29 0,36 ... ... ... 0,37 0,37 0,43 0,54
Margem operacional -2,4% -21,9% -13,3% ... ... ... -12,2% -6,8% -11,8% 12,0%
Margem líquida -3,3% -19,1% -12,7% ... ... ... -11,2% -8,7% -12,2% 18,0%
Rentabilidade do ativo -1,5% -5,6% -4,6% ... ... ... -4,1% -3,2% -5,2% 7,6%
Rentabilidade do PL -3,0% -9,2% -8,2% ... ... ... -6,1% -5,2% -8,8% 13,0%

Fonte: Bracelpa, com elaboração própria
(-) não existente
(...) não disponível

Os indicadores  de  resultado  da  amostra  estudada  apresentam variação  muito 

grande e errática, tanto entre empresas, como de um ano para outro, para uma mesma 

empresa. Assim, não é possível identificar nenhuma tendência quanto a estes índices. É 

interessante observar que este indicador ratifica a ponderação feita na seção 4.4, de que 

o setor apresenta um baixo grau de giro, o que justifica um baixo grau de liquidez.

4.7 – Análise vertical

A análise vertical informa a participação de cada item do balanço patrimonial 

em seu total. Para facilitar a observação neste trabalho, a análise foi realizada a partir 

dos grupos de contas, ou seja, do ativo circulante, do realizável a longo prazo, e do ativo 
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permanente, em relação ao ativo total; e do passivo circulante, do exigível a longo prazo 

e do patrimônio líquido, em relação ao passivo total. Os resultados estão na tabela 4.6.

Tabela 4.6 – Análise vertical das empresas da amostra – 1990-1999, em %

em %
Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Empresa A
Ativo Circulante - - - - - - - ... 31 35
Realizável a Longo Prazo - - - - - - - ... 7 8
Ativo Permanente - - - - - - - ... 62 57
Passivo Circulante - - - - - - - ... 12 15
Exigível a Longo Prazo - - - - - - - ... 32 29
Patrimônio Líquido - - - - - - - ... 57 56

Empresa B
Ativo Circulante 2 3 9 4 19 34 28 6 30 31
Realizável a Longo Prazo 1 4 4 2 3 2 3 25 8 9
Ativo Permanente 97 93 87 95 78 64 69 69 62 60
Passivo Circulante 13 21 16 15 23 25 19 21 26 26
Exigível a Longo Prazo 30 30 27 24 17 19 21 21 22 20
Patrimônio Líquido 57 49 7 60 60 56 60 57 52 55

Empresa C
Ativo Circulante 19 8 13 15 14 24 30 27 29 37
Realizável a Longo Prazo 3 2 4 26 18 1 4 7 10 6
Ativo Permanente 78 90 84 59 68 75 66 66 61 57
Passivo Circulante 15 9 8 4 3 7 25 24 28 36
Exigível a Longo Prazo 6 3 8 40 44 41 36 38 36 37
Patrimônio Líquido 79 88 84 56 53 52 39 38 35 27

Empresa D
Ativo Circulante ... ... 11 15 ... ... ... ... ... 29
Realizável a Longo Prazo ... ... 0 0 ... ... ... ... ... 6
Ativo Permanente ... ... 88 84 ... ... ... ... ... 65
Passivo Circulante ... ... 12 13 ... ... ... ... ... 22
Exigível a Longo Prazo ... ... 29 31 ... ... ... ... ... 28
Patrimônio Líquido ... ... 38 36 ... ... ... ... ... 42

Empresa E
Ativo Circulante 12 11 11 14 16 19 20 19 38 34
Realizável a Longo Prazo 0 1 2 3 3 3 4 4 6 7
Ativo Permanente 87 88 87 83 80 78 77 77 56 58
Passivo Circulante 14 11 13 14 15 15 12 14 14 20
Exigível a Longo Prazo 14 21 22 26 24 25 28 28 7 9
Patrimônio Líquido 52 49 47 44 47 46 48 47 79 71

Empresa F
Ativo Circulante 15 13 18 ... ... ... 12 20 18 22
Realizável a Longo Prazo 1 1 1 ... ... ... 3 3 2 6
Ativo Permanente 84 86 82 ... ... ... 85 77 79 72
Passivo Circulante 27 12 21 ... ... ... 19 21 19 20
Exigível a Longo Prazo 23 27 23 ... ... ... 14 17 22 22
Patrimônio Líquido 50 61 56 ... ... ... 67 61 59 58

Fonte: Bracelpa, com elaboração própria
(-) não existente
(...) não disponível

Os resultados  da  análise  vertical  ratificam a  informação prestada  por  alguns 

indicadores, como a participação de terceiros no capital total e o grau de imobilização. 

Contudo, a análise vertical apresenta algumas informações complementares quanto ao 

comportamento da empresa C, cuja análise foi deixada propositalmente para esta seção.
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Nas primeiras seções, identificamos um acréscimo da participação de terceiros 

no capital total da empresa, com conseqüente aumento do endividamento em relação ao 

seu patrimônio líquido. Posteriormente, o indicador do grau de imobilização apontava 

para  um comportamento  diferenciado  do  patrimônio  líquido,  que  é  o  que  podemos 

observar aqui. Relativamente ao passivo total, o patrimônio líquido caiu de cerca de 

80% no início da década para 27% em 1999.

A primeira dedução que poderia ser feita desse movimento é a chamada perda 

dinâmica, ou seja, o endividamento da empresa poderia ter crescido em ritmo superior 

ao crescimento do patrimônio líquido. De fato, essa lacuna poderia ter sido preenchida 

pelo endividamento, mas não foi o que aconteceu diretamente neste caso. Apesar de 

acusar aumentos no endividamento de curto prazo, ou seja, no passivo circulante, os 

balanços patrimoniais da empresa C nos últimos anos da década (1996-1999) revelam 

uma queda do patrimônio líquido em termos absolutos, capitaneada por uma redução na 

conta de lucros acumulados.

A  redução  na  conta  de  lucros  acumulados  não  foi  acompanhada  por  um 

incremento no capital social, nem nas reservas de capital. Um destino para esse recurso 

pode ter sido a distribuição na forma de dividendos, mas a opção mais provável é a sua 

utilização para o autofinanciamento. Assim, o autofinanciamento pode ser a explicação 

para o acréscimo proporcional do capital de terceiros, no caso da empresa C.

Vale ressaltar também que a empresa C, ao passo que ampliou sua dívida de 

curto  prazo,  especialmente  no  balanço  de  1999,  aumentou  igualmente  o  seu  ativo 

circulante nesse ano, com destaque para a conta ‘contas a receber’, razão pela qual o seu 

índice de liquidez permaneceu estável.

Esses foram os indicadores trabalhados para esta amostra de seis empresas do 

setor de papel e celulose. Esses indicadores, que analisaram os aspectos contábeis das 

empresas, revelaram uma relativa estabilidade em seu padrão de financiamento ao longo 

dos anos 1990. Para essas empresas, o estudo sugere que a abertura teve o papel de 

ampliar o leque de opções para captação de recursos, mas não foi capaz de alterar uma 

estrutura de financiamento sedimentada pelas empresas ao longo de sua existência, na 

qual o autofinanciamento possui maior relevância.
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Conclusões

Este trabalho procurou estudar o padrão de financiamento da indústria de papel e 

celulose no Brasil, nos anos 1990. Contudo, o caminho trilhado ao longo dos capítulos, 

passando pela comparação com a indústria de papel e celulose implantada nos principais 

países produtores, e também por meio da análise do comportamento de uma amostra de 

empresas do setor, através do estudo de seus balanços patrimoniais, permite a realização 

de algumas observações. 

O  segundo  capítulo  ilustrou  situações  de  países  que  se  tornaram  grandes 

produtores de papel e celulose a partir da posse de grandes reservas de madeira, que 

foram utilizadas para esse fim. É o caso da Suécia, do Canadá e dos Estados Unidos, 

cuja vantagem natural lhes garantiu a competitividade no cenário internacional, mais 

tarde ampliada com o progresso técnico, a partir do aumento da escala de produção. 

Outro exemplo de desenvolvimento nesse setor é o caso do Japão, mais associado ao 

esforço técnico para compensar  a escassez de espaços disponíveis  para o cultivo de 

espécies de árvores próprias para a produção de celulose. O caso brasileiro pode ser 

identificado como um caso intermediário entre os primeiros, com a predominância da 

vantagem natural, e o caso japonês, de evolução técnica. O início da produção nacional 

de papel e celulose foi obtido graças a um esforço técnico reconhecível, a partir do qual 

foi desenvolvido o processo de obtenção da celulose a partir da fibra curta, de eucalipto. 

Uma vez  obtida  a  evolução técnica,  que  foi  continuada  por  meio  dos  processos  de 

manejo florestal,  o  Brasil  dispôs  da  existência  de  espaços  físicos  cultiváveis  para a 

ampliação  de  sua  produção  de  papel  e  celulose,  e  conseqüente  incremento  de  sua 

competitividade no cenário internacional. 

Outras  observações  podem  ser  extraídas  deste  trabalho.  Alguns  desses 

comentários, vale lembrar, dizem respeito não só à indústria de papel e celulose, mas à 

própria industrialização brasileira. Em primeiro lugar, não é possível pensar a indústria 

de papel e celulose sem levar em conta a participação do Estado nacional. Assim como 

foi importante para todo o conjunto da indústria local, a participação estatal exerceu 

papel fundamental na coordenação e no incentivo aos investimentos, no financiamento, 

nos  planos  de  expansão,  e  no  apoio  à  adequação  para  cumprimento  da  legislação 

ambiental. Não por acaso, o período de menor participação estatal no setor, a própria 

década de 1990, representou uma queda de competitividade interna dessa indústria, que 
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viu seu volume de importações crescer. As preocupações com o setor, manifestas por 

estudos do BNDES, Macedo e Valença (1996) e BNDES (1998), promoveram o retorno 

do Estado ao seu papel de incentivador de investimentos, e também de financiador, que 

foi  importante  para  a  recuperação  da  competitividade  dessa  indústria  no  cenário 

internacional. Esse exemplo dos anos 1990 ilustrou que o Estado não deve abrir mão de 

acompanhar  a  competitividade  de  sua  indústria,  nem  seu  papel  de  planejador  e 

fomentador  do  desenvolvimento,  sob  pena  de  comprometer  sua  inserção  externa. 

Diferentemente de outros países produtores de papel e celulose, que se estruturaram 

neste setor ainda no século XIX, a própria industrialização posterior do Brasil tornou 

necessária a participação estatal neste processo. E ainda nos dias atuais, a presença do 

Estado  no  setor  se  faz  necessária  para  compensar  algumas  desvantagens  que  as 

empresas brasileiras enfrentam em relação às suas concorrentes européias, japonesas e 

norte-americanas, como, por exemplo, quanto ao custo de financiamento.

A segunda observação recai sobre os sistemas de financiamento industrial. Um 

setor que demanda um alto volume inicial de investimentos, como é a indústria de papel 

e  celulose,  reforça  a  desigualdade  criada  a  partir  da  eficiência  dos  sistemas  de 

financiamento a longo prazo. Os exemplos estudados no terceiro capítulo identificaram 

para os principais países produtores do setor, a existência de sistemas de financiamento 

industrial estabelecidos e bem estruturados desde o início dessas indústrias,  seja por 

meio de bancos privados, seja por meio de marcados de capitais. A deficiência do Brasil 

na  criação  de  um sistema  de  financiamento  semelhante  acentuou  a  importância  do 

financiamento estatal na industrialização, ao lado do autofinanciamento, mas reduziu as 

possibilidades  de  alavancagem  das  empresas  nacionais,  o  que  comprometeu  sua 

capacidade de crescimento em escala internacional. Essa limitação afeta, indiretamente, 

a  competitividade  das  empresas  brasileiras  no  cenário  internacional  globalizado, 

especialmente no que diz respeito à capacidade de realizar investimento direto fora do 

país.  É  importante  ressaltar  que  a  competitividade  da  indústria  de  papel  e  celulose 

brasileira reside muito mais em uma vantagem competitiva técnica, da celulose de fibra 

curta,  do  que  em  uma  vantagem  relacionada  à  escala  de  operação.  Por  isso,  a 

estruturação de um sistema de financiamento de longo prazo no Brasil  serviria para 

incrementar as possibilidades competitivas das empresas brasileiras de papel e celulose, 

bem  como  do  conjunto  das  empresas  nacionais,  tendo  ou  não  estas  atividades 

exportadoras.

103



Os  índices  estudados  revelaram  uma  certa  estabilidade  no  padrão  de 

financiamento das empresas selecionadas na amostra.  A participação de terceiros no 

capital das empresas esteve constante ao longo de toda a década de 1990, com a exceção 

de uma empresa, cujo autofinanciamento parece ser a explicação para o comportamento 

dissonante. Vale ressaltar que o próprio perfil do endividamento não mostrou alterações 

significativas para o que se esperava com uma mudança de padrão. A novidade revelada 

pelos  indicadores  é  a  diversificação  do  financiamento,  que  não  foi  suficiente  para 

deslocar o autofinanciamento de sua posição de predominância na preferência dessas 

empresas.  Indicadores como o grau de imobilização e os índices de liquidez apenas 

reforçaram  características  da  indústria  de  papel  e  celulose,  como  a  necessidade  de 

produção florestal e o longo ciclo de produto, e os índices de rentabilidade refletiram 

características de cada empresa, com desempenho irregular para o conjunto da década 

analisada. A análise vertical reforçou a tendência apresentada pelos demais indicadores, 

confirmando  as  informações  prestadas  especialmente  pelos  índices  de  capital  de 

terceiros e de endividamento.

Por  fim,  o  estudo  não  apontou  uma  mudança  significativa  no  padrão  de 

financiamento da indústria de papel e celulose nacional,  após a abertura econômica. 

Embora a abertura econômica tenha possibilitado a captação externa diretamente do 

mercado de capitais, via títulos, mecanismo utilizado pelas grandes empresas do setor, a 

ampliação  das  opções  de  financiamento  não  chegou  a  desbancar  a  importância  do 

autofinanciamento na estrutura financeira dessa indústria.
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