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M arco nos investimentos da pró-
pria companhia, a planta de 
Ortigueira (PR) inaugurada há 

oito meses pela Klabin  é também, como 
o governo do Paraná apregoa, o maior 
investimento feito pela iniciativa privada 
no Estado em sua história. A fábrica de ce-
lulose dobrou a capacidade de produção 
da empresa, que já era uma das maiores 
do setor, e também inaugura, no que diz 
respeito ao Paraná, a exportação do pro-
duto – até agora, a produção de celulose se 
destinava apenas ao consumo próprio das 
empresas dos vários tipos de papel.

A entrada em operação de um investi-
mento tão grande – R$ 8,5 bilhões, incluin-
do infraestrutura e impostos recuperáveis 
– em época de vacas magras garantiu à Kla-
bin, nos últimos trimestres do ano passado, 
crescimento de 16% em seu Ebitda (lucro 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização) na comparação com 2015. 
De acordo com o diretor de Tecnologia e 
Unidade Celulose da empresa, Francisco 
Razzolini, o resultado foi positivo “apesar 
das condições adversas da atividade eco-
nômica no Brasil, taxa de câmbio e preços 
internacionais de celulose e papel, que 
marcaram o ano de 2016”. 

Não por acaso, o setor madeireiro é 
um dos pilares da economia paranaense 
– e representa 12% da produção brasileira. 
Com estimativas de recolhimento de R$ 1,2 
bilhão em impostos nas diversas esferas de 
governo e um faturamento agregado de 
R$ 8 bilhões, a indústria de celulose, papel, 
embalagens e artefatos de papel do Paraná 

Terceiro maior polo automotivo do Brasil, o Paraná ganha mais força nos 
setores agroindustrial, madeireiro, papel e celulose e embalagens
Por Miriam Karam, de Curitiba 

Reforço para a
cadeia produtiva

é robusta e movimenta toda a cadeia pro-
dutiva de maneira expressiva, criando im-
pactos positivos em toda a economia. Gera 
mais de 177,3 mil empregos, que somam 
R$ 5,2 bilhões em remuneração.

A representatividade do setor é muito 
grande, argumenta o presidente do Sin-
dicato das Indústrias de Papel e Celulose 
do Paraná (Simpacel), Rui Gerson Brandt. 
Embora se espere ainda para este ano uma 
queda de 6% no faturamento médio do se-
tor, os empresários estão de olho no futuro. 
Brandt afirma que os indicadores ainda são 
tênues, mas segundo o Panorama Setorial, 
divulgado há dez dias, 70% das empresas 
do setor planejam investimentos para este 
ano. A previsão é de aplicar os recursos em 
aumento de capacidade e renovação do 
parque tecnológico.

Aqui, como no Brasil, 2016 não foi um 
ano fácil para ninguém. Mas, na opinião de 
especialistas, o Paraná parece ter sofrido 
um pouco menos que o restante do país. 
Como analisa o gerente de Economia, De-
senvolvimento e Fomento da Federação 
das Indústrias do Paraná (Fiep), Marcelo 
Percicotti, “temos uma indústria dinâmica, 
forte e heterogênea, e agora, com o esfor-
ço de retomada, vamos recuperar mais 
rapidamente”. Ele cita, por exemplo, que, 
enquanto o desemprego alcançou 12% no 
país, no Paraná não passou de 8,3%. 

Quinto maior PIB industrial do Brasil 
– atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul –, o Paraná res-
ponde por 6,4% da produção industrial do 
país. O faturamento do setor no Estado 

Fábrica da
Klabin, em
Ortigueira: 
exportação
de celulose
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recuou 7,4% em 2016, enquanto a média 
nacional foi de queda de 12,1%.

O Paraná já experimenta os primeiros 
sinais de aumento nas exportações, segun-
do dados da Fiep. O acumulado nos meses 
de janeiro e fevereiro deste ano apresenta 
crescimento de 15,3% em relação ao mes-
mo período do ano passado. “É um sinal 
importante”, avalia Percicotti, cuja análise 
aponta para a manutenção da tendência de 
crescimento não apenas do complexo soja, 
sempre o mais pujante no Estado, mas ain-
da dos setores de alimentos de forma geral 
e material de transporte. Trata-se, para ele, 
de “inversão do processo de crise”.

As vendas de carnes ao exterior, por sua 

vez, chegaram a 20% das exportações do 
Paraná nos dois primeiros meses deste ano. 
Em 2016 havia fechado em 16%. Se a atual 
crise gerada pela Operação Carne Fraca, da 
Polícia Federal, for “devidamente tratada”, 
não deverá afetar o setor, que é altamente 
empregador – no Paraná, a indústria da 
carne é responsável por 91 mil postos de 
trabalho, em 494 empresas. 

As coisas devem melhorar ainda um 
pouco mais para a indústria paranaense a 
partir de março, quando o setor de alimen-
tos começa a processar a safra agrícola. Este 
ano, a produção de grãos do Estado deve 
alcançar 23 milhões de toneladas, 14% a 
mais do que em 2016. As grandes coope-

rativas paranaenses já entraram há anos no 
setor industrial, processando grande parte 
da produção de seus associados. 

Ao lado do setor agrícola e madeireiro, 
o Paraná tem o terceiro maior polo auto-
motivo do Brasil, responsável por quase 
12% da produção nacional. Estão aqui, por 
exemplo, montadoras como a Volkswagen /
Audi , Renault  e Volvo . São 552 empresas 
constituindo a cadeia produtiva do setor, 
mas a grande maioria é formada pelas mi-
croempresas – são 423.

No setor das montadoras, um parque 
industrial que cresceu no Paraná nas úl-
timas décadas graças à atração de inves-
timentos com a concessão de benefícios 
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INDUSTRY  By Miriam Karam

BOLSTERING THE PRODUCTIVE CHAIN
Brazil’s third largest automotive center, Paraná gains clout in agroindustry, lumber, pulp and paper and packaging 

A milestone investment for the company, the pulp factory in Ortigueira 
opened by Klabin eight months ago is, as the Paraná government likes to 
proclaim, the largest investment ever made by the private sector in the 
history of the state. The new factory, which has doubled the company’s 
production capacity, will also allow Klabin to make its first exports from the 
state of Paraná. To date, all the pulp produced in the state has been used 
internally by local paper companies.

The development of such a large investment—R$ 8.5 billion including 
infrastructure and recoverable taxes—during a recession enabled Klabin to 
report a 16% year-on-year increase in EBITDA in the last quarter of 2016. 
According to Francisco Razzolini, technology officer at the company, earnings 
were positive “despite the adverse conditions in the Brazilian economy, the 
exchange rate and international pulp and paper prices that marked 2016”. 

The lumber industry is one of the pillars of the Paraná economy,        

representing 12% of all Brazilian production. With an expected tax bill of                        
R$ 1.2 billion this year and overall revenues of R$ 8 billion, the pulp, pa-
per, packaging and paper products industry in Paraná employs more than 
177,000 people and pays R$ 5.2 billion in salaries.

The representativeness of the sector is significant, said Rui Gerson Brandt, 
president of the Paraná State Association of Pulp and Paper Manufacturers 
(Sinpacel). Although industry revenues are expected to fall 6% this year, busi-
ness leaders are looking to the future: Brandt said the indicators are tenuous, 
but according to the Industry Outlook released just 10 days ago, 70% of 
companies in the sector are planning investments in 2017. The investments 
will be spent on increasing capacity and upgrading technology.

While 2016 was not an easy year for anyone, Paraná appears to have 
suffered less than the rest of the country. According to Marcelo Percicotti, 
the economy and development manager at the Paraná State Federation of 

fiscais, muitas marcas acreditam nos bons 
ventos da economia. A Volkswagen brasi-
leira anunciou investimentos em todas as 
plantas, incluindo a de São José dos Pinhais 
(PR), em novembro passado.

E o presidente do Grupo Volvo para a 
América Latina, Wilson Lirmann, confir-
mou as expectativas favoráveis ao anunciar, 
há um mês, R$ 1 bilhão em investimentos 
para os próximos três anos nessa região – 
90% no Brasil. Segundo Lirmann, 2016 foi 
mesmo um ano difícil, aliás um dos pio-
res períodos para o setor de transporte no 
Brasil. O equilíbrio, no caso da Volvo, foi 
obtido com bom desempenho nas ven-
das na América Latina. A previsão agora 
é aplicar os investimentos especialmente 
no desenvolvimento de produtos, como 
ônibus e caminhões, e na fábrica, que fica 
na Cidade Industrial de Curitiba. 

A Renault também comemora núme-
ros alentadores. De acordo com dados di-
vulgados pelo presidente da montadora 
no Brasil, Fabrice Cambolive, a empresa 
alcançou 7,5% de participação de merca-
do ao final de 2016, um recorde histórico, 
com ganho de 0,2 ponto percentual em 
relação a 2015 – ano de melhor resultado 
até então. A exportação de veículos cresceu 
130% e totalizou 72,7 mil unidades, contra 
um total de 31,6 mil em 2015. A Renault 
exporta para cerca de 20 países da América 
e da África, tendo como líderes de venda 
os utilitários esportivos de luxo.

No setor que reúne a indústria e a agri-
cultura, o vice-presidente da New Holland  

para a América Latina, Rafael Miotto, apon-
ta um motivospara comemor: “O nível de 
inadimplência do agricultor foi bem me-
nor do que se observou em outros setores”. 
A fabricante de máquinas agrícolas acre-
dita num crescimento de 15% nas vendas 
neste ano. Com a boa fase das commodities 
e o dólar estável, Miotto diz que a recupe-
ração só não acontece se não se confirmar 
a anunciada oferta de crédito. 

Segundo ele, tudo indicava que falta-
riam recursos para o Moderfrota, mas com 
o anúncio de R$ 1 bilhão e a continuidade 
avalizada pelo Ministério da Fazenda, tudo 
aponta para bons resultados. “Se não mu-
dar, acredito que vai ser muito positivo”, 
afirma. O Paraná tem, ainda, a vantagem de 
não enfrentar gargalos “absurdos” para o 
escoamento da safra, como acontece com 
a produção do Centro-Oeste. Apesar disso, 
2016 foi um ano difícil, e Miotto avalia que 
2017 será parecido com 2015. O mercado 
vinha crescendo até 2013, que, segundo 
ele, foi um ano atípico, superando todas as 
expectativas. “Hoje, avaliamos que teremos 
um mercado mais parecido com 2014 se 
tudo continuar neste ritmo.”

Confirmando novos ventos, o Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (Ipardes) projeta que o Paraná 
terá resultados melhores que a média bra-
sileira neste ano, já que observou queda 
na produção menor que a registrada no 
Brasil – 2,4% no Produto Interno Bruto (PIB) 
diante de 3,6% no Brasil, sempre com rela-
ção ao ano de 2015. 

Por aqui, a quebra da safra agrícola no 
ano passado se somou à retração da indús-
tria e serviços por conta da crise nacional. 
Como o setor agrícola é o mais forte no 
Paraná e está prevista safra recorde para 
este ano, o Ipardes projeta crescimento de 
1,5% para a economia paranaense neste 
ano como um todo. 

Os primeiros sinais já são visíveis. Em 
janeiro deste ano, a indústria e a constru-
ção civil foram dois dos setores que im-
pulsionaram as contratações com carteira 
assinada no Paraná. De acordo com dados 
do Ipardes, o Estado encerrou o mês com 
um saldo positivo de 4.973 vagas, de acor-
do com o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério 
do Trabalho. O saldo é quatro vezes maior 
do que o registrado no mesmo período de 
2016, que foi de 1.074 vagas. 

Levantamento de fevereiro do mesmo 
Caged revela a criação de 9.962 novos pos-
tos de empregos formais, ou seja, quase o 
dobro do saldo registrado no mês passado. 
Em igual período do ano passado, o saldo 
havia sido negativo em 2.050 postos. 

“Tudo indica que a retomada do mer-
cado de trabalho, prevista para o segun-
do semestre no Brasil, deve se dar antes no 
Paraná. Isso, juntamente com a melhora 
nos indicadores de produção, deve fazer 
com que o Paraná saia mais rápido da cri-
se econômica”, afirma Julio Suzuki Junior, 
presidente do Ipardes. 

De uma forma geral, as expectativas são 
positivas. De acordo com a Fiep, está cres-
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Industries (FIEP), “we have a strong, dynamic and heterogeneous industry. 
Now that the economy is starting to recover, we will rebound more quickly.” 
He said that whereas the national unemployment rate reached 12%, in 
Paraná it peaked at 8.3%. 

Paraná has Brazil’s fifth largest industrial GDP—after São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais and Rio Grande do Sul—and is responsible for 6.4% 
of the country’s industrial output. The state’s industrial revenue fell 7.4% 
in 2016, while the national average was down 12.1%.

Paraná is also showing the first signs of rising exports, according to 
data from FIEP. In January and February, they increased 15.3% from the 
same period in 2016. “It’s an important sign,” said Percicotti, whose analysis 
indicates that the growth will continue not only in the soybean complex, 
but also in other food sectors and in transport equipment. 

Another example: meat exports represented 20% of all the state’s 
foreign sales in the first two months of this year. In 2016, they rose 16%. If 
Brazil’s current meat scandal is “handled properly”, then it should not have 
a major impact on the meat industry, which is an employment-intensive 

sector. The meat industry provides more than 90,000 jobs in the state. 
In the automobile industry, Paraná has the third largest auto-making 

hub in Brazil and is responsible for nearly 12% of national production. Major 
manufacturers such as Volkswagen/Audi, Renault and Volvo are all located 
in the state. The production chain is formed by 552 companies and the 
majority are micro enterprises (423).

Volkswagen announced investments in all its manufacturing plants in 
November, including in the Paraná state factory in São José dos Pinhais. The 
chairman of Volvo Latin America, Wilson Lirmann, confirmed the favorable 
expectations by announcing, a month ago, R$ 1 billion in investments over 
the next three years, 90% of which will be made in Brazil. He said that Volvo 
reported strong sales in Latin America in 2016 and that the investments 
will focus on product development, namely buses and trucks, and on the 
modernization of its factory in Curitiba’s industrial district. 

Renault has also reported encouraging results. According to data from 
the chairman of Renault in Brazil, Fabrice Cambolive, the company raised 
its market share in Brazil to a record 7.5%.

cendo a busca por linhas de financiamento 
voltado ao investimento produtivo por em-
presas dos mais variados portes. Este movi-
mento se refere a indústrias do Estado. 

Ao mesmo tempo, a Agência Paraná 
de Desenvolvimento (APD) contabiliza 
intenções de investimentos da ordem de 
R$ 2,1 bilhões, com a geração de 9.046 em-
pregos diretos, vindos de fora do Estado e 

do país. Somados os dois últimos anos, os 
investimentos confirmados na carteira da 
APD chegaram a R$ 1,1 bilhão, com 5,4 mil 
empregos. Mas, como lembra Jean Carlos 
Alberini, gerente de Desenvolvimento Eco-
nômico e Empresarial da agência, trata-se 
de “intenção de investimento”, que ainda 
precisa ser confirmada.

Por sua vez, Marcelo Percicotti, da Fiep, 

confirma as melhores expectativas. Segun-
do ele, a intenção de investimentos estava 
congelada. “Agora identificamos a busca de 
empresas de vários portes por financiamen-
tos voltados ao investimento produtivo. É 
um sintoma, mesmo que inicial.” Percicot-
ti vai além e diz haver maior interesse por 
parte do capital internacional em investir 
no Estado. Resta esperar para ver. PR

DIVULGAÇÃO

Miotto, da New Holland: inadimplência do agricultor foi bem menor do que em outros setores
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