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Resumo  
 

 
 
 

O segmento industrial de celulose e papel tem-se destacado como o mais importante setor 

florestal no Brasil, com reflexos diretos e indiretos no âmbito econômico, social e ambiental. 

Segundo dados da BRACELPA, em 2014, o setor se caracteriza pela utilização de novas 

tecnologias e números em crescimentos, possuindo atualmente, 220 empresas com atividade 

em 540 municípios em 18 estados, 2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para fins 

industriais, US$ 6,7 bilhões em exportações e um saldo comercial de US$ 4,7 bilhões com R$ 

3,5 bilhões em impostos pagos. Somando a estes, há os números de empregos: 128 mil 

empregos diretos (79 mil na indústria e 51 mil em atividades florestais) e 640 mil empregos 

indiretos. Neste contexto, destaca-se a ascensão do Estado do Mato Grosso do Sul produzindo 

4,3 milhões de toneladas de celulose por ano, tendo a cidade de Três Lagoas como a maior 

produtora individual mundial de celulose. O presente trabalho visou à geração e análise do 

cenário para o setor produtivo de papel e celulose no estado do Mato Grosso do Sul. Utilizou-

se para tal, workshops e entrevistas semi estruturadas para coleta de informações e dados do 

setor. Identificaram-se as forças atuantes no setor e a análise SWOT para geração do cenário. 

Neste foram identificados fatores críticos: mão-de-obra qualificada e a prestação de serviços 

técnicos, tecnológicos e de inovação. A metodologia é um instrumento válido, cuja 

operacionalidade e disponibilidade permitem ao tomador de decisão, respostas imediata as 

eventuais dificuldades apontadas no cenário. Proporcionando uma visão sistêmica das 

principais variáveis e forças atuantes sobre o sistema produtivo de celulose no Estado do Mato 

Grosso do Sul e a proposição de ação estratégica do SENAI Departamento Regional do MS. 

 

PALAVRAS CHAVES: Papel e Celulose, Cenários, SWOT. 
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Abstract  
 
 
 

The industry of pulp and paper stands out as the most important forest sector in Brazil, with 

direct and indirect consequences on the economic, social and environmental context. 

According to data from BRACELPA, in 2014, the sector is characterized by the use of new 

technologies and growth in numbers. Currently has 220 companies with activities in 540 cities 

in 18 states, 2.2 million hectares of planted forests for industrial purposes, $ 6.7 billion in 

exports and a trade balance of $ 4.7 billion to R$ 3,5 billion in taxes paid. It is responsible for 

128 000 direct jobs (79,000 in manufacturing and 51,000 in forestry activities), and 640.000 

indirect jobs. In this context, we highlight the rise of the State of Mato Grosso do Sul (MS) 

producing 4.3 million tons of pulp per year, and the city of Três Lagoas as the world's largest 

single producer of cellulose. This work propose tha generation and scenario analysis for the 

productive sector of pulp and paper in the state of Mato Grosso do Sul. Workshops and semi-

structured were conducted to collect information and data from industry interviews. After 

identifying the driving forces in the industry and undertaken a SWOT analysis for scenario 

generation, some critical factors were selected: labor, skilled labor and the provision of 

technical, technological and innovation service. The methodology is a valid instrument, whose 

operation and availability allow the decision maker immediate answers to any difficulties 

identified in the scenario. Providing a systemic view of the main variables and forces acting 

on the pulp production system in the State of Mato Grosso do Sul and the proposition of 

strategic action SENAI Regional Department of MS. 

Adviser: Pulp and Paper, Scenarios, SWOT 
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INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo apresenta o panorama geral do setor produtivo de celulose no Brasil 

e no Estado do Mato Grosso do Sul, um breve histórico do SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Mato Grosso do Sul, as principais 

motivações para realização deste trabalho, abordagem utilizada e a estrutura do mesmo. 

 

Setor industrial de produção de celulose no Brasil – Panorama Geral 

 

O segmento indústria de celulose e papel tem-se destacado como o mais 

importante setor florestal no Brasil, com reflexos e diretos e indiretos no âmbito econômico, 

social e ambiental.  Tal setor se caracteriza pela utilização de novas tecnologias e números em 

crescimento. Em 2014 há 220 empresas com atividades em 540 municípios, em 18 estados da 

federação, 2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais, US$ 6,7 bilhões 

em exportações e um saldo comercial de US$ 4,7 bilhões com R$ 3,5 bilhões em impostos 

pagos. Somando-se a estes, há os números de empregos: 128 mil empregos diretos (79 mil na 

indústria e 51 mil em atividades florestais). e 640 mil empregos indiretos segundo dados da 

BRACELPA (2014). O Brasil é o quarto produtor de polpa de celulose no mundo e o nono maior 

produtor de papel no ano de 2012 (Tabela 1). 
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Tabela 1: Maiores produtores de celulose e papel de 2012. 

 

Fonte: BRACELPA, (2014). 

 

Segundo dados da BRACELPA, nos dois primeiros meses de 2014, a produção 

brasileira de celulose cresceu 4,5% e a de papel 1,7%, na comparação com o mesmo período de 

2013. Foram produzidas 2,5 milhões de toneladas de celulose e 1,7 milhão de toneladas de papel. 

As exportações de celulose cresceram 17,9%, de 1,4 milhão de toneladas no primeiro bimestre 

de 2013 para pouco mais de 1,6 milhão de toneladas no mesmo período do ano de 2014, no qual 

também foi registrada alta de 7,7% nas exportações de papel, com um total de 321 mil toneladas 

do produto. Com isso, a balança comercial do setor totalizou US$ 1,2 bilhão, com aumento de 

15,9% sobre o valor do primeiro bimestre de 2013. A Europa e a China permanecem como os 

principais mercados para a celulose brasileira, gerando aproximadamente 43% e 32% da receita 

com as vendas externas do produto, respectivamente. A América do Norte participa com cerca 

de 16%. Em relação ao papel, a América Latina segue como principal mercado, responsável por 

mais de 52% da receita de exportação no acumulado de janeiro e fevereiro, seguida pela Europa 

e América do Norte, que participam dessa receita com cerca de 16% e 14%, respectivamente. Os 

embarques para a América do Norte cresceram 29% nos primeiros meses do ano, comparados 
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com os de 2013. As vendas de papel no mercado doméstico somaram 910 mil toneladas, com 

alta de 2,7% sobre o mesmo período de 2013. 

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

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

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

papel (SILVA, 2007).  

O setor industrial, por sua vez, tem buscado retomar seu dinamismo após o 

impacto das crises econômicas internacionais dos anos anteriores, que afetaram sobremaneira 

sua trajetória de crescimento. Neste sentido, investimentos governamentais em infraestrutura, em 

especial os que visam à modernização do sistema portuário e melhoria da malha viária, reduzem 

os principais gargalos de escoamento de produção e contribuem fortemente para a ampliação da 

competitividade da indústria brasileira, e de certa forma colaboram no sentido de minimizar os 

efeitos causados pelas crises econômicas internacionais. 

No Brasil, o setor de papel e celulose utiliza as florestas plantadas como fonte de 

matéria-prima, fazendo com que sejam viáveis: a melhoria genética de sua madeira; a 

implementação de programas de fomento florestal, onde pequenos produtores utilizam a técnica 

de plantio de florestas com orientação dada pelas empresas contratantes e passam a fornecer 

madeira às indústrias de papel e celulose; o planejamento ambiental mais apropriado, inclusive 

para a recuperação de solos e mananciais; e a melhoria da produtividade, dado a utilização 

conjunta das práticas acima citadas (LINS e OUCHI, 2007).  

A Cadeia Produtiva de Papel e Celulose se caracteriza por um alto grau de 

investimento e pela sua longa maturação. Neste setor as empresas atuam integrando todas as 
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etapas do processo produtivo, desde a exploração florestal, produção até a comercialização da 

polpa de celulose e papel (GALHARDI,2005). 

O Brasil, além de possuir a segunda maior cobertura florestal do mundo, 

desenvolveu tecnologia avançada para a exploração de florestas e para a transformação industrial 

da madeira. Liderada pelo setor de celulose e papel, a indústria consumidora de madeira investiu 

de forma significativa em tecnologia florestal. Graças a esses investimentos, aliados aos esforços 

de instituições de pesquisa e de universidades e às condições climáticas do território brasileiro, 

as florestas de pinus e de eucalipto plantadas no Brasil apresentam rápido crescimento, excelente 

produtividade e custos de implantação/manutenção em declínio (JUVENAL e MATTOS, 2002). 

A cadeia produtiva de papel e celulose possui numerosas relações entre 

agricultores, indústria e mercado, existindo uma forte dependência entre a produção de matéria-

prima e o processo industrial, envolvendo no processo fabricantes de insumos e equipamentos, 

produtores rurais, transportadores, trabalhadores temporários, trabalhadores das indústrias, 

distribuidores e instituições públicas e privadas (OSÓRIO, 2007). 

Nos últimos anos, a indústria de celulose e papel vem passando por muitas 

transformações. Mercados maduros, como Europa e a América do Norte, driblam as 

adversidades da capacidade ociosa dos parques fabris de papel, em grande parte decorrente do 

consumo estagnado, e por vezes decrescente, de alguns segmentos. As produções em larga escala 

de celulose e papel se concentram na América Latina e na Ásia, regiões com mercados fartos, de 

consumo ascendente (BRACELPA, 2014). 

Em meio a tal panorama, a busca por alternativas estratégicas se fortalece e se 

estende a diversas áreas. A necessidade de inovar se impõe desde as inúmeras etapas do processo 

produtivo até as finalidades tradicionais de fibra de papel.  
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As fábricas de celulose modernas possibilitam uma exploração mais ampla da 

biomassa. Os parques fabris produzem grande excedente de energia com a queima de licor 

negro. Isso foi atingido com duas vertentes: maior eficiência nos processos de produção, levando 

ao menor consumo de energia por tonelada produzida, e avanços tecnológicos que aumentaram a 

geração de vapor e energia a partir da queima do licor, sem contar a queima dos resíduos 

florestais, que constituem mais uma fonte para geração de energia (MARTIN, 2013). 

Umas das vertentes do setor produtivo de papel e celulose é a exportação, segundo 

dados da SECEX, em 2014 o Brasil obteve um saldo comercial em torno de 5 mil milhões de 

dólares, demonstrado na Figura 1, o saldo das exportações em relação a importação no mesmo 

período. 

 

Figura 1: Saldo comercial do setor produtivo de celulose. 

Fonte: SECEX, (2014). 

 

As exportações do setor de produção de celulose no Brasil somaram cerca de US$ 

8 bilhões em 2013, o equivalente a 3% das exportações brasileiras. Já o setor de árvores 

plantadas para a produção de celulose, também é responsável por cerca de 5 milhões de 
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empregos diretos e indiretos. Esse total representa aproximadamente 5% da população brasileira 

economicamente ativa (BRACELPA, 2014). De 1970 até 2013, o Brasil teve um crescimento 

anual médio de 7,1% e 5,4% para produção de celulose e papel, respectivamente (Figura 2).  

 

Figura 2: Produção brasileira de papel e celulose. 

Fonte: BRACELPA, (2014) 

O consumo brasileiro de madeira proveniente de plantios florestais é de 179 

milhões de metros cúbicos por ano, em 2013, sendo 75% destinado para fins industriais e 25% 

para geração de calor e vapor, conforme visto na Figura 3. Observa-se uma estagnação na 

produção nacional de papel e celulose no período compreendido de 2010 a 2013, um possível 

reflexo do desempenho de três períodos da gestão da política macroeconômica durante os dois 

primeiros anos do governo Dilma (2011 e 2012). No primeiro, que abarca o primeiro semestre de 

2011, as políticas monetária e fiscal tiveram um caráter restritivo, no intuito de arrefecer a 

atividade econômica e, assim, conter a aceleração inflacionária observada naquele momento. O 

contexto do segundo, que se inicia em agosto de 2011 e termina em junho de 2012, foi 

condicionado pelo aprofundamento da crise da área do euro. O terceiro, que compreende o 
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segundo semestre de 2012, foi marcado pelo aprofundamento da desaceleração da atividade 

econômica (CAGNIN et. al,2013). 

 

 

Figura 3: Consumo de Madeira no Brasil em 2013. 

Fonte: PÖYRY, (2013). 

 

O setor de produção de celulose está intimamente ligado à cogeração de energia. 

O Brasil tem aproveitado seu potencial de produção agrícola e florestal para a utilização de 

energia renovável. O país apresenta atualmente quase 50% de sua matriz energética proveniente 

de fontes renováveis, sendo 15,2% correspondente à hidroeletricidade e 32% a diversos tipos de 

biomassa (MME, 2014). Nesse contexto, a utilização de resíduos lignocelulósicos para a 

produção de energia pode ser uma boa fonte de energia renovável, dada a grande quantidade de 

biomassa residual que é produzida pelo setor agroflorestal.  

No Brasil a produção industrial de celulose deu-se, primeiramente a partir do 

pinheiro, tendo em Monte Alegre, no Paraná, se instalado na década de 1950 a primeira fábrica 

pelo processo Kraft. A produção em grande escala de celulose de eucalipto, também pelo 

processo Kraft, iniciou-se em 1957, no Estado de São Paulo, estabelecendo-se aí o caminho para 
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a grande etapa de industrialização da celulose que, em pouco tempo, levou o Brasil a ser um dos 

maiores produtores do mundo (HILGEMBERG e BACHA, 2000). 

O segmento brasileiro de celulose e papel tem todas as condições para continuar o 

crescimento acelerado e absorver cada vez mais, maior parcela de mercado, pois as empresas 

nacionais são competitivas devido à alta produtividade dos reflorestamentos. Salienta-se que essa 

alta produtividade ocorre em razão das condições climáticas favoráveis à atividade florestal no 

país, possibilitando ciclos de rápido crescimento e de alta qualidade e ao baixo custo de 

produção em relação aos outros países (SOARES et al., 2007). 

 

Contextualização – O setor industrial de produção de Celulose no estado do Mato Grosso 

do Sul. 

 

O Mato Grosso do Sul possui, em 2013, cerca de 14 milhões de hectares 

disponíveis para o plantio florestal segundo dados do IBGE, 2014, no eixo entre a capital do 

estado, Campo Grande, e a cidade de Três Lagoas, inserida numa subdivisão informal do Estado, 

denominada de Bolsão Sul Matogrossense (divisa com o estado de São Paulo), como pode ser 

visto na Figura 4.  

Nota-se no Estado do Mato Grosso do Sul, iniciativas dos setores privados e 

públicos em investir em pesquisas e desenvolvimento social e econômico. Um reflexo destes 

investimentos em pesquisa durante mais de três décadas, para aprimorar a qualidade do eucalipto 

brasileiro e aliado à grande disponibilidade de terras cultiváveis, clima favorável e um dos 

menores custos de produção do mundo são fatores que colocam o Brasil e em especial, as 

cidades do estado do Mato Grosso do Sul, como o quarto produtor mundial de celulose, segundo 

a Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA, 2014). 
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Figura 4: Cidade de Três Lagoas no MS. 

Fonte: http://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 

 

A geração de cenários para a produção de celulose no Mato Grosso do Sul, tem 

por intuito a estimativa de condições e fatores que influenciarão o referido setor. A cogeração de 

energia, o avanço urbano nas áreas industrializadas e de plantio florestal serão fatores 

impactados pelo setor bem como as expectativas dos empresários em ampliações e investimentos 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação fomentados por órgãos públicos e privados. 

No Mato Grosso do Sul, foram consumidos em 2013, 12,1 milhões de metros 

cúbicos de madeira de plantios florestais, sendo 10,4 milhões destinados à indústria de produção 

de celulose, 1 milhão destinado à produção de carvão vegetal e 700mil metros cúbicos 

destinados à produção de serrados, painéis compensados e para geração de calor e vapor (LUZ, 

2013). 

Em Mato Grosso Sul, o incentivo à expansão da indústria de base florestal 

apresentou resultados mais expressivos que a média nacional. Em 2012, Conforme 

demonstrando na Figura 5, a área de plantios de Pinus e Eucalyptus no estado atingiu 614 mil 

hectares, representando um crescimento médio de 22% a.a. no período de 2005-2012 (PÖYRY, 

2013). 
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Figura 5: Áreas de Plantios Florestais em Mato Grosso do Sul. 

Fonte: PÖYRY, (2013). 

 

O setor florestal de celulose impactou no Produto Interno Bruto do estado do 

Mato Grosso do Sul, em 13%. Segundo Pöyry (2013), o setor é a atividade que está em segundo 

lugar em contribuição ao aumento do PIB do estado em 2013, ficando abaixo somente da 

atividade de Serviços com 63%, (Veja Figura 6). 

 

 

Figura 6: Composição do PIB do Estado do Mato Grosso do Sul em 2013 por atividade 

econômica. 

Fonte: PÖYRY, (2013). 
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A arrecadação de tributos é um fator altamente influenciado pela atividade da 

indústria de celulose no estado. O setor arrecadou um montante, em 2013, de cerca de 500 

milhões em tributos (federais, estaduais e municipais). A importância do segmento para as 

economias municipal e estadual pode ser observada a partir do exemplo da cidade de Três 

Lagoas, onde se observou um crescimento de 22% a.a. da arrecadação tributária (ISSQN, IPTU e 

ICMS) entre os anos de 2005 e 2012, em decorrência do forte crescimento industrial do setor de 

celulose, conforme ilustrado na Figura 7 (LUZ, 2013). 

 

 
Figura 7: Crescimento na arrecadação tributária da cidade de Três Lagoas de 2005-2013. 

Fonte: LUZ, (2013); PREFEITURA DE TRÊS LAGOAS, (2013). 

 

Em 2013, segundo dados da FIEMS (2014), a venda de produtos industrializados 

ao exterior gerou uma receita de US$ 3,57 bilhões. Crescimento nominal de 19,0% em relação a 

2012, quando o valor foi de US$ 3,00 bilhões. O desempenho observado teve como destaques as 

evoluções ocorridas, principalmente, nos grupos “Papel e Celulose, embalagens de papel ou 

papelão e demais artefatos de papel”, “Complexo Carne - Carnes congeladas, resfriadas, 

miúdos e subprodutos”, “Extrativo Mineral - Minerais Metálicos” e “Couros e Peles” que 

proporcionaram um acréscimo, em receita, no comparativo com 2012, equivalente a US$ 594,4, 
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US$ 169,6, US$ 106,9 e US$ 67,6 milhões, respectivamente. Um comparativo das exportações 

entre os municípios (10 maiores exportadores) no ano de 2013, Figura 8. Identifica-se o volume 

exportado pela cidade de Três Lagoas com um montante de destaque. 

 

Figura 8: Exportação dos municípios de Mato Grosso do Sul no ano de 2013, em US$ Milhões. 

Fonte: MDICE, FIEMS, (2014). 

 

A expansão é resultado do início da atividade de uma nova planta de celulose no 

final de 2012, que dobrou a capacidade nominal de produção do estado. Permitindo que novos 

clientes fossem atendidos e, principalmente, que os tradicionais compradores da celulose sul-

mato-grossense pudessem ampliar ainda mais os volumes de suas aquisições. Na primeira 

condição, observou-se que em relação a igual período do ano anterior, são 15 novos destinos 

para os produtos do grupo “Papel e Celulose, embalagens de papel ou papelão e demais artefatos 

de papel”. Proporcionando uma receita adicional equivalente a US$ 13,5 milhões. Em relação à 

segunda condição, países como a China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Coréia do Sul 

aumentaram suas compras em US$ 308,4, US$ 156,9, US$ 70,1, US$ 41,4 e US$ 22,6 milhões, 

respectivamente, segundo dados da FIEMS (2014). 

 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 
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O SENAI foi criado com o propósito de preparar trabalhadores para a Indústria 

Nacional. O SENAI sempre pautou sua atuação pelas demandas do mercado de trabalho, como 

decorrência natural das próprias razões que, em 1942, inspiraram o empresariado brasileiro na 

defesa da necessidade de um organismo de formação profissional para enfrentar os desafios que 

já se vislumbravam na época. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, criado pelo Decreto 

Lei Federal nº 4048 de 22/01/1942, é entidade jurídica de direito privado, organizada e dirigida 

pela Confederação Nacional da Indústria - artigo 2º do Decreto Lei Federal nº 9576, 12/08/1946 

e o artigo 3º do Regimento aprovado pelo Decreto Federal nº 494, de 10/01/1962. 

Parte integrante do Sistema Confederação Nacional da Indústria - CNI e 

Federações das Indústrias dos estados, o SENAI, composto por órgãos normativos, Conselho 

Nacional e Conselhos Regionais, que norteiam a atuação do sistema, e ainda, por órgãos 

administrativos, departamento Nacional e Departamentos Regionais, que sistematizam e 

operacionalizam as ações determinadas pelos Conselhos, apoia 28 áreas industriais por meio da 

formação de recursos humanos e da prestação de serviços como assistência ao setor produtivo, 

serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica. Graças à flexibilidade de 

sua estrutura, o SENAI é o maior complexo de educação profissional da América Latina. 

Diretamente ligados a um Departamento Nacional, 27 Departamentos Regionais levam seus 

programas, projetos e atividades a todo o território nacional, oferecendo atendimento adequado 

às diferentes necessidades locais e contribuindo para o fortalecimento da indústria e o 

desenvolvimento pleno e sustentável do País.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI é integrante do Sistema 

Indústria, reconhecido como modelo de educação profissional e pela qualidade dos serviços 

tecnológicos que promovem a inovação tecnológica na indústria brasileira de qualquer porte. O 

SENAI possui no presente momento, ampla rede de laboratórios, entre os quais 200 unidades são 
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acreditadas pelos mais importantes órgãos, como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia (Inmetro), profissionais altamente qualificados, unidades móveis, equipamentos de 

última geração e está estruturando e implementando 25 Institutos de Inovação e 60 Institutos de 

Tecnologia. 

A missão estabelece o que a organização faz hoje, para quem o faz, e o que deseja 

alcançar no futuro. É uma declaração explicita das razões de sua existência. Na declaração de 

missão, o propósito é estabelecido, normalmente, em termos do papel social desempenhado pela 

organização (MARCIAL & GRUMBACH, 2002).  

O SENAI possui como Missão: Promover a educação profissional e tecnológica, a 

inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade 

da Indústria Brasileira. A visão estabelece o que a organização quer ser no futuro. É o que se 

sonha para o negócio. A perseguição desse sonho é o que deve manter organização ativa, viva. É 

o que a energiza e inspira. A visão impulsiona a organização, enquanto a missão dá rumo a ela. 

A visão é inspiradora, enquanto a missão é motivadora (MARCIAL & GRUMBACH, 2002).  

A Visão do SENAI é: Consolidar-se como o líder nacional em educação 

profissional e tecnológica e ser reconhecido como indutor da inovação e da transferência de 

tecnologias para a Indústria Brasileira, atuando com padrão internacional de excelência. O 

Departamento Regional de Mato Grosso do Sul, foi instalado formalmente no dia 01/01/1980, 

mantém Unidades Operacionais preparadas com equipamentos e pessoas especializadas, para 

atender às necessidades de formação profissional em nível médio e técnico. 

Em Mato Grosso do Sul, o SENAI iniciou suas atividade como Escola SENAI de 

Campo Grande, no então estado de Mato Grosso. Contou com o esforço e auxílio do 

Departamento Nacional e do Departamento Regional de São Paulo, principalmente de seu 

Diretor Regional Eng. Roberto Mange, um dos idealizadores do SENAI (FIEMS, 2014). 
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1.1.1 Plano Brasil Maior 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) organizou a Mobilização Empresarial 

para Inovação (MEI) visando estabelecer uma agenda para o acréscimo da capacidade de 

inovação como fator vital para a competitividade no setor industrial e como quadro permanente 

nas empresas brasileiras. Essa agenda está de acordo com a estratégia governamental do "Plano 

Brasil Maior". O SENAI foi a instituição escolhida para implementar esse programa devido à sua 

organização distribuída por todo o Brasil e por sua representatividade nos principais setores da 

indústria. Os objetivos globais definidos para o Instituto SENAI de Inovação Biomassa estão de 

acordo com os objetivos relacionados à pesquisa e desenvolvimento. 

O avanço da pesquisa aplicada na produção do setor industrial a tornará mais 

competitiva e permitirá a busca pela liderança tecnológica e de mercado em face de alterações 

sociais, ecológicas e de transição econômica. O quadro dessa transição inclui uma abordagem 

holística e o modelo sustentável para fortalecer as atividades de pesquisa aplicada e atividades de 

desenvolvimento bem como sua comercialização dentro da produção industrial no Brasil. Além 

disso, o desenvolvimento dos processos, equipamentos e serviços relacionados à produção 

facilitam ações rápidas frente às exigências e respostas proativas às novas perspectivas do 

mercado de biomassa no âmbito nacional e internacional.  

Com a finalidade de suprir uma área transversal de atuação, abrangendo diversos 

segmentos de mercado, a CNI, por intermédio da Federação das Indústrias do Estado do Mato 

Grosso do Sul (FIEMS), decidiu criar o do Instituto SENAI de Inovação Biomassa. O Instituto 

SENAI de Inovação estará localizado na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul e 

deseja se posicionar como uma referência facilitadora em pesquisa aplicada para área de 

transformação de biomassa, atendendo, dentre vários setores, o setor produtivo de celulose. O 
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mesmo integrará a Rede dos Institutos SENAI de Inovação promovendo a prática da pesquisa 

aplicada e inovação tecnológica. 

O objetivo do Instituto SENAI de Inovação Biomassa é realizar pesquisa aplicada 

para desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores em transformação de 

biomassa, buscando agregar valor às commodities, matérias-primas e biomassa residual. Como 

consequência, visa atrair novas divisas, tornando as indústrias brasileiras mais competitivas 

através da introdução de novas tecnologias, estando de acordo com a estratégia política do 

governo brasileiro descrita no “Plano Brasil Maior”. 

A região geográfica destinada para a implantação do ISI Biomassa, cidade de Três 

Lagoas, caracteriza-se pela grande potencialidade de oferta de matéria-prima. Essa constatação 

confirma a potencial demanda já existente. Outro fator relevante é que as indústrias de 

transformação instaladas notoriamente operam com um nível elevado de tecnologia embarcada, 

facilitando a absorção de novas metodologias e tecnologias inovadoras que venham agregar 

valor aos seus processos. 

De acordo com o levantamento realizado, os segmentos de mercado mais 

promissores como demandantes de projetos ao ISI Biomassa são os segmentos de polpa de papel 

e celulose, sucroenergético, biocombustíveis e o setor químico.  

 

Motivação e Justificativa 

 

Diversas empresas e organizações utilizam como base para suas tomadas de 

importantes decisões, as previsões feitas por simples extrapolação de tendências dos dados 

observados no passado. Neste âmbito, as mesmas tendem a planejar uma estruturação 
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organizacional para um futuro único, o mais provável, no qual são endereçadas suas apostas, 

seus riscos. Organizações que esperam um futuro provável, encontram-se em desvantagem 

quando se confrontam com uma série de eventos desfavoráveis não contemplados na análise 

inicial, para os quais não estão preparadas. O uso de metodologias para prever possíveis cenários 

é uma forma de se minimizar e dirimir tais problemas. 

Segundo Montebello e Bacha (2013), os investimentos têm impactado 

positivamente no desempenho produtivo em alta das indústrias do setor de celulose e papel no 

Brasil. Valverde et al. (2003), ressalta que em termos sociais, o setor florestal vem se destacando 

por absorver grande parte dos trabalhadores dispensados por outras atividades econômicas, 

principalmente da agricultura e de manufaturados. Diante do papel social do setor florestal 

brasileiro, de sua vantagem competitiva e de sua capacidade de alavancar o crescimento 

socioeconômico, é importante desenvolver um estudo que mostre estas peculiaridades e que 

possa ser utilizado como referência na elaboração de políticas que visem favorecer o 

desenvolvimento regional. 

A alta produtividade é condição para alcançar uma vantagem competitiva e para 

tal o setor industrial precisa, necessariamente, suportar o pacto interempresarial e a criação de 

ambiente cooperativo, indispensáveis à introdução das técnicas gerenciais participativas, sobre 

um tripé gerador de um significativo salto na produtividade: redefinição da linha de produtos e 

revisão do projeto dos produtos; reestruturação dos negócios e da organização administrativa; e 

implantação de programas de rápido aumento da produtividade fabril (CONTADOR, 1994).  

Neste sentido, a construção de cenários contribui para o entendimento de um 

quadro presente e futuro desafiador, das forças que determinam o futuro do setor industrial em 

questão, bem como das ameaças e oportunidades do macroambiente, o que permite a adaptação e 

a rápida mudança estratégica das empresas. Tendo uma melhor compreensão dos possíveis fatos 

do futuro e suas tendências, gerando estratégias mais assertivas, bem como a possibilidade de 
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oferta de cursos voltados à capacitação profissional e os serviços a serem prestados pelo SENAI 

Departamento Regional do Mato Grosso do Sul. A cadeia de papel e celulose foi escolhida por se 

revelar um setor em que o Brasil se destaca pela competitividade internacional. O aspecto central 

do presente trabalho é identificar o momento atual e gerar um cenário futuro para esse setor, 

observando os aspectos econômicos, sociais, governamentais e mercadológicos. A partir deste 

cenário gerado, identificar quais as contribuições o SENAI DR/MS pode ofertar para suprir as 

necessidades identificadas. 

 

 Objetivos  

Gerar e elaborar uma análise do cenário atual do setor produtivo de papel celulose 

no Estado do Mato Grosso do Sul, visando obter informações para elaboração de uma proposição 

de ações estratégicas que o SENAI Departamento Regional do MS pode desenvolver em parceria 

com as indústrias regionais do referido setor. 

 

 Objetivos específicos  

1. Identificar o panorama atual do setor produtivo de papel e celulose no Estado 

do Mato Grosso do Sul. 

2. Identificar pontos fortes e pontos fracos do setor; 

3. Analisar as variáveis, visando conhecer possíveis ameaças e oportunidades; 

4. Desenvolver um diagnóstico que possa auxiliar um posterior planejamento 

estratégico para proposição de ações do SENAI Departamento Regional do Mato Grosso do Sul 

para o setor produtivo de papel e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul. 
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 Perguntas de pesquisa 

A indústria de papel e celulose apresenta grande importância no cenário 

econômico brasileiro, sendo o cenário mundial marcado por intensas competições por mercados 

e investimentos. O setor possui uma cadeia de produção bastante complexa, abrangendo as 

etapas de reflorestamento, produção de madeira, produção de celulose, produção de papel, 

conversão do papel em artefatos e reciclagem. No presente trabalho, tem-se como perguntas de 

pesquisa: 

i) Quais os fatores críticos (internos e/ou externos) levantados no cenário do 

setor produtivo de papel e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul? 

ii) Diante das perspectivas, em relação ao cenário do setor produtivo de papel 

e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul, como o SENAI DR-MS pode 

se posicionar? Como o SENAI DR-MS pode auxiliar no desenvolvimento 

do setor? 

 

Organização do texto 

O presente trabalho se divide em 5 Capítulos. No primeiro vimos a 

contextualização do trabalho bem como a motivação/justificativa do mesmo. No Capítulo 2, tem-

se o referencial teórico dos temas abordados. No capítulo 3 descreve-se a proposta metodológica 

a ser utilizada bem como suas características e a aplicação da mesma. No Capítulo 4, tem-se os 

resultados obtidos e análise do cenário gerado. No Capítulo 5, há uma análise e proposição de 

ações estratégicas para o setor (bem como passos futuros).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura abrangente ao propósito do 

presente trabalho, onde se apresentam o Sistema agroindustrial de produção de celulose no 

Brasil, o conceito de Estratégia, a abrangência do Planejamento Estratégico, Incertezas e a 

revisão da literatura considerando Desenvolvimento de Cenários. 

 

 Sistema agroindústria de produção de celulose no Brasil 

 

A Cadeia Produtiva de Celulose e Papel abrange as etapas de produção da 

madeira, de energia, de celulose e papel, de conversão em artefatos de papel e papelão, de 

reciclagem de papel, de produção gráfica e editorial, além das atividades de comércio, 

distribuição e transporte. Possui investimentos com poder multiplicador de renda, pelos 

incentivos à produção de bens de capital e à construção civil, não se restringindo a geração de 

emprego somente às atividades da produção, criando trabalho também nas cidades articuladas ao 

setor e empregando mão-de-obra, tanto qualificada quanto não qualificada (OSÓRIO, 2007). 

 

Antes da propriedade agrícola, a Cadeia Produtiva é composta pelas empresas e 

indústrias produtoras de insumos (adubo, sementes, mudas,...), de máquinas e de equipamentos, 

responsáveis pelas necessidades do setor primário, não atendidas dentro da propriedade. Nessa 

fase atuam também as entidades, públicas e privadas, responsáveis por corrigir e defender a 

produção primária, visando suprir exigências da indústria de papel e celulose, tais como a 

pesquisa e o melhoramento de variedades, a produção de mudas nos viveiros, o desenvolvimento 

de técnicas de cultivo, entre outros. Todas essas etapas costumam ser financiadas pela indústria 

visando chegarem à unidade produtiva (OSÓRIO, 2007).   
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Segundo Carvalho (2009), as indústrias de pasta são caracterizadas por utilizarem 

tecnologia relativamente acessível, com uma capacidade de produção muito elevada. Essas 

fábricas necessitam de alta intensidade de capital e financiamento, devido ao grande porte dos 

projetos e ao longo tempo de maturação dos investimentos. Já as atividades de produção de 

papel, conversão em produtos impressos, embalagens ou produtos higiênicos, são conduzidos 

por empresas de todos os portes. Conforme as especificidades e qualidade do papel produzido, 

torna-se necessário utilizar alta tecnologia para transformação de celulose em papel. Uma 

particularidade importante do setor é que as indústrias de celulose localizam-se próximas aos 

maciços florestais, plantados, normalmente, em regiões distantes dos centros urbanos. Essa 

disposição geográfica gera desconcentração industrial e pode induzir ao desenvolvimento 

econômico de regiões menos dinâmicas. 

 

A fase que ocorre dentro da propriedade agrícola abrange desde o plantio até a 

colheita, começando pela implantação e manutenção de florestas, onde ocorre o preparo do solo, 

o plantio, a adubação, o combate às pragas e às invasoras e a proteção florestal. Após dá-se a 

colheita florestal, o baldeio e o transporte. Todo esse processo envolve atividades na unidade 

produtiva, durante um período de cinco a sete anos. Na fase subsequente à produção de matéria-

prima tem-se a produção industrial de celulose e papel. Neste segmento acontece primeiramente 

o preparo da madeira, com um prévio reconhecimento desta, para logo passar ao descascamento 

e à picagem. Na sequência tem-se o cozimento da madeira, a lavagem e a depuração da mesma, 

o processo de branqueamento da celulose, atendendo sistemas, produtos e índices de qualidade. 

Finalizando ocorre a produção do papel, extração, secagem, rotulagem e identificação, vendas e 

exportação, seguido da etapa final do processo, ao encargo dos varejistas, que realizam a 

distribuição do produto final ao consumidor (MONTEBELLO e BACHA, 2013). 
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A última etapa da cadeia produtiva é o processo de produção de papel, o qual é 

realizado a partir do encaminhamento da celulose para refinadores que aumentam o nível de 

resistência das fibras. Após esse refino, a solução de celulose é misturada com materiais e outros 

aditivos, de forma a fornecer as propriedades demandadas pelos consumidores finais de papéis. 

O processo de fabricação de papel utiliza dois tipos de fibras – as curtas (comprimento entre 1 e 

2mm) e as longas (maiores de 2,0 mm) – que produzem diferentes tipos de papéis. As fibras 

curtas, ao proporcionarem maior opacidade e maciez, são a base para os papéis de imprimir e 

escrever, os papéis sanitários e alguns tipos de cartão. Enquanto as fibras longas, por serem mais 

resistentes, produzem papéis para embalagem, imprensa, papelão e outros tipos de cartão 

(CARVALHO, 2009). 

  A Figura 9 é uma representação esquemática dos elementos principais do 

processo produtivo de celulose. Nesta, demonstram-se as etapas e as respectivas saídas. O 

presente trabalho foca-se na etapa “INDÚSTRIA DE CELULOSE”, em específico nas suas duas 

saídas: “MERCADO EXTERNO” e “INDÚSTRIA DE PAPEL/CARTÃO”. Essas duas saídas, 

representam a produção do setor de papel e celulose (MONTEBELLO e BACHA, 2013). 
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Figura 9: Fluxograma esquemático do processo produtivo de celulose e papel 

Fonte: MONTEBELLO, (2013). 

O Brasil reúne condições excepcionais na indústria de base florestal, quando se 

analisam os aspectos relacionados à liderança em custo e diferenciação de produto. No caso das 

florestas plantadas, o País desenvolveu tecnologias de melhoramento genético e manejo florestal 

que o colocam entre os produtores de menor custo e maior produtividade. Essa vantagem 

competitiva tem sido apropriada pela indústria de celulose e papel alavancando a produtividade. 

(BUAINAIN e BATALHA, 2007). 

 

Planejamento Estratégico 

A palavra estratégia tem origem grega e significa qualidade e habilidade do 

general, formada pelas duas palavras strategos, que significa exército, e ago, que significa 

liderança. Através da formulação da palavra estratégia, a literatura a relaciona com políticas, 

guerras ou jogos com conceito de alcançar um determinado aspecto de estudo e melhorias no 

desempenho competitivo (CHIAVENATO E SAPITO, 2003).  
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Para Slack et al. (1996), a estratégia é um compromisso vinculado a uma ação que 

a empresa toma, e que isso acarreta compromissos em cumprir algo. Pelo termo estratégia em 

geral, atende-se as decisões que tem efeito abrangente, ou seja, são significativas para a 

organização, definem a posição da organização em seu ambiente, ou que aproximam a 

organização de seus objetivos de longo prazo. No entendimento de Chiavenato e Sapito (2003), o 

planejamento pode estar voltado para a estabilidade no sentido de assegurar a continuidade do 

comportamento atual em um ambiente previsível e estável. Também pode estar voltado para a 

melhoria do comportamento atual, com vista a assegurar a reação adequada a frequentes 

mudanças em um ambiente mais dinâmico e incerto. Pode ainda estar voltado para as 

contingências no sentido de antecipar-se a eventos que possam ocorrer no futuro e identificar as 

ações apropriadas para cada situação estudada. 

Considera-se Planejamento Estratégico, uma ferramenta administrativa que 

permite, de forma analítica e quantitativamente, perceber a realidade e avaliar alternativas, 

construir e projetar referenciais futuros, estruturando o trâmite adequado e reavaliar a que o 

planejamento se destina.   

Segundo o autor Bower (1966), o Planejamento Estratégico está relacionado 

principalmente com o ajustamento de uma organização com seus ambientes externos e internos, 

resolvendo problemas, contornando limitações, otimizando vantagens e aproveitando as 

principais oportunidades. O Planejamento Estratégico possibilita a projeção de situações futuras 

que auxiliarão na definição de objetivos estratégicos, no levantamento de alternativas 

condizentes no auxílio para a tomada de decisões eficazes. 

De acordo com Oliveira (2004), o Planejamento Estratégico é dado como um 

processo de desenvolvimento para o alcance de uma situação desejada de modo mais eficiente, 

eficaz e efetivo, com melhor concentração dos esforços e recursos de uma dada empresa. 

Minimizando o desperdício financeiro e de tempo.  O autor enfatiza ainda que o Planejamento 
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Estratégico é o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se 

estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação 

com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada. Em termos gerais, o planejamento 

estratégico tem por finalidade maximizar os resultados e minimizar as deficiências da empresa, 

utilizando-se dos princípios de eficiência (entendido como a capacidade administrativa de 

produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo; produzir o 

máximo com o mínimo de desperdício; produtividade operacional; eficiência está associada à 

racionalidade), eficácia (associada à noção do ótimo, metas e tempo; relação entre resultados 

pretendidos e resultados obtidos; grau em que se alcançam os objetivos e as metas em um 

determinado período de tempo, sem levar em conta os custos.) e a efetividade (referenciando ao 

resultado concreto, ou às ações que fizeram acontecer esse resultado concreto – fins, objetivo e 

metas desejadas, estabelecendo a relação entre os resultados e o objetivo). Estes princípios são os 

principais critérios de avaliação de uma gestão empresarial. Em suma, o processo de 

Planejamento Estratégico mapeia o caminho que a empresa deve seguir até definir os resultados 

desejados e direciona os esforços necessários para sua concretização, por meio de uma gestão 

estratégica eficaz (CHIAVENATO e SAPIRO, 2003).  

O planejamento de uma empresa pode se processar de dois modos: informal ou 

formalmente. Segundo Las Casas (2001), o planejamento informal é obtido quando processado 

sem a utilização de nenhuma ferramenta específica. O Planejamento informal é guiado de forma 

intuitiva por uma determina organização. Por outro lado, o planejamento formal é guiado pela 

utilização de uma metodologia que requer domínio de certas técnicas e conceitos específicos. 

Oliveira (2004) classifica o planejamento formal em três níveis: i) o estratégico; ii) o tático; e, 

iii) operacional. O mesmo autor descreve os três níveis como sendo: 

O Planejamento Estratégico é aquele que define as estratégias de longo prazo da 

empresa. Este planejamento leva em conta todos os fatores internos e externos a companhia. 



42 
 

 
 

Quando se elabora este planejamento, procura-se ter uma visão integrada dos processos e da 

organização. O planejamento estratégico é feito em geral entre 5 e 10 anos no futuro. 

O Planejamento Tático é diferente para cada área da organização. A área 

financeira terá seu próprio planejamento tático financeiro, assim como a RH, marketing e assim 

por diante. Esta etapa é mais focada que o planejamento estratégico, que é desdobrada em 

diversos planos táticos. O planejamento tático é realizado de ano a ano e busca otimizar uma 

determinada área da empresa na busca de um resultado. 

O Plano Operacional coloca em prática cada um dos planos táticos dentro da 

empresa. Ele é projetado no curto prazo e envolve cada uma das tarefas e metas da empresa. Um 

Planejamento Operacional deve planejar os prazos, metas e recursos para a implantação de um 

projeto ou tarefa dentro da empresa. Por ser a última etapa de planejamento, o operacional deve 

ser um plano mais detalhado que os outros dois, tentando explicar cada tarefa isoladamente. 

O planejamento requer, em cada nível, tempo e esforço por parte do gerente ou 

executivo. O planejamento também exige dados e análises. Essas análises podem ser e, 

frequentemente, são executadas pelo departamento ou pela função do planejamento 

organizacional. O departamento de planejamento também pode facilitar cada um dos processos 

de planejamento, tornando disponíveis os dados e as análises apropriadas (CHIAVENATO e 

SAPIRO, 2003). 
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Figura 10: Níveis de um planejamento: Estratégicos, Tático e Operacional. 
Fonte: Adaptado de CHIAVENATO e SAPIRO, (2003). 

 

No Planejamento Estratégico, Figura 10, exemplifica-se as interações e 

hierarquias existentes entres os níveis de um planejamento, onde o Planejamento Estratégico 

gera saídas que norteiam os Planos Táticos, estes por sua vez se se desdobram em Planos 

Operacionais. Um Planejamento Financeiro de nível Tático, por exemplo, é elaborado de acordo 

com o direcionamento estratégico da organização. A partir do Planejamento Financeiro, os 

planos Operacionais de Fluxo de Caixa, Planos de Investimentos e Planos de Aplicações são 

traçados tendo em vista atingir os objetivos de cada departamento. 

Na concepção de Porter (1996), o desempenho de uma empresa ou organização é 

função da estratégia por ela adotada, que por sua vez está relacionada à estrutura do ambiente 

onde ela está inserida, Figura 11. Este princípio é evidenciado por Bain (1950), que demonstra a 

relevância da estrutura do ambiente para o desenvolvimento da empresa ou organização, sendo 
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designado como o paradigma “SCP”: Structure (estrutura), Conduct (conduta=estratégia) e 

Performance (desempenho). 

 

Figura 11: Estratégia empresarial: Modelo Estrutura - Ambiente – Desempenho. 

Fonte: Adaptado de Bain, (1950). 

 

O planejamento estratégico significa o ponto de partida na administração 

estratégica das organizações, independentemente de seus tamanhos e tipos. O planejamento tem 

como propósito adotar medidas decisivas e resultados na condução de atitudes proativas na 

gestão das organizações. 

Assim, para minimizar as mudanças e provocar um salto qualitativo na elaboração 

e implantação de estratégias nas organizações, a prospecção de cenários representa um recurso 

significativo para visualizar e formular situações futuras (MORITZ, NUNES e PEREIRA, 2008). 

Nesse contexto, pensar o futuro, procurando prospectar seus possíveis cenários, configura-SE 

como a habilidade que deve ser desenvolvida na organização. Tal habilidade possibilita ao gestor 

agir com mais confiança e consistência das incertezas do ambiente organizacional, preparando-o 

a enfrentar os desafios decorrentes dos processos de internacionalização e de rápidas mudanças 

tecnológicas, por exemplo, que podem provocar grande impacto na atuação das organizações no 

ambiente. 
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Incertezas no planejamento  

 

O planejamento realizado por uma organização deve ser capaz de lidar com as 

incertezas das atividades futuras. A incerteza obriga que a estratégia empresarial se volte 

decididamente para o estudo do ambiente, interno e externo da organização, e que se delineiem 

as alternativas existentes (BERTERO, 1980). 

Segundo Mintzberg (1987), grande parte da dificuldade de lidar com o futuro está 

na impossibilidade da previsão. Sendo imprevisível, seria contraproducente tentar controlá-lo ou 

modificá-lo. O autor salienta ainda a existência das Incertezas Estruturais e Incertezas 

Impossíveis. As primeiras são aquelas nas quais um evento não é suficientemente singular para 

permitir a estimativa de probabilidade. A possibilidade do evento apresenta-se por meio de uma 

cadeia de raciocínio de causa e efeito. Surge quando os padrões nos eventos podem ser 

interpretados de várias formas e, com base nas diferentes estruturas, futuros distintos surgirão. Já 

as incertezas Impossíveis de se conhecer não podem ser sequer imaginadas.  

 
Figura 12: Níveis de incerteza. 

Fonte: BELFORT, (2007). 
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Belfort (2007, apud Kirkland & Viguerie 1997), classificam a incerteza em quatro 

níveis: a) um futuro suficientemente claro; b) futuros alternativos discretos; c) um leque de 

futuros alternativos; e d) ambiguidade real, conforme ilustrado na Figura 12.  

No Nível 1, os executivos podem elaborar uma única previsão do futuro 

suficientemente precisa para o desenvolvimento da estratégia. Embora seja 

inexata na medida em que todos os ambientes de negocio são inerentemente 

incertos, a previsão estará suficientemente delimitada para apontar para uma 

única direção estratégica. 

No Nível 2, o futuro pode ser descrito como um entre uns poucos resultados 

alternativos, ou cenários discretos. As analises não conseguem identificar qual 

deve ocorrer, embora possam ser úteis para estabelecer probabilidades. Mais 

importante, alguns, senão todos, os elementos da estratégia deveriam mudar se o 

resultado fosse previsível. 

No Nível 3, um leque de futuros potenciais pode ser identificado. Esse espectro é 

definido por um numero limitado de variáveis-chave. 

No Nível 4, as múltiplas dimensões da incerteza interagem para criar um 

ambiente virtualmente impossível de prever. Diferentemente das situações do 

nível 3, um espectro de resultados potenciais não pode ser identificado e nem 

cenários dentro desse espectro. Nem sequer seria possível identificar, muito 

menos prever, todas as variáveis relevantes que deverão definir o futuro. As 

situações com esse grau de turbulência são consideradas raras e transitórias. Elas 

rapidamente tenderiam a migrar para os níveis 2 ou 3.  

 

 Desenvolvimento de Cenários 

 

Segundo Wright e Spers (2010), a elaboração de cenários não é um atividade de 

predição, mas sim um esforço e exercício de fazer descrições plausíveis e consistentes de 

situações futuras possíveis, apresentando os condicionantes do caminho entre a situação atual, 

presente e cada possível cenário futuro, evidenciando os fatores relevantes às decisões que 

precisam ser tomadas. Os cenários podem ser considerados plataformas para conversações 

estratégicas que levam à aprendizagem organizacional contínua a respeito de decisões-chave e 

prioridades. 

O método de cenários é importante instrumento do processo de tomada de 

decisões. A utilização de cenários faz com que a organização pense de forma sistemática e 
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estratégica sobre a variedade de potenciais resultados, sem a influência de seus próprios vieses, 

opiniões e preconceitos (TURNER, 2008). 

A técnica de geração de cenários surge na década de 60 como uma metodologia 

de prospecção sobre as possíveis configurações futuras de um determinado sistema, seja ele 

social, político, econômico, ambiental ou tecnológico. Ao contrário do que a palavra "cenário" 

sugere e como geralmente e erroneamente é interpretada, ela não significa uma fotografia 

estática de uma possível configuração futura. Ela deriva do inglês scenario, que tem como 

significado um roteiro de filme, subentendendo-se aí a descrição dinâmica de uma trama com 

seus respectivos atores interagindo no ambiente abordado e limitado no enredo desenvolvido 

pelo filme ou numa peça teatral (KAMIMURA, 1989). 

Bethlem (1999), salienta que a geração de cenários, é um texto escrito em que se 

apresentam sequências hipotéticas de situações complexas, construídas com o propósito de 

concentrar a atenção nos processos causais e pontos de decisão e facilitar a decisão na situação 

de incerteza em que se encontram os decisores. 

Decisões estratégicas, muitas vezes precisam de uma análise multidisciplinar das 

correlações entre as quantidades e intensidades dos fatores a estas relacionadas. Os resultados 

são os cenários, e sua pretensão de coerência exige recursos consideráveis para a o estudo da 

natureza das ligações entre as áreas relevantes a problemáticas. Segundo Weimer-Jehle (2006), a 

elaboração de é mais que uma ferramenta para tomada de decisões estratégicas. A metodologia 

de geração de cenários requer uma imagem global que expressa quais combinações de fatores e 

suas variantes, descrevem uma projeção de prognósticos para um cenário dito ótimo, outro 

previsível e um terceiro cenário enquadrado como pessimista. 

Dadas situações e eventos passados podem fornecer importantes subsídios no 

conhecimento do comportamento e relações entre eventos no futuro. Entretanto, novas relações 

podem surgir fazendo com que as antigas se modifiquem ou mesmo desapareçam. Tais 
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mudanças são sempre muito difíceis de se identificar, mas que podem ser detectadas em muitos 

casos, por especialistas da área, cujo problema está sendo analisado (KAMIMURA, 1989). 

De um modo geral, o método de elaboração de cenários implica em uma descrição 

consistente da evolução dinâmica de um sistema gerado por variáveis e fatores que se interagem 

de forma dependentes. Na visão de Schwartz (2000), os cenários podem ser considerados 

plataformas para conversações estratégicas que levam à aprendizagem organizacional contínua a 

respeito de decisões-chave e prioridades.  

É possível também, gerar cenários baseando-se em julgamentos as interações 

sistêmicas de fatores diretamente ligados a um problema, obtendo informações estruturadas para 

a dedução dos desenvolvimentos futuros de fatores relevantes ao sistema estudado (COELHO, 

2003). Os cenários propiciam um ambiente que enriquece o debate sobre questões críticas 

relacionadas com o futuro da organização e permitem que os dirigentes da empresa/organização 

tomem decisões de risco com mais transparência. Permitem ainda a identificação de 

oportunidades e de ameaças ao negócio, promovem o desenvolvimento e a análise de novas 

opções de futuro frente a mudanças no ambiente externo, e propiciam uma visão de futuro que 

pode ser compartilhada pelos membros da organização (MARCIAL, 2002). 

Segundo aponta os estudos de Silva et al. (2010), do ponto de vista da estratégia, a 

metodologia de elaboração de cenários pode ajudar na formulação de estratégias e investimentos 

ao aumentar a robustez da estratégia por identificar e desafiar premissas subjacentes sobre o 

futuro, permitindo um melhor entendimento dos fatores futuros e melhores decisões estratégicas 

pela identificação e mensuração de incertezas antes de serem feitos comprometimentos 

substanciais e irreversíveis, aumentar o conhecimento e o entendimento sobre o ambiente 

externo, e aumentar a velocidade de resposta à eventos inesperados pela visualização 

antecipatória de futuros possíveis. Schnaars e Topol (1987) afirmam que o termo geração de 
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cenários é a combinação de três características básicas: narrativas fluídas, múltiplas projeções e 

progressão de eventos. 

Para que os cenários sejam elaborados, é necessário, portanto, que o analista 

considere um conjunto de forças que atuam sobre o sistema em estudo. Entretanto, a 

consideração de tais forças não deve se limitar à extrapolação de tendências passadas, ou o que 

viria a predizer mais provável. É preciso ir além e adotar uma abordagem pluralista do futuro, 

balizada por forças restritivas e por forças propulsoras que atuam sobre as variáveis do sistema, 

bem como os limites naturais ou sociais dentro dos quais as variáveis podem evoluir no 

horizonte de tempo em análise. A Figura 13, adaptada de Silva et al.(2010), representa estas 

forças restritivas e propulsoras na geração de cenários numa visão esquemática. Nesta, uma 

extrapolação de tendência gerada por Forças Restritivas no passado indicam uma projeção para 

um cenário B; entretanto podem existir no presente Forças Propulsoras que geram uma 

extrapolação direcionando ao cenário A.  

 

Figura 13: Visão esquemática das forças que atuam na geração de cenários. 

FONTE: SILVA et al., (2010). 

 

Propósitos como: identificar sinais de alerta precoces; avaliar a robustez das 

competências centrais da organização; gerar opções estratégicas melhores; analisar o perfil de 
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risco/retorno de cada opção frente às incertezas, bem como, auxiliar na comunicação interna das 

novas políticas da organização foram listados por Schoemaker (1995), como saídas do método 

de elaboração de cenários.  

É importante evidenciar uma característica fundamental do conceito de cenários, 

que é a visão plural do futuro. O modelo de previsão econômica a ser escolhido em um processo 

de desenvolvimento de cenários prospectivos deve levar em consideração esta característica. 

Portanto, o futuro é múltiplo e assim deverá ser tratado no modelo escolhido. Na Figura 14, de 

Silva (2010), pode-se observar que cenários gerados para uma determinada situação, podem 

favorecer a estratégia de ações robustas e mais adequadas às mesmas. As formulações com base 

nas evoluções dinâmicas do ambiente e o ressaltar das incertezas existentes no sistema, trazem 

um aprendizado e preparo para criação de estratégias futuras, de forma tal que a empresa/setor 

sentirá de forma menos agressiva as consequências e aproveitará melhor as oportunidades 

vindouras. 
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Figura 14: Cenários e sua utilização na elaboração de estratégias paro o futuro. 

Fonte: SILVA, (2010). 

 

Bradfield et al.(2005), classificou os métodos de geração de cenários em três 

escolas, com características significativamente diferentes entre si; duas das quais emergiram nos 

Estados Unidos e no Reino Unido e uma na França. Escola de Lógica Intuitiva, Escola de 

Probabilística (categoria que inclui os métodos de Análise de Tendências Impactadas e Análise 

de Impacto Cruzado) e a Escola Francesa. A Figura 15 mostra as escolas e seus respectivos 

métodos de elaboração de cenários. 
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Figura 15: Escolas e métodos de elaboração de cenários segundo Bradfield et al. (2005). 

Fonte: BRADFIELD et al., (2005). 

 

Para Porter (1996) o cenário baseia-se em um conjunto de suposições plausíveis 

sobre as incertezas importantes que, de alguma forma, poderiam influenciar a estrutura setorial. 

Segundo este autor, a unidade apropriada para a análise de Cenários é o setor ou indústria, pois 

as incertezas em nível macroeconômico, político, tecnológico são analisadas em busca de 

implicações para a concorrência. Um cenário é uma visão internamente consistente daquilo que o 

futuro poderia vir a ser, sendo de primordial importância seu uso como um instrumento para o 

planejamento estratégico, facilitando o conhecimento das implicações das incertezas sobre o 

desempenho futuro de cada organização e também no setor a que pertence, sobretudo no que 

envolve a cadeia de valor. 

A base para a elaboração de cenários na metodologia de Porter é utilizado o 

modelo das cinco forças competitivas, Figura 16. 
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Figura 16: Cinco Forças de Porter. 

Fonte: PORTER, (1996). 

 

O modelo das cinco forças representa a análise da competitividade e atratividade 

de um setor sob ótica de cinco principais elementos: a rivalidade entre os concorrentes ameaça 

de novos competidores entrando no mercado, poder de negociação que os compradores possuem, 

poder de barganha de fornecedores e a ameaça de produtos ou serviços substitutos. 

Segundo a visão de Rattner (1979): 

A construção de cenários visa a um procedimento sistemático para 

detectar as tendências prováveis da evolução, numa sequência de 

intervalos temporais, e procura identificar os limiares da tensão social nos 

quais as forças sociais poderiam alterar essas tendências. Essas atitudes 

envolvem juízos sobre que estruturas e parâmetros são importantes e que 

objetivos e metas inspiram e motivam essas forças sociais. 
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A Tabela 2 apresenta as três classes de processos para elaboração de cenários e 

suas respectivas características: (i) geração de ideias e coleta de dados, (ii) interação, (iii) 

verificação da consistência dos cenários. Cada uma dessas classes reúne métodos que podem ser 

utilizados em mais de uma fase do processo de elaboração de cenários (BORJESON et al., 

2006). 

Tabela 2: Métodos para elaboração de cenários. 

 
Fonte: BORJESON et al. (2006). 

 

Segundo Oliveira (2004), pode-se considerar como benefícios da construção de 

cenários: facilitar o processo de entendimento do ambiente e suas influências; propiciar maior 

consistência interna no processo decisório; conhecer as inter-relações entre fatores externos e 

internos à empresa; dar ênfase aos aspectos de interações entre os concorrentes e receber 

elementos para a formulação das estratégias empresariais. 

A utilização dos cenários é benéfica em situações que envolvam condições que 

possuam um alto grau de incerteza com relação à capacidade de predizer o futuro ou corrigir 

possíveis rumos; em que o histórico seja marcado por surpresas desagradáveis e onerosas; 

pensamento estratégico de baixa qualidade; mudanças significativas no contexto, já ocorridas ou 
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prestes a ocorrer; necessidade de uma nova perspectiva e linguagem comuns, sem perder de vista 

a diversidade; fortes diferenças de opinião, e competidores utilizando de planejamento de cenário 

(SCHOEMAKER, 1995).  

Na elaboração e análise de cenários, um elemento indispensável são os atores. Os 

atores são os indivíduos, grupos decisores ou organizações que influenciam ou recebem 

influência significativa do sistema e/ou contexto considerado no cenário. São os atores que 

podem mudar o curso dos acontecimentos, mesmo em eventos em que não podem impedir sua 

ocorrência. Os atores influenciam o comportamento das variáveis com o objetivo de viabilizar 

projetos. Sua importância é tão grande que todos os estudos levam em consideração seu 

mapeamento, análise de seu comportamento passado e suas estratégias (MARCIAL, 2002).  

 

2.1.1 Limitação da metodologia de geração de cenários 

Um dos limitadores na construção de cenários é o de desconsiderar possibilidades 

que não se aderem ao nosso entendimento e racionalidade, descartando-se, portanto, aqueles 

eventos que estejam em desarmonia com este entendimento (PALEO, 2006). 

Os acontecimentos futuro não estão definidos e não há, em diversos momentos, 

capacidade humana e ferramentas estratégicas racionais suficientes para predizer 

comportamentos sociais e singulares com acurácia de cem por cento, somente se pode trabalhar 

com a noção de riscos e probabilidades e em diversas situações nem com estes é possível contar. 

Dificilmente é possível dominar cognitivamente todas as inter-relações de causa-efeito, mesmo 

as teorias mais modernas em planejamento já admitem que a imprevisibilidade não depende 

somente da carência sistêmica sobre a realidade em si, mas porque há de fato sistemas 

complexos, não lineares, cuja instabilidade e mutabilidade caótica impedem qualquer 

previsibilidade confiável ou simplesmente não podem ser mensurados (HEIJDEN, 2004). Por 
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exemplo, os sistemas sociais têm esta natureza, são espaços do imponderável, da liberdade e 

criatividade humana, do poder e da vontade, de ameaças e oportunidades.   

Desenhar cenários implica em montar um conjunto plausível de combinações 

possíveis e imagináveis. A percepção de cenários futuros e a capacidade de antecipação talvez 

seja a primeira etapa da análise estratégica em planejamento. Ela segue e se completa com a 

problematização do tipo de estratégia a ser adotada e seu encadeamento no tempo, assim como a 

relação do agente que planeja com os demais atores e seu contexto (CAPRA, 1996). 

 

2.1.2 Incertezas associadas à metodologia de geração de cenários 

Paleo (2006) aput Courtney (1997), descreve que a criação e avaliação de cenários 

evitam a adoção de uma visão binária do ambiente, identificando as possíveis melhores 

estratégias para cada situação abordada. Segundo os autores, ocorrem quatro níveis de incertezas 

no ambiente competitivo a serem avaliados: 

 

NÍVEL 01 - Futuro suficientemente claro. É possível identificar, através de 

dados primários ou secundários, uma tendência em alguns indicadores que podem 

auxiliar na construção do cenário futuro. Entendem-se como dados primários 

aqueles gerados por um pesquisador para a finalidade específica de solucionar o 

problema em pauta. Quanto aos dados secundários, estes já foram coletados para 

objetivos que não os do problema em pauta (MALHOTRA, 2001). Como 

exemplos, o crescimento demográfico, o comportamento da elasticidade-demanda 

dos produtos, aspectos relacionados à tecnologia corrente. Ou seja, embora 

possamos não saber todos os detalhes destes indicadores, eles não são 

desconhecidos. 

NÍVEL 02 - Futuros alternados. Os futuros podem ser previstos diante de 

algumas alternativas discretas e claras de cenários. Ou seja, existe a possibilidade 

de associarem-se probabilidades de ocorrência aos eventos futuros avaliando seu 

efeito nos resultados gerados pelas organizações. Como exemplo, poderíamos 
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citar os movimentos “telegrafados” das diferentes estruturas oligopolistas que 

atuam no mercado. 

NÍVEL 03 - Gama de futuros: Neste nível identifica-se um rol de possibilidades 

de futuros, com probabilidades contínuas de ocorrência. Cada estratégia 

considerada promoverá mudanças nos resultados auferidos pelas organizações. 

Neste caso, ao invés de se projetarem cenários discretos, deveremos considerar 

diferentes situações passíveis de ocorrer com desdobramentos diferentes para as 

organizações. Como exemplos deste nível têm as empresas voltadas à tecnologia 

de ponta, tais como as indústrias de semicondutores, que dispõem de uma miríade 

de alternativas para compor as variáveis determinantes dos custos e preços finais 

relativos aos atributos dos produtos.  

NÍVEL 04 - Verdade ambígua: Caracteriza-se por um ambiente com inúmeras 

dimensões de incerteza, o que torna virtualmente impossível prever-se o futuro. 

Embora este nível possa existir, a sua manutenção é pouco provável, tendendo o 

mesmo a migrar para os níveis anteriores.  

 

 Análise SWOT 

Existe uma gama de ferramentas que possibilitam as mais diferentes análises sob 

diversas perspectivas. Todas elas possuem, obviamente, focos e objetivos distintos, apesar de 

algumas semelhanças. Uma dessas análises é chamada de SWOT, que advém do idioma inglês, 

representada sob o acrônimo das palavras Forças (Strenghts), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

A análise SWOT é um instrumento que possibilitam avaliar o comportamento das 

organizações. Essa análise é aplicada combinando as forças e fraquezas de uma organização, 

com as oportunidades e ameaças provenientes do mercado. A análise SWOT foi desenvolvida 

por Kenneth Andrews e Roland Chriskensen. Essa análise corresponde à identificação por parte 
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da organização e de forma integrada dos principais aspectos que caracterizam a sua posição 

estratégica num determinado momento, tanto interna como externamente (SILVEIRA, 2001). 

O objetivo desta análise é permitir que a empresa ou organização se posicione 

tirando vantagens de determinadas oportunidades do ambiente e evite ou minimize as ameaças 

ambientais. Propicia enfatizar seus pontos fortes e moderar ou eliminar o impacto de seus pontos 

fracos (Wright, 2000). 

A previsão do ambiente é uma ferramenta que auxilia no êxito do planejamento 

estratégico, mediante a adequada avaliação do ambiente interno e externo. Segundo Wright 

(2000), o scanning - técnica que consiste na coleta de informações sobre tendências relevantes 

no ambiente - e as análises macro ambientais do setor são marginalmente úteis para a situação 

atual. Desse modo, as análises para serem significativas, devem prever mudanças e tendências 

futuras para a organização. 

A evolução competitiva está cada vez mais influenciando as estratégias das 

grandes e pequenas corporações. Esse ambiente impõe que as organizações utilizem de 

metodologias as quais possam ser oferecidas informações mais relevantes aos seus gestores, os 

quais as utilizarão nas tomadas de decisões e estruturação para o futuro. 

Segundo Medeiros et al. (2010), a análise SWOT produz uma capacidade de 

visualização clara e transparente, tanto externa como interna da organização. Essencialmente, ela 

objetiva possibilitar ao gestor maximizar os pontos fortes, minimizar os pontos fracos, tirar 

proveito das oportunidades e se proteger das ameaças. O propósito é avaliar o ambiente 

organizacional de modo que a administração possa reagir adequadamente e adaptar-se às 

mudanças. Para efetuá-la de forma eficiente e efetiva é necessário entender como o ambiente 

organizacional está estruturado. 
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Em razão disso, conduz-se a utilização de uma ferramenta capaz de permitir uma 

análise específica dos recursos, que compreendem pontos fortes e pontos fracos, além de 

ameaças e oportunidades para a organização. Segundo Tavares (2008), a análise SWOT se 

tornou mais conhecida e difundida a partir de uma conferência que abordava políticas de 

negócios, realizada pelo pesquisador Kenneth Andrews (1971). Em seu livro, The Concept Of 

Corporate Strategy, Andrews cita os conceitos base intrínsecos a essa análise, apesar de não 

deixar claro, o que impossibilita suas chances de ser considerado o “autor” dessa análise. Ainda 

nesse patamar, é verificada a “essência” da análise há muitos anos atrás, como se faz presente 

famoso livro de Sun Tzu, “A Arte da Guerra”, como se faz presente, em um dos conselhos de 

Sun Tzu, no trecho: "Concentre-se nos pontos fortes, reconheça suas fraquezas, agarre as 

oportunidades e proteja-se contra as ameaças ". 

Para Barney (2001), a análise SWOT funciona como uma ferramenta 

organizacional, colocando as questões corretas acerca de fatores internos e externos; devendo, no 

entanto, ser complementada com modelos e teorias que possam responder as questões colocadas, 

sugerindo ações estratégicas pelo modelo acerca das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

Os Pontos Internos têm por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidades da empresa que está sendo analisada (OLIVEIRA e DINIZ, 2001). Estas informações 

estão dentro da organização e tem implicação imediata e específica na administração da 

organização. Oliveira e Diniz (2001), também definem que os Pontos Externos têm como 

objetivo de estudar a relação existente entre a empresa e o ambiente em termos de oportunidades 

e ameaças. E uma força complexa com a qual a empresa e seus gestores buscam mudar suas 

implicações com o objetivo de formular e programar estratégias que visem a vigilância constante 

e habilidades para interpretar corretamente as tendências e usar esse entendimento para fazer 

estratégias de sucesso. Pode oferecer oportunidades e ameaças de forma que a empresa procure 



60 
 

 
 

aproveitar as oportunidades, bem como procurar amortecer ou absorver as ameaças ou adaptar-se 

a eles. 

A análise SWOT fornece segundo Machado (2005), uma orientação estratégica 

bastante significativa, pois permite: i) Eliminar pontos fracos nas áreas pelas quais a empresa 

enfrenta ameaças graves da concorrência e tendências desfavoráveis perante o negócio; ii) 

Compreender oportunidades descobertas a partir de seus pontos fortes; iii) Corrigir pontos fracos 

nas áreas em que a organização vislumbra oportunidades potenciais; iv) Monitorar áreas onde a 

organização possui pontos fortes afim de não ser surpreendida futuramente por possíveis riscos e 

incertezas. 

A análise do ambiente é o processo de monitoração do ambiente organizacional 

para identificar os riscos e oportunidades presentes e futuras, que possam influenciar a 

capacidade das empresas de atingir suas metas. Ela é composta por todos os fatores tanto 

internos como externos à organização, que possam afetar seu progresso para atingir metas. 

Para implementar a análise SWOT, faz-se necessário relacionar respostas a uma 

série de questões relativas a cada dos elementos, objeto de análise, como apresentado a seguir 

(KUNZEL,2001): 

i) Forças – Pontos Fortes (OLIVEIRA, 1991), é a diferenciação conseguida 

pela empresa que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente 

organizacional (ambiente controlável). As questões para serem avaliadas 

as forças empresariais podem ser assim colocadas: 

 Quais são as nossas vantagens? 

 Que fizemos bem? 

ii) Fraquezas – Pontos Fracos (OLIVEIRA, 1991), é a situação inadequada da 

empresa que lhe proporciona uma desvantagem operacional no ambiente 

(variável controlável). As fraquezas podem ser avaliadas a partir das 

seguintes questões: 

 Que pode ser melhorado? 



61 
 

 
 

 Que poderia ser evitado? 

iii) Oportunidades – (OLIVEIRA, 1991), são forças ambientais incontroláveis 

pela empresa, que podem favorecer as suas ações estratégica, desde que 

conhecidas e aproveitadas satisfatoriamente enquanto durem. O estimulo 

ao inicio do levantamento das oportunidades pode ser através de questões 

como as que seguem: 

 Quais são as tendências interessantes? 

 Oportunidades podem surgir como: Mudança na tecnologia e nos 

mercados, mudanças na politica relativa a área ou setor estudado, 

mudanças dos padrões sociais (perfil da população, estilo de vida, 

entre outros). 

 Eventos locais. 

iv) Ameaças – (OLIVEIRA, 1991), são forças ambientais incontroláveis pela 

empresa, que criam obstáculos à sua ação estratégica, mas poderão ou não 

ser evitadas, desde que conhecidas em tempo hábil. Também na análise 

das ameaças, existem algumas questões-chaves: 

 Que obstáculos a empresa encontra? 

 O que seus competidores estão fazendo? 

 As mudanças tecnológicas estão ameaçando? 

 Existem problemas financeiros dentro da organização? 

Operacionalmente a análise SWOT segue as etapas descritas a seguir: 

Etapa 01)  Divisão do cenário em duas partes: Para um melhor entendimento do 

cenário que a organização participa, primeiramente, é necessário dividir em dois ambientes: o 

interno e o externo. 

Etapa 02) Definição do ambiente interno: O ambiente interno propõe a 

identificação dos pontos fortes da companhia (strengths) e também dos pontos fracos 

(weaknesses) em relação aos concorrentes e ao mercado. Nesta etapa devem ser estudados o 

contexto da companhia e as ações a serem realizadas. É importante considerar que toda 

característica como força ou fraqueza é altamente relativa e alterável, sendo enquadrada na 

medida do seu comportamento. 
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Etapa 03) Definição do ambiente externo:  A análise externa tem como objetivo a 

identificação das oportunidades e ameaças que num determinado momento se colocam diante da 

organização. Por isso, é necessário haver uma prevenção por parte dos gestores em relação aos 

impactos positivos e negativos que a organização possa a vir receber. Todas as previsões 

efetuadas possuem reflexo natural sobre o plano estratégico da organização. 

Etapa 4) Diagramação dos dados: Após a identificação dos dados, colocam-se as 

informações numa tabela 2x2. 

Etapa 5) Análise final do cenário: Através da análise subjetiva das condições 

atuais da empresa, faz-se necessário a organização do plano estratégico mais aderente. Tal plano 

terá base nas forças, fraquezas e em como essas características podem auxiliar a organização a 

alcançar melhores oportunidades e evitar ou amenizar os efeitos das ameaças que estão por vir. 

 

Forças Motrizes 

 

A necessidade de se obter uma percepção real, e não apenas virtual, do ambiente 

futuro estimula as organizações a construírem macro cenários de forma a se prepararem para 

possíveis eventos que possam impactar tanto de forma positiva como negativa seus objetivos e 

metas estratégicas (PAEOLO, 2006). 

Segundo Schwartz (2000), para que se possam construir cenários, há necessidade 

de se identificarem as Forças Motrizes (Driving Forces) que envolvem os cenários e são capazes 

de influenciar os fatores-chave responsáveis pelo êxito ou fracasso das estratégias e decisões 

tomadas pelos gestores de uma determinada organização. 
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Para o Schwartz (2000) o cenário é uma base para conversões estratégicas que 

levam à aprendizagem organizacional constante com relação a decisões-chaves e prioridades. 

Segundo o autor, geração de cenários não é uma fotografia precisa e estática do amanhã, mas 

fornecer subsídios para tomar decisões estratégicas mais acertadas e abrangentes. 

As Forças Motrizes são de dois tipos: (1) elementos predeterminados (ou 

tendências predeterminadas, ou tendências consolidadas), que são forças sobre as quais, do ponto 

de vista estrutural, tem-se uma visão muito clara de como elas se desdobarão no futuro; e (2) 

incertezas críticas, que são forças para as quais não temos uma ideia muito clara sobre seus 

desdobramentos no futuro. Peter Schawrtz e Kees van der Heijden (2004) recomendam a 

localizar forças motrizes em dimensões politica, econômica, demográfica, científica, social e 

ambiental. 

As Forças Motrizes podem ser encontradas mediante o levantamento de algumas 

variáveis categóricas ambientais, as quais têm um poder de grande influência sobre o 

desdobramento dos acontecimentos e fatos que serão incorporadas ou pelos cenários construídos, 

Figura 17.  

 
Figura 17: Forças Motrizes. 

Fonte: Adaptado de PALEO, (2006). 
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3 MATERIAL E METODOLOGIA PROPOSTA 

Neste capítulo serão apresentadas as atividades para o desenvolvimento do presente 

trabalho e a proposta metodológica para geração e análise de cenários para o setor produtivo de 

papel e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul. Análise composta das Atividades propostas 

para o desenvolvimento do trabalho; Levantamento e coleta de dados e da Aplicação do método.  

 

Atividades propostas para o desenvolvimento do trabalho. 

 

As atividades propostas para o desenvolvimento do presente trabalho são: 

levantamento de dados por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas semiestruturadas, 

aplicação de questionário e seleção de informações do sistema interno da FIEMS. 

Esta pesquisa foi elaborada em três etapas. A primeira etapa consistiu no 

levantamento bibliográfico e definição de um referencial teórico e a segunda etapa compreendeu 

o levantamento de dados e a análise dos mesmos, gerando o cenário para o setor em estudo. A 

última etapa se configurou na análise do cenário e a formulação de sugestões de ações 

estratégicas nas quais o SENAI DR-MS poderá atuar.   

A Figura 18 ilustra de forma esquemática as atividades a serem desenvolvidas na 

proposta metodológica sugerida. A definição do setor produtivo de papel e celulose no Estado do 

Mato Grosso do Sul por meio de um levantamento bibliográfico, o levantamento das 

informações necessárias: i) dados estatísticos da FIEMS, pelo acesso ao bando de dados do 

sistema interno da FIEMS e, ii) dados do setor industrial, por intermédio de entrevistas 

semiestruturadas e questionários.  A geração do cenário do setor com a utilização da análise 

SWOT e a evidenciação das Forças Motrizes. Num último momento será realiza uma proposição 
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estratégica para o setor. Tal proposição será guiada pela possibilidade do SENAI DR-MS ofertar 

ações que possam suprir deficiências e/ou atender demandas levantadas pelo setor. 

  

 

Figura 18: Atividades da metodologia proposta. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Coleta de Dados 

 

O ponto de partida de uma investigação científica deve basear-se em um 

levantamento de dados. Para esse levantamento é necessário, num primeiro momento, que se 

faça uma pesquisa bibliográfica. No segundo momento, o pesquisador deve realizar uma 

observação dos fatos ou fenômenos para que ele obtenha maiores informações e, em um terceiro 

momento da pesquisa, o objetivo do pesquisador é conseguir informações ou coletar dados que 

não seriam possíveis somente através da pesquisa bibliográfica e da observação (JUNIOR, 

2011).  
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O questionário, segundo Baptista e Cunha (2007), é um dos métodos mais 

utilizados para coleta de dados. Consiste numa lista de questões formuladas pelo pesquisador a 

serem respondidas pelos sujeitos pesquisados. A ausência do pesquisador no momento do 

preenchimento das questões implica um maior cuidado na formulação das questões. Baptista e 

Cunha (2007) apud Cunha (1982) aponta as vantagens e desvantagens da utilização de 

questionário na coleta de informações: 

Vantagens: método rápido em termos de tempo; baixo custo; permite se 

atingir uma grande população dispersa; dá maior grau de liberdade e 

tempo ao respondente; dá a possibilidade de serem menores as distorções; 

permite a obtenção de dados muitas vezes superficiais e os dados mais 

detalhados podem ser obtidos com questões abertas. 

Desvantagens: dificulta o esclarecimento de duvidas; nem sempre refletem 

os problemas dos usuários, a terminologia pode ser inadequada; o índice 

de resposta é quase sempre baixo; muitos questionários não são 

computados; difícil saber se a resposta foi espontânea e as respostas 

podem ser afetadas ou direcionadas. 

Após o questionário, o outro método mais usado é a entrevista. Esta entrevista pode 

ser de três modos: a) não-estruturada; b) semiestruturada e c) estruturada. Baptista e Cunha 

(2007) apud Cunha (1982) mencionam um contraponto de vantagens e desvantagem da 

utilização da técnica de entrevistas para coleta de dados: 

Vantagens: Permite captar reações, sentimentos, hábitos do entrevistado e 

possibilita que o entrevistado esclareça alguma pergunta ou terminologia 

não compreendida pelo entrevistado; 

Desvantagens: Possibilidade de distorções; possibilidade de afetar as 

respostas do entrevistado; necessidade de que o entrevistador ganhe a 

confiança para que as respostas sejam confiáveis; os custos são maiores do 

que o questionário e a obtenção dos dados são conseguidos com riqueza 

de detalhes.  
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É possível utilizar a técnica de entrevista com um grupo de pessoas, reunindo 

pessoas relacionadas com o problema a ser explorado e um moderador para assegurar que o 

assunto será discutido sem distorções. As vantagens técnicas consistem na obtenção de um maior 

número de informações com riqueza de detalhes com um menor tempo. As metodologias para 

levantamento de dados devem ser usadas de acordo com o tipo de pesquisa a ser desenvolvida.  

 

Levantamento e coleta das informações  

 

Para delineamento do trabalho, foram utilizados a pesquisa bibliográfica e o 

levantamento como procedimentos técnicos. A pesquisa teve natureza básica, com abordagem 

qualitativa e quantitativa com objetivos exploratórios. 

Para pesquisa bibliográfica se recorreu a fontes, a livros técnicos, revistas 

especializadas e sites na internet. No primeiro momento, priorizou-se identificar a situação atual, 

os problemas e as características do setor produtivo de papel e celulose no Estado do Mato 

Grosso do Sul que poderiam influenciar de um modo geral numa perspectiva de curto e em longo 

prazo. 

Posteriormente, procurou-se estruturar um modelo de construção de cenários, por 

meio de um modelo combinado utilizando a abordagem de análise SWOT e o método das Forças 

Motrizes. 

O levantamento foi conduzido a partir da interrogação direta mediante entrevistas 

semiestruturadas e em alguns casos a aplicação de questionários. A pesquisa foi realizada em 

nível de cadeia produtiva, ou seja, aplicada a representantes de um conjunto de empresas que 

compõem o setor produtivo de papel e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul e entidades 

relacionadas com o referido setor: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 

Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDECT, que fomenta o desenvolvimento de 
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pesquisas acadêmicas em diversas áreas do conhecimento, inclusive na área de papel e celulose, 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Três Lagoas e dirigentes do SENAI 

Departamento Regional do MS bem como acesso ao banco de dados da instituição. 

Para coleta de informações sobre o setor, foi realizado no Centro de Exposição 

Albano Franco em Campo Grande (MS), um workshop, que contou com a presença de 

industriários de diversas áreas de atuação (Tabela 3), representantes do Governo do Estado e da 

Universidade Federal de MS, os representantes do Departamento Regional do Senai MS 

participaram como medidores das bancadas. Neste encontro, primeiramente realizou-se uma 

apresentação sobre o Instituto SENAI de Inovação Biomassa e uma apresentação geral sobre 

Biomassa. Na sequência, os especialistas foram divididos em três grupos de trabalho para uma 

rodada de discussão e entrevista orientada com um moderador do SENAI em cada grupo para 

coleta informações sobre o setor e as demandas atuais futuras. Os grupos foram divididos pelas 

afinidades dos participantes convidados: Grupo 01: Representantes da academia – com 

pesquisadores. Grupo 02: Representantes governamentais e, Grupo 03: Representantes das 

indústrias. A dinâmica nestes grupos de trabalho foi primeiramente identificar pontos críticos do 

setor que tivessem um valor associado, um impacto significativo na cadeia produtiva. Para tal 

utilizou-se a ferramenta do Value-Focused Brainstorming - VFB (KEENY, 2012), com o qual  

se levantou pontos críticos do setor de acordo com o entendimento de cada participante. O 

segundo momento foi pontuar estes pontos críticos numa escala de intensidade: Ponto Crítico 

Forte, Ponto Crítico Moderado e Ponto Crítico Fraco. 
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Tabela 3: Participantes do Workshop do setor industrial e organizações de interesse. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro workshop, denominado Strategy Workshop, foi desenvolvido em parceria 

com especialistas do instituto alemão FRAUNHOFER e um representante da Embrapa 

Agroenergia DF. 

Foi realizada uma visita à fábrica da empresa Fíbria e a empresa International Paper 

do Brasil, onde foi realizada uma reunião de alinhamento para obtenção de informações sobre o 

setor e a visão das empresas sobre as dificuldades atuais e perspectivas futuras. Na reunião 

estavam presentes representantes setoriais, o professor Dr. Ricardo Alan Verdú Ramos da 

UNESP de Ilha Solteira, representante da UO SENAI de Três Lagoas e dois mediadores do 

SENAI DR-MS. Outra visita de alinhamento foi realizada com o diretor da FUNDECT, senhor 

Marcelo Turine, onde se discutiu a atuação da fundação, em termos de pesquisas existentes, no 
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âmbito da biomassa (na qual se inclui o setor em estudo) e as possibilidades de ações conjuntas 

com o SENAI DR-MS. 

O objetivo foi identificar as forças motrizes que possuem alto grau de importância, 

bem como coletar dados para estruturar o cenário, foi possível ilustrar a aplicação do modelo 

proposto na elaboração de cenários, demonstrando sua importância na formação de estratégias 

competitivas das empresas do setor produtivo de papel e celulose no MS. A partir das 

informações quantitativas coletados no bando de dados da Federação das Indústrias do MS, fez-

se um tratamento dos mesmos, selecionando as estatísticas de interesse para o estudo.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos pela aplicação da 

metodologia proposta e análise dos mesmos. Neste se inclui os Levantamentos de dados do 

SENAI DR-MS de 2009-2014, as informações e demandas do setor, as forças atuantes no 

sistema e a análise SWOT. 

Resultados 

 

4.1.1 Definição do Setor 

Para definição do setor produtivo de celulose, fez-se um paralelo entre a produção 

de celulose no Brasil e os dados da produção de celulose no Estado do Mato Grosso do Sul.  

 

4.1.2  Produção de Celulose e Papel no Brasil 

 

As empresas do setor de papel e celulose costumam integrar todas as etapas da 

cadeia produtiva, ou seja, são caracterizadas por uma alta verticalização. Dessa forma, abrangem 

desde o reflorestamento, a produção de madeira, a fabricação de celulose e de papel, até a 

conversão de papel em artefatos, a produção gráfica e editorial e a reciclagem do papel utilizado, 

além de atividades de comércio, distribuição e transporte. Em certos casos, atuam até mesmo na 

fabricação de produtos químicos utilizados no processo de produção de celulose e papel, na 

geração de energia elétrica e extração de água. Isso se deve, principalmente, à indefinição atual 

em relação ao futuro das matrizes energéticas, o que ocasiona a corrida dos grandes grupos 

econômicos em busca da garantia de sua presença nesse mercado (CARVALHO, 2009). 

Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do 

Trabalho e Emprego (RAIS / MTE, 2014), existem 86 unidades produtoras de Celulose e outras 
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pastas para a fabricação de papel. A Tabela 4 exemplifica a relação de empregos formais no 

CAGED em junho de 2013.  

Tabela 4: Unidades produtoras de celulose e outras pastas para a fabricação de papel. 

 

Fonte: RAIS e CAGED, (2014). 

 

Os produtos de celulose e papel brasileiros são fabricados, exclusivamente, a 

partir de madeira de florestas plantadas, em especial de eucalipto e pinus. O setor de celulose e 

papel é o maior detentor de florestas plantadas no País. Seus ativos florestais estão presentes em 

todo o País, embora estejam concentrados nas Regiões Sul e Sudeste, próximos aos 

empreendimentos industriais. 

Segundo dados do Relatório de Atividades da Aracruz Celulose, as empresas de 

papel e celulose passaram a enfrentar, a partir dos anos 1980, uma crescente resistência das 

organizações ambientalistas à expansão das florestas plantadas de eucalipto e pinus. Acusadas de 

criarem grandes áreas de monoculturas, reduzirem a biodiversidade e concentrarem as 

propriedades rurais, as empresas passaram a buscar uma maior parceria com produtores rurais 

para a produção de árvores. Foram criados, nas grandes empresas, programas de fomento 

florestal, com o objetivo de integrar as propriedades próximas às atividades industriais, ampliar o 

fornecimento de madeira e garantir uma alternativa de geração de renda e emprego para as 
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populações locais. Outra motivação foi a necessidade de reduzir a imobilização de capital 

próprio em florestas, cujos investimentos cresceram muito com o fim dos incentivos fiscais. 

Nos 10 anos entre 2002-2012, a indústria nacional de papel e celulose cresceu em 

média 5,7% a.a., reflexo do aumento das exportações para o mercado asiático e europeu. Em 

2012, a produção de celulose totalizou 13,9 milhões de toneladas e o consumo alcançou 5,8 

milhões de toneladas, segundo dados da ABRAFP, Figura 19. 

 

 

Figura 19: Produção e consumo de celulose no Brasil. 

Fonte: ABRAFP. (2014). 

 

Segundo dados da ABRAFP (2014), em 2012, 35,2% de toda a madeira de 

florestas plantadas produzida no país foram utilizados para a produção de celulose, ao passo que 

a produção de painéis de madeira industrializada, serrados e compensados consumiu, 

respectivamente, 7,1%, 16,4% e 2,7% do total de madeira produzida. O restante (38,7%) foi 

destinado à produção de carvão vegetal, lenha e outros produtos florestais, Figura 20. 
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Figura 20: Mercados de produtos florestais. 

Fonte: ABRAFP, (2014). 

 

A maior parte dos investimentos previstos para o setor continua sendo direcionada 

às operações de plantio (R$ 2,4 bilhões) e aos investimentos industriais (R$ 1,9 bilhão), 

correspondendo a 40,9% e 32,1% dos investimentos totais, respectivamente, Figura 21. 

 

 

Figura 21: Perspectiva de investimento das empresas do segmento de produção florestal no 

período 2013-2017, por área – R$ milhões. 

Fonte: ABRAFP, (2014). 
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A vantagem brasileira na atividade florestal se traduz, diretamente, na grande 

competitividade no segmento de celulose de mercado, em que o Brasil tem participação 

relevante no mercado mundial. As empresas, em sua maioria de grande porte por causa do 

caráter de capital intensivo da indústria, estão passando por um momento de franca expansão de 

capacidade. Vale destacar que a implementação de grandes projetos industriais é precedida de 

projetos florestais para equacionar o suprimento das novas capacidades (DORES, 2007). 

Um ponto a destacar é o ambiente institucional do setor produtivo de celulose 

brasileiro. Atualmente, o setor está situado, do ponto de vista institucional, no Ministério do 

Meio Ambiente. Tal situação tem sido determinante na definição e implementação de políticas 

públicas para o setor, com evidente predominância dos aspectos de caráter conservacionista e de 

preservação sobre os interesses de desenvolver uma atividade econômica. Ainda que a orientação 

de tais políticas seja direcionada para os aspectos ambientais, a importância e a contribuição do 

setor florestal para a economia e para a sociedade como um todo, em termos de geração de 

renda, empregos e divisas tem sido gradualmente reconhecida pelo poder público. Isso pode ser 

atribuído, em parte, a uma melhor organização e maior representatividade do setor privado 

relacionado ao setor florestal (MAPA, 2007). 

O aumento da renda nas economias emergentes tem gerado a ampliação no 

consumo de itens provenientes da indústria de base florestal – tais como madeira para construção 

civil e papéis para produção de livros, cadernos e embalagens. Com isso, o mercado 

internacional tem focado suas exportações para países como China, Índia e alguns países do leste 

europeu (CARVALHO, 2009). 

 



76 
 

 
 

4.1.3  Produção de Celulose e Papel no Estado do Mato Grosso do Sul 

Historicamente, Mato Grosso do Sul tem concentrado grandes esforços na 

diversificação de sua base econômica. Nesse sentido, as empresas do setor industrial de produção 

de celulose, surgiram como excelente opção para o estado, ampliando a dinâmica da economia 

regional, aumentando e fomentando a recuperação de áreas degradadas com o plantio de 

florestas, garantindo a preservação do meio ambiente e dos ecossistemas, como o incentivo aos 

pequenos produtores florestais, por intermédio de planos governamentais e privados como o 

Programa Mais Floresta que atende 25 municípios no estado do MS no desenvolvimento da 

atividade florestal. 

Segundo informado pela Reflore/MS, o estado do Mato Grosso do Sul vem, ao 

longo dos anos, empreendendo um esforço grandioso para diversificar sua base econômica, 

buscando alternativas para maior geração e distribuição da renda produzida. O estado tem 

tomado a iniciativa na consolidação desta ambiência, possibilitando instrumentos como o 

Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE), Zoneamento Agroecológico (ZAE), Fundo 

Constitucional do Centro-Oeste (FCO), exoneração da licença ambiental para as florestas 

plantadas; Arranjo Produtivo Local Madeira e Móveis – Eixo Campo Grande-Três Lagoas 

(APL), Plano Estadual de Florestas (PEF), entre outros.  Especificamente quanto ao setor 

florestal, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, conjuntamente com entidades como 

Sebrae/MS, Reflore/MS, Famasul, Fiems, e Câmara Setorial de Florestas (Seprotur), lançou, no 

ano de 2009, o Plano Estadual de Florestas. O referido estudo aponta uma área de 

aproximadamente 14 milhões de hectares com muita aptidão para as florestas plantadas, sendo 

que as referidas áreas não têm problemas de terras indígenas, com topografia excelente para o 

cultivo de madeira para produção de papel e celulose e índices de aproveitamento da propriedade 

em mais de 70%. 
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O setor produtivo de papel e celulose terá um momento de grandes mudanças no 

período em torno de 2020, neste meio tempo uma nova unidade fabril será instalada no eixo 

Campo Grande a Três Lagoas. A nova indústria será construída em Ribas do Rio Pardo, a 103 

quilômetros da capital Campo Grande. Atualmente, o Estado do Mato Grosso do Sul conta com 

duas mega fábricas de celulose, a FIBRIA e a ELDORADO (em Três Lagoas). Uma quarta 

unidade produtora será a Arauco, do Chile, mas a medida depende da mudança na interpretação 

da Lei para Estrangeiros, que limita a compra de terras, segundo Bitencourt, (2013). Somado as 

novas unidades, a atual linha de produção da fábrica da empresa ELDORADO Brasil foi 

inaugurada em 2012 e tem uma capacidade de produção instalada de 1,5 milhão de toneladas de 

celulose por ano, com previsão de atingir produção de 1,7 milhão no final de 2014. Com a plena 

operação da linha atual de produção, a ELDORADO Brasil parte para o planejamento e 

viabilização de uma nova linha, com inauguração prevista para 2017. 

A empresa produtora de celulose FIBRIA anunciou a proposta que contém a 

duplicação da capacidade de produção da fábrica de celulose instalada em Três Lagoas. A 

empresa já obteve as licenças necessárias e ainda contratou uma empresa de engenharia e, 

segundo dados da própria empresa, o projeto orçado em cerca de US$ 2,5 bilhões, deverá 

alcançar uma produção de até 1,75 milhão de toneladas anuais. O crescimento vista a 

consolidação continua previsto no plano estratégico – traçado há quase três anos pela empresa, o 

que orientará o crescimento da companhia até 2025. Atualmente a FIBRIA pode produzir 5,3 

milhões de toneladas por ano. 

O efeito que o aumento da produção o setor de celulose causa a outros setores, 

devido ao crescimento na demanda de seus produtos por parte do governo e dos consumidores 

finais, e que resulta em variações na renda, no emprego, na produção, nos impostos e no saldo da 

balança comercial é chamado de multiplicadores de impactos econômicos (VALVERDE et al., 

2003). 
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Um fator de grande relevância é a vocação logística da região de Três Lagoas, que 

pesou fortemente para consolidar os investimentos no setor. O escoamento da produção pode ser 

feito por rodovia, ferrovia ou pela hidrovia Paraná-Tietê, que fica à margem da cidade. A 

ferrovia, que corta o centro do município, é a opção mais comum para os exportadores de 

celulose. 

Três Lagoas, com seus mais de 110 mil habitantes, recebeu R$ 12 bilhões em 

investimentos entre o ano 2000 e 2010 e deve receber mais R$ 12 bilhões até 2014. Entre os 

investidores está a Petrobras, que desembarcou na cidade com uma carteira recheada de cerca de 

R$ 3 bilhões. No próximo ano, a estatal começa a produzir anualmente 1,2 milhão de toneladas 

de ureia, um dos principais insumos dos fertilizantes, fundamental para a produção agrícola do 

País. Três empresas já se instalaram nos arredores da cidade – FIBRIA, do grupo Votorantim, 

resultado da união entre a VCP e a Aracruz; a americana International Paper, e a ELDORADO 

Brasil, do grupo goiano J&F, comandado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. Do trio é a 

ELDORADO que toca o projeto mais arrojado. Depois de investir R$ 6 bilhões para colocar a 

primeira linha de produção de celulose em funcionamento, no fim de 2012, a J&F vai investir 

mais R$ 7,5 bilhões até 2017, para produzir quatro milhões de toneladas de celulose por ano. O 

volume de investimento, nas planilhas da Associação Brasileira de Produtores de Florestas 

Plantadas – ABRAFP (2014), é maior que o total dos já anunciados por todas as demais 

empresas do setor de celulose do País, de R$ 6,6 bilhões entre 2013 e 2017, segundo relatório da 

entidade divulgado em junho deste ano, 2014. 
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Levantamento de dados do SENAI DR-MS  

4.1.4 Informações do banco de dados do SENAI DR-MS (2009-2014) 

O SENAI DR-MS possui cursos voltados a atender as necessidades demandadas 

pela indústria do Estado do Mato Grosso do Sul, para tal ela possui 07 Unidades Operacionais e 

06 agências, distribuídas em diversas cidades do Estado, Tabela 06. 

Tabela 5: Unidades Operacionais e Agencias do SENAI no MS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O SENAI DR-MS atende a população e as necessidades da industrial regional com 

cursos educacionais dividido em modalidades: 

 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (presencial ou à distância): 

cursos destinados à reciclagem dos conhecimentos para profissionais em 

diversas áreas. 

 APRENDIZAGEM INDUSTRIAL: Cursos destinados a jovens que 

concluíram o Ensino Fundamental a começarem uma grande carreira, dando 

oportunidade para que eles descubram sua vocação profissional. Os cursos 

são gratuitos e tem o objetivo de promover a profissionalização de jovens, 
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com idade entre 14 e 24 anos, visando sua inserção no mercado de 

trabalho. Através desses cursos, a indústria pode contratar aprendizes, por 

tempo determinado, atendendo à legislação vigente, e também pode investir 

na formação de excelentes profissionais. 

 INICIAÇÃO PROFISSIONAL (presencial ou à distância): A Iniciação 

Profissional ajuda o profissional que está começando no mercado de 

trabalho, oferecendo cursos de preparação para o desempenho de funções 

básicas e de baixa complexidade de uma ou mais profissões. Assim, a 

iniciação profissional propicia condições de inserção genérica no mundo do 

trabalho. Leitura, escrita, cálculo e capacidades de gestão são os temas mais 

comuns na iniciação profissional. 

 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Preparam o profissional para uma 

determinada ocupação no mercado de trabalho e contempla a formação do 

conjunto das competências necessárias para que o aluno possa exercer a 

função. Estes cursos oferecem um certificado que contempla um título 

profissional com equivalência à legislação trabalhista, reconhecido pelo 

mercado de trabalho. 

 CURSOS TÉCNICOS: São cursos com duração média de 800 a 1.400 

horas, que promovem a habilitação técnica de nível médio, levando o aluno 

a desenvolver competências e adquirir conhecimentos de maior abrangência 

e profundidade técnica. É um nível de formação muito requisitado pelo 

mercado de trabalho por ser constituído na formação de uma sólida base 

técnico-científica. O aluno deve estar cursando no mínimo o 2º ano do 

ensino médio. Depois de concluir o curso e desde que já tenha concluído 

também o Ensino Médio, o aluno recebe um Diploma de Técnico, 
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reconhecido pelo Ministério de Educação e com possibilidade de validação 

pelos conselhos profissionais. 

 GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA – EDUCAÇÃO SUPERIOR: São cursos 

de nível superior com aprofundamento do conhecimento em um campo 

profissional voltado para um determinado eixo tecnológico, com currículos 

ágeis e flexíveis, capazes de responder positivamente às demandas do 

mundo do trabalho. Os cursos focam uma formação mais especializada, 

com estudos específicos, profundos, focados e direcionados à área de 

atuação profissional, com competências gerais e específicas, permitindo ao 

graduado a carreira profissional nos setores produtivo ou acadêmico e o 

avanço na sua formação. 

 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSO-ESPECIALIZAÇÃO: São cursos de 

pós-graduação lato sensu - especialização com carga horária mínima de 360 

horas - direcionados à atuação profissional e destinados àqueles que já 

concluíram um curso de graduação. Os cursos são desenvolvidos a partir da 

demanda das indústrias. 

 

No período de 2010 a junho de 2014, o SENAI DR-MS formou um montante de 

150.888 alunos em suas diversas modalidades de cursos oferecidos. Conforme demonstrado na 

Figura 22, a organização vem ampliando sua oferta de vagas nos cursos existentes. Para tal, o 

SENAI DR-MS tem utilizado a estratégia de aumento no número de vagas disponíveis nos 

cursos e a constante atualização dos cursos ofertados. 
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Figura 22: Total de alunos / ano – SENAI DR-MS. 

Fonte: FIEMS, (2014). 

 

A Unidade Operacional do SENAI DR-MS que oferta cursos voltados para o setor 

produtivo de celulose é a UO da cidade de Três Lagoas. O UO possui, em 2014, um escopo de 

68 cursos em diversas modalidades ofertados a população. Dentre estes, há cursos que atendem 

diretamente a demanda industrial do setor; há também os cursos que são transversais e de 

determinada forma suprem indiretamente o setor com qualificação da mão-de-obra. A UO de 

Três Lagoas possui, além destes, alguns cursos geram profissionais que são absorvidos por 

outros setores industriais. Dos cursos ofertados 14 atendem diretamente o setor e 24 cursos 

atendem indiretamente o setor, como demonstrado na Tabela 6.  Segundo dados da FIEMS, de 

janeiro a junho de 2014 a UO formou 2214 profissionais nos cursos que tangem direto ou 

indiretamente o setor produtivo de celulose na cidade de Três Lagoas. 
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Tabela 6 Cursos Ofertados pela UO do SENAI na cidade de Três Lagoas em 2014. 

Fonte: FIEMS, (2014) 
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4.1.5 Instituto SENAI de Inovação e o setor produtivo de papel e celulose. 

A partir dos dados levantados no Strategy Workshop (Workshop Estratégico) em 

parceria com o instituto alemão FRAUNHOFER realizado no SENAI DR-MS, foram levantadas 

as áreas que demandam por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI) e que poderão ser 

atendidas pelo Instituto SENAI de Inovação em Biomassa. O setor produtivo de celulose e papel 

foi cotado como um dos setor com alta demanda de mercado por soluções em P&DI, Figura 23. 

 

Figura 23: Demanda de P&DI - Setores industriais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 Análise  

Nesta subseção é apresentada a geração do cenário do setor produtivo de celulose 

no Estado do Mato Grosso do Sul e suas características. A compilação dos dados foi norteada 

pelas informações obtidas nas entrevistas e workshop.  

 

 Forças motrizes 

Nascimento (2008) relata que diversos fatores orbitam e são determinantes para os 

setores industriais, contribuindo positiva ou negativamente para os avanços, investimentos e 

instalação de plantas fabris. Os incentivos fiscais e condições econômicas aliadas aos fatores 

técnicos desenvolveram o cenário atual nacional que passou a ter destaque a partir da abertura 

comercial e da estabilidade econômica, e ganhou notoriedade com a concessão de um amplo 

conjunto de vantagens e benefícios para as indústrias.  

Uma maneira de se identificar aspectos representativos ao sistema produtivo de 

celulose é a análise SWOT do setor e as Forças Motrizes atuantes no sistema, nas quais se 

podem utilizar as vulnerabilidades apontadas por uma matriz. 

 

Forças atuantes no sistema 

 

Segundo estudos de Schwartz (2000), as Forças Motrizes podem ser categorizadas 

e analisadas ao ponto de entender qual o poder de influência que as mesmas têm sobre o 

desdobramento em cenários futuros.  
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 Neste aspecto, Paleo (2006), enfatiza que a percepção destas forças é útil para 

avaliar os benefícios dessa ferramenta na análise dos fatos e eventos, através das Forças Motrizes 

que impactam nas mudanças de comportamento de um dado setor: 

 Econômicos; 

 Sociais; 

 Tecnológicos; 

 Políticos; 

 Ambientais. 

Considerando primeiramente as Forças Sociais: A onda contínua de crescimento 

da população é talvez o fator mais forte em nosso tempo. O crescimento demográfico tende a 

aumentar o consumo de itens oriundos do setor de papel e celulose, como embalagens, caixas 

para armazenagem e transporte, bem como o consumo de papel para impressões. Por outro lado, 

a notória mudança de hábitos pode alterar o consumo de papel da forma que hoje ocorre. Existe a 

tendência de substituir os livros e jornais impressos por mídias eletrônicas.  

Em segundo lugar, podem-se destacar as Forças Tecnológicas, a melhoria contínua 

e inovação no setor produtivo de polpa de celulose. Estes se refletem diretamente no volume 

produzido e na qualidade do produto final. Os avanços tecnológicos não se restringem ao 

ambiente fabril, mas também no setor florestal que é o fornecedor de matéria-prima. Enquanto 

isso, as melhorias na trituração de papel e as tecnologias de reciclagem podem torná-las menos 

dispendiosos e mais economicamente viáveis para confecção de material impresso e embalagens. 

A necessidade de altos investimentos e de uma área de ponta em pesquisa e desenvolvimento, 

especialmente na florestal e de otimização do processo fabril, ligada à melhoria genética por 

meio de seleção de espécies para o plantio, dificulta sobremaneira a entrada de novos 

competidores no setor.  
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Nas Forças Econômicas, há o custo de transporte que influencia o custo de 

logística para escoamento da produção, do polo produtor em Mato Grosso do Sul até os portos. 

Tendo como opção o transporte via fluvial, linha férrea ou malha rodoviária. Os investimentos 

exteriores também fazem parte das forças econômicas, podendo ser visualizadas na concepção 

plantas produtivas. Como a produção nacional possui um direcionamento para o mercado 

exterior, a balança comercial é uma força motriz que está em pauta em todas as perspectivas 

futuras. 

Segundo informa Tavares (2014), uma equipe de analistas da corretora do banco 

HSBC Brasil elaborou um estudo que mostra o impacto da valorização do dólar frente ao real 

sobre os preços estimados para algumas ações de empresas brasileiras. Para a empresa FIBRIA, 

com mais de 90% de sua receita em dólares e aproximadamente 80% dos custos em reais, a 

FIBRIA está bastante exposta à variação cambial, segundo o analista Jonathan Brandt. “Nossa 

análise de sensibilidade mostra que, para cada variação de 10% na taxa de câmbio média, nosso 

preço alvo oscilaria 12%”, diz o relatório. Aproximadamente 75% da dívida da FIBRIA é 

denominada em dólar,  que reduziria o impacto positivo da desvalorização do real sobre os 

indicadores da empresa, de acordo com o analista. Para a empresa SUZANO, o efeito da 

valorização do dólar também é benéfico para a Suzano, embora não na mesma proporção que 

acontece com a FIBRIA e a ELDORADO, segundo o analista Jonathan Brandt. Em 2012, a 

receita de exportação da empresa foi responsável por 51% da receita total. “Daqui em diante, 

acreditamos que isso se eleve para mais de 60%, pois estimamos que mais de 90% dos volumes 

de celulose do Maranhão serão exportados”, afirma. De acordo com o relatório, uma alta de 10% 

do dólar frente ao real provocaria um aumento de 8,3% na estimativa de preço justo do HSBC 

para os papéis da Suzano. 

Na Força Política, faz-se necessário ter em mente que novas legislações afetam 

todos os esforços do setor. Incentivos fiscais e o valor dos impostos acarretam decisões 



88 
 

 
 

importantes para o rumo a ser tomado por uma dada empresa.  Os efeitos das políticas públicas 

na produção da celulose são de grande importância para o desenvolvimento do setor no país, pois 

permitem identificar pontos de estrangulamento na estrutura de custos do setor produtivo, para 

que se possam direcionar políticas que objetivem a manutenção e a ampliação da capacidade 

produtiva e de exportação de celulose e papel do Brasil. Além disso, podem explicar os impactos 

de políticas públicas no setor, o que subsidiaria a adoção de medidas políticas que poderiam 

contribuir para a tomada de decisão sobre alocação dos recursos e para a comercialização da 

celulose.  

Dentre as principais políticas de incentivo ao setor industrial está o Plano Brasil 

Maior e, mais recentemente, o Inova Empresa. Para reduzir os gargalos em infraestrutura foi 

criado o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), com desdobramentos nas áreas de 

transporte e logística, energia e habitação. 

 

As Forças Ambientais podem ser resumidas no impacto de danos ecológicos ao 

meio ambiente e na interação humana do aproveitamento ordenado dos recursos naturais 

disponíveis. A produção por método de manejo sustentável de mudas, o controle de pragas e dos 

recursos hídricos adequados.  Investimentos em pesquisa durante mais de três décadas para 

aprimorar a qualidade do eucalipto brasileiro, aliados à grande disponibilidade de terras 

cultiváveis, clima favorável e um dos menores custos de produção do mundo, são fatores que 

colocam o Brasil como o quarto produtor mundial de celulose, segundo a Associação Brasileira 

de Celulose e Papel (BRACELPA, 2014). Dois dos instrumentos de política ambiental são a 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), formados por 

um conjunto de procedimentos que asseguram, desde o início do processo, a execução de um 

exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou 
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política) e de suas alternativas, e cujos resultados sejam apresentados adequadamente ao público 

e aos responsáveis pela tomada da decisão e por eles considerados. 

 

 Análise SWOT 

Para se ter uma base niveladora do comportamento do setor de produção de 

celulose em Mato Grosso do Sul em relação ao mercado competitivo, faz-se uso da ferramenta 

estratégica da análise SWOT, instrumento este que possibilita a percepção de características 

internas organizacionais e o ambiente externo para, com isso, observar o cenário no qual se 

insere o presente setor. 

 

4.2.1 Forças 

Fatores produtivos florestais - Condições de clima e solo - No Mato Grosso do Sul 

a precipitação é uniformemente distribuída ao longo do ano e as temperaturas são adequadas, 

propiciando um crescimento vegetativo ininterrupto das florestas. As temperaturas verificadas 

nos meses de inverno interrompem o ciclo reprodutivo das pragas e das doenças das florestas, 

reduzindo os danos causados por estes agressores. Aliado a este, tem-se o baixo custo de 

implantação/manutenção das florestas cultivadas – Dentre os insumos que mais oneram o custo 

da exploração florestal estão o valor da terra e o preço da mão-de-obra.  

O Sistema de Gestão Ambiental é aplicado na produção florestal do setor produtivo 

de celulose e tem como filosofia a aplicação dos dados adquiridos de safras anteriores, ou seja, à 

medida que são gerados novos conhecimentos estes são incorporados ao manejo florestal, com 

destaque para o planejamento ambiental, iniciando pela identificação das áreas de preservação e 
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as novas tecnologias de melhoramento genético, controle de pragas, controle de insumos 

agrícolas com potencial poluidor. 

O papel tem características competitivas importantes como: sua origem em 

recursos naturais renováveis, boa capacidade de reciclagem (se comparado a materiais como 

plástico, isopor e madeira), além da fácil utilização para escrita e leitura em qualquer ambiente, 

já que não requer energia elétrica e aparatos eletrônicos para ser utilizado (LINS e OCHI, 2007).  

Logística de escoamento da produção – As grandes empresas produtoras de 

Celulose têm seus parques fabris instalados na região de Três Lagoas, onde se dispõe de três 

opções para fluir a produção: via transporte rodoviário, via fluvial ou pela ferrovia que corta a 

cidade, sendo a última opção a mais economicamente viável e preferível pelos produtores.  

Outra razão é a fartura de terras ainda baratas e adequadas para o plantio do eucalipto no 

nordeste de Mato Grosso do Sul. Por ser baseada em matéria-prima agrícola, essa atividade 

demanda dezenas de milhares de hectares agriculturáveis. Por exemplo, para produzir 1,3 milhão 

de toneladas de celulose por ano, a empresa FIBRIA precisa de 125 mil hectares de eucalipto. 

Quanto menor a distância entre essas propriedades rurais e a fábrica, menor será o custo da 

operação. No caso da FIBRIA, a floresta mais distante da fábrica está a apenas 120 quilômetros 

por rodovia. 

 

4.2.2 Fraquezas 

 Taxa de desemprego e mão-de-obra qualificada - Em Mato Grosso do Sul a 

demanda por mão-de-obra capacitada e a taxa de desemprego levaram as empresas locais a 

buscar alternativas com parceiros, como por exemplo, o SENAI-DR/MS, promovendo cursos de 

formação e reciclagem para garantir sua demanda por profissionais. A tecnologia está em 

constante mudança e é necessário atualizar-se sobre as novidades e reciclar os conhecimentos 
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adquiridos. As empresas têm a estratégia de investir em treinamento de seus profissionais e não 

se limitam ao preenchimento de vagas demandadas somente para a própria empresa. O Setor de 

celulose necessita de mão-de-obra especializada que possibilita uma atuação em toda a região. 

Com as ampliações das indústrias já instaladas e com as novas empresas, o setor pode ser muito 

impactado pela mão-de-obra e o a taxa de desemprego. 

A baixa escolaridade dos profissionais e a falta de conteúdos, nos currículos das 

escolas, voltados ao mercado de trabalho, são fatores apontados no estudo como causas da falta 

de qualificação da mão de obra, com a dificuldade em achar trabalhadores qualificados. O setor 

aponta que a falta de mão de obra atinge essas atividades, seguido por garantia de melhoria da 

qualidade dos produtos fabricados (61%) e expansão da produção (39%). A capacitação dentro 

da empresa é a principal forma que as empresas encontram para sanar esse problema. Oitenta e 

um por cento das empresas entrevistadas que dizem ter dificuldades em achar mão de obra 

qualificada afirmaram que treinam seus funcionários (O GLOBO, 2013). 

A forte demanda mundial por celulose de fibra curta e papel será a principal 

tendência para os próximos anos. Enquanto isso, para atender toda a procura que se espera, a 

busca pela automação dos processos logísticos e dos ganhos de produtividade no processo, 

sempre tentando reduzir a dependência do ser humano e as possibilidades de erros e avarias.  

 

4.2.3 Oportunidades 

Consumo mundial per capita de papel - Analisando o consumo mundial per capita 

de papel constata-se uma grande disparidade entre o que é consumido nos países desenvolvidos 

(323 kg/habitante/ano na América do Norte e 210 kg/habitante/ano na Europa) e o consumo dos 

países pouco desenvolvidos (38 kg/habitante/ano na América Latina e 7 kg/habitante/ano na 

África), apontando para a perspectiva de significativo aumento de demanda pela melhoria das 
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condições econômicas das populações desses últimos países. Para se ter uma ideia deste 

potencial de aumento de demanda, basta considerar que na China, cuja economia vem crescendo 

cerca de 10% ao ano, cada aumento de 1% no consumo per capita de papel corresponde à uma 

necessidade adicional de celulose equivalente à produção de uma nova fábrica de celulose com 

capacidade para um milhão de toneladas/ano. Melhora da renda, mobilidade social e novos 

nichos de mercado, sobretudo no segmento de serviços (hotéis e hospitais), têm sustentado a 

demanda crescente por tissue (que engloba papel higiênico, guardanapos, lenços, papel toalha, 

entre outros). Mudanças nos padrões de higiene da sociedade também influenciam o desempenho 

desse mercado.  

Mercado Interno - O consumo per capita de papel no Brasil situa-se próximo a 40 

Kg/habitante/ano (enquanto na Europa é de 210 Kg/habitante/ano e na América do Norte 323 

Kg/habitante/ano), evidenciando um grande potencial de aumento de demanda por celulose pelo 

simples incremento do consumo de uma população de mais de 201 milhões de pessoas segundo 

dados Bracelpa (2014). 

Fomento para pesquisa e desenvolvimento – A Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul - Fundect, 

vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia 

do Estado de Mato Grosso do Sul, tem por atribuição conceder apoio financeiro e incentivar 

Projetos de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação relevantes para o desenvolvimento 

econômico, cultural e social de Mato Grosso do Sul, executados por pesquisadores vinculados a 

Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, públicas ou privadas localizadas no Estado. Dentre as 

diversas linhas de pesquisas apoiadas, a fundação financia equipamentos, compra de insumos e a 

concessão de bolsas para pesquisadores. A atuação da fundação é focada no suporte ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa para o setor produtivo de celulose no estado do Mato 

Grosso do Sul.  



93 
 

 
 

Pesquisa e Inovação para o setor – O SENAI DR-MS está em processo de 

instalação do Instituto SENAI de Inovação em Biomassa, na cidade de Três Lagoas. O mesmo 

será uma ponte de apoio no desenvolvimento de novas tecnologias para área de conhecimento da 

biomassa, onde se inclui o setor de papel e celulose. Dentro do portfólio do instituto, destaca-se: 

 Soluções sustentáveis para processos produtivos; 

 Transporte e tratamento de novas matérias-primas; 

 Desenvolvimento de processos inovadores de conversão de biomassa e resíduos; 

 Desenvolvimento de novos produtos e aplicações industriais com biomassa. 

Incentivo Fiscal - O município de Três Lagoas doa a área, isenta o pagamento de 

IPTU por cinco anos e dá isenção de ISS durante o período de construção das indústrias.  

Fornecedor de insumos agrícolas - O município conta hoje com 54 grandes 

empresas instaladas em três distritos industriais. Num deles está sendo instalada a unidade de 

fertilizantes nitrogenados da Petrobrás, que será a maior da América Latina, num investimento 

de US$ 2,5 bilhões, prevista para entrar em operação no início de 2015. Com esta unidade, a área 

de produção florestal para o setor de papel e celulose se beneficiará com um fornecedor de 

insumos. 

 

4.2.4 Ameaças 

Taxas cambiais – Uma taxa de câmbio mais favorável à exportação, dólar mais 

valorizado, ajuda a reduzir a desconfiança dos analistas internos e o mesmo reflete nos 

investidores internacionais do setor. Os custos operacionais são muito suscetíveis às variações 

cambiais por conta dos insumos agrícolas e os insumos utilizados nas plantas industriais (cargas 

químicas). Desta forma uma taxa cambial favorável, tem impacto positivo na linha operacional 

das empresas. 
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Taxa de Concentração de Mercado (TCM) - A TCM é dada pela participação 

relativa de cada empresa em relação ao total do setor e cabe ao somatório das maiores empresas 

a verificação da concentração ou não de um setor na economia. A concentração industrial pode 

ser analisada a partir dos dados de mudanças nas taxas de concentração e do número de firmas. 

O poder de mercado varia segundo o indicador, de acordo com o número de empresas que 

dominam o mercado. Segundo demonstrado por Montebello e Bacha(2013) e por Luft e Zilli 

(2013), a variável de concentração de mercado é um fator intimamente relacionado ao setor 

produtivo de celulose atualmente no Brasil.  

Prestação de serviços técnicos e tecnológicos - O setor demanda assistência de 

serviços técnicos nas áreas de estudos de mercado, de competitividade, logística de distribuição 

de produtos, análises de matérias-primas e insumos (atividades que requerem de assessoria 

especializada). A consultoria técnica e tecnológica auxilia na adaptação de pacotes tecnológicos 

internacionais ao processo produtivo destas empresas, na solução de problemas pontuais e na 

elaboração de programas de tecnologia. 

As demandas por serviços podem ser divididas em quatro áreas principais: (1) 

adaptação de novas tecnologias à manufatura de celulose e papel, (2) desenvolvimento de novas 

tecnologias inovadoras de fabricação de celulose branqueada, de baixo impacto ambiental; (3) 

desenvolvimento de novas tecnologias, de produtos e otimização de processos industriais de 

fabricação de celulose e papel; (4) otimização de Estações de Tratamento de Efluentes Líquidos 

e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

Quanto ao mercado de trabalho - É possível identificar que inúmeras alterações 

ocorreram a partir da década de 1990, ou seja, quando o país deu início ao processo de abertura 

comercial e promoveu uma reorientação no modelo de desenvolvimento econômico vigente até 

então, ocorreram mudanças significativas na estrutura produtiva da economia brasileira. Durante 

esse processo de intensificação da abertura comercial, as empresas nacionais se viram diante da 



95 
 

 
 

necessidade de reestruturação para manter a competitividade em relação à entrada de produtos 

estrangeiros no país, impactando fortemente no mercado de trabalho, alterando o perfil da 

demanda por trabalhadores qualificados em detrimento aos não qualificados, modificando a 

relação entre trabalho e capital e aumentando a informalidade e a taxa de desemprego no país. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, (2014), a partir dos 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) é possível observar a evolução 

do mercado de trabalho brasileiro na última década, em uma comparação para os anos de 2001 e 

2011, em que ocorreu queda da taxa de desemprego, principalmente a partir de 2005, passando 

de 10% em 2001 para 7,3% em 2011. A taxa de desemprego medida pelo IBGE, (2014), em seis 

regiões metropolitanas atingiu o menor nível histórico, de 4,6% em dezembro de 2012. Em 2013, 

a taxa de desemprego chegou a 6% em junho do mesmo ano, Figura 24.  

 

Figura 24: Evolução da taxa de desemprego. 

Fonte: IPEA (2014) e IBGE (2014). 

Um do fatore que contribuiu para estabelecer mudanças no perfil do mercado de 

trabalho foi a Lei Complementar no 128/2008, que instituiu o Microempreendedor Individual 

(MEI). Esta Lei, que alterou o disposto na Lei nº 123/2006, permite que o indivíduo que trabalha 

por conta própria possa se formalizar como pequeno empresário, reduzindo a 0 (zero) os valores 

referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao 
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alvará, à licença, ao cadastro, entre outros custos, assegurando aos microempreendedores as 

garantias do trabalho no mercado formal. Em junho de 2013 já eram mais de três milhões de 

pessoas optantes pelo MEI. Pode-se verificar na Figura 25, que os setores da construção civil, 

transportes, comércio, administração pública, apresentaram crescimento em sua participação no 

total do emprego entre 2001 e 2011, enquanto na agricultura, a tendência foi de queda acentuada 

da participação no emprego. Já a indústria teve participação estável entre 2001 e 2009, tendo 

redução em 2011. No setor de serviços, houve alta no período entre 2001 e 2009, mas foi 

revertida em 2011, retornando ao patamar de 2001. 

 

Figura 25: Distribuição do total de ocupados por setor de atividade. 

Fonte: IPEA (2014), PNAD (2011). 

 

Uma das questões mais relevantes que tem sido apontada pelo setor industrial diz 

respeito à escassez de mão de obra e baixa qualificação dos trabalhadores no Brasil. A 

qualificação profissional constitui um dos maiores gargalos para o aumento da produtividade e 

competitividade da indústria brasileira e, consequentemente, para o crescimento econômico. 



97 
 

 
 

A demanda por profissionais técnicos é crescente no país e os profissionais com 

cursos técnicos têm grandes chances de encontrar trabalho em suas áreas de atuação. Uma 

pesquisa realizada pela FIEMS, (2014), com profissionais formados entre os anos de 2008 e 

2010, mostra que 74% destes estavam trabalhando um ano após o encerramento do curso. Além 

da facilidade de inserção destes trabalhadores no mercado de trabalho, a escassez de mão de obra 

qualificada tem levado o mercado a pagar salários mais elevados para técnicos. 

Diante desta necessidade, o Governo Federal criou em 2011 o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com o objetivo de ampliar a oferta de 

cursos de educação profissional e tecnológica, buscando identificar as habilidades, as 

competências necessárias e os perfis ocupacionais com o intuito de aproximar a oferta de cursos 

com a real necessidade e prioridades da indústria nacional. O Pronatec ofertou, em 2013, 2,2 

milhões de vagas a estudantes e trabalhadores com cursos de formação inicial e continuada. Os 

cursos foram realizados pelos institutos federais de educação, ciência e tecnologia e escolas 

técnicas vinculadas a universidades federais que formam a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, as redes estaduais de educação profissional e tecnológica, 

além das entidades que compõem o “Sistema S” (SESI, SENAI, SESC, SENAC). 
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4.2.5 Matriz SWOT – cenário  

Um plano estratégico ideal para o negócio terá base nas forças, fraquezas e em 

como essas características podem auxiliar o negócio a alcançar melhores oportunidades e evitar 

ou amenizar os efeitos das ameaças que estão por vir. Na Figura 26 é exposto os fatores 

levantados que compõe o cenário para o setor produtivo de papel e celulose no Mato Grosso do 

Sul. Este está subdivididos em duas dimensões: ambiente Interno e ambiente Externo. Nestes, 

alocou-se os pontos Favoráveis ao setor e os pontos Desfavoráveis. 

 

Figura 26: Matriz SWOT do setor produtivo de papel e celulose. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 



99 
 

 
 

4.3 Proposições estratégicas para o setor produtivo de papel e celulose no Mato Grosso do 

Sul 

O setor produtivo de papel e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul possui 

como gargalos alguns pontos, a saber: Falta de mão-de-obra qualificada e prestação de serviços 

técnicos, tecnológicos e inovação.  

 

4.3.1 Capacitação profissional – qualificação da mão-de-obra 

O SENAI DR-MS poderá atuar juntamente com o setor de celulose e papel na área 

de educação profissional oferecendo cursos de iniciação profissional, aprendizagem industrial, 

qualificação profissional e habilitação técnica, para os diversos setores da indústria de Celulose e 

Papel. 

Uma das modalidades de ofertas de cursos é a viabilidade de fornecer cursos in 

company. Onde é possível atender as indústrias de papel e celulose na própria fábrica e com 

conteúdos e horários focados nas necessidades da empresa. O SENAI DR-MS conta com 

unidades móveis, que se constituem de carretas adaptadas com laboratórios didáticos com todos 

os equipamentos necessários para ministrar cursos in company. Um exemplo é a Unidade Móvel 

Laboratório de colheita florestal e manutenção de máquinas florestais, Figura 27. A unidade 

móvel é dividida em três ambientes com sala de aula e dois laboratórios, sendo que a sala de aula 

tem espaço para atender 10 alunos, conta com ar condicionado, data show e rampa de acesso 

para pessoas com deficiência motora. Já o laboratório possui máquinas e simuladores 

multiprocessos, além do laboratório de ensaios (ensaio destrutivo e não destrutivo), que faz a 

verificação do controle de qualidade.  
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Figura 27: Unidade Móvel - Laboratório de Colheita Florestal e Manutenção de Máquinas 

Florestais. 
Fonte: FIEMS, (2014). 

 

Além da tecnologia e recursos das Unidades Móveis, outro diferencial é a 

oportunidade dos empregados realizarem a qualificação em seu ambiente de trabalho, 

possibilitando um aprendizado mais próximo da realidade vivida no dia a dia. Para garantir uma 

melhor absorção do conteúdo, o curso, que é dividido em duas etapas, teoria e prática, é 

ministrado por técnicos do SENAI DR-MS. 

Outra forma de atuação na capacitação de mão-de-obra é a ação estratégica 

conjunta do SENAI DR-MS e do Governo Federal por intermédio do PRONATEC – Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado em 2011, com o objetivo de ampliar a 

oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.  

 

4.3.2 Prestação de serviços técnicos, tecnológicos e inovação 

O SENAI DR-MS disponibiliza de Serviços Técnicos e Tecnológicos (STT) com o 

objetivo de apresentar soluções industriais e tecnológicas para a otimização da qualidade fabril e 

o aumento da produtividade. Os Serviços Técnicos e Tecnológicos (STT) do SENAI DR-MS 

reúnem um conjunto de serviços que a instituição oferece para seus clientes, que engloba desde 

serviços técnicos especializados até pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, passando 

por consultoria técnica e tecnológica, elaboração e disseminação de informação tecnológica e 
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certificação de processos e de produtos.  A grande diversidade de serviços que está no escopo de 

STT do SENAI torna a instituição única na totalidade do seu portfólio. Por atuarem diretamente 

nos processos ou produtos das empresas do setor, os STT podem auxiliar na otimização e 

redução de custos ou no aumento da receita, o que os tornam altamente atrativos. No Mato 

Grosso do Sul, os serviços técnicos e tecnológicos do SENAI atendem a segmentos industriais 

como o de  Papel e Celulose, Alimentos, Artes Gráficas, Calibração de Instrumentos, 

Construção Civil, Controle Dimensional, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gestão 

Ambiental, Inovação, Manutenção de Instrumentos, Metalmecânica, Mobiliário.  

Outra vertente que o SENAI DR-MS pode oferecer é a atuação na área de serviços 

de inovação, com o Instituto SENAI de Inovação em Biomassa, que constituirá um ICT e poderá 

executar as atividades de P&DI na área do referido setor produtivo. O instituto já nascerá com 

equipes voltadas a promover a associação para desenvolver ideias inovadoras e competência para 

formar redes com diversos atores, como empresas, fundações de apoio à pesquisa, investidores. 

A inovação acontecerá apenas se estiverem assegurados todos esses aspectos. As atividades da 

rede de institutos, na qual se inclui o ISI Biomassa, possibilitará também que os investimentos 

em inovação pela indústria brasileira sejam mais efetivos. As indústrias poderão complementar o 

trabalho de seus próprios centros de desenvolvimento com o do SENAI DR-MS, tendo assim 

respostas mais rápidas e mais econômicas para seus projetos de produtos e serviços inovadores. 

Além disso, os laboratórios e os profissionais vinculados ao ISI Biomassa poderão conduzir 

testes e serviços de alto valor agregado. Atualmente, esses serviços e testes são realizados no 

exterior por centros de pesquisa e desenvolvimento. O trabalho desenvolvido no SENAI DR-MS 

poderá contribuir para retenção de divisas, sem contar a geração de conhecimento agregado 

resultado em cada teste. 

O SENAI DR-MS pode oferecer ferramentas para otimizar a produtividade da 

indústria no segmento de papel e celulose. Este trabalho pode vir a ser realizada por meio de 
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ações integradas, que passam pela oferta de educação profissional, assessoria tecnológica e 

pesquisa aplicada, beneficiando diversas empresas com diferentes níveis de problemas. O 

crescimento do setor estará diretamente relacionado à capacitação profissional e ao 

desenvolvimento de produtos e processos. A inovação tecnológica está ligada ao tripé 

sustentabilidade, reputação e expansão do setor produtivo de papel e celulose no Mato Grosso do 

Sul. A indústria, para competir, deverá atender às demandas dos consumidores e usuários, bem 

como manter e ampliar as taxas de exportação. Fazem-se necessárias ações conjuntas do setor 

com organizações, como o SENAI DR-MS para mitigar pontos críticos no panorama atual e 

diminuir as possíveis dificuldades do cenário futuro para o setor. Com isso, o SENAI DR-MS 

fomenta a educação profissional e tecnológica, na inovação e na transferência de tecnologias 

industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria de papel e celulose no Mato 

Grosso do Sul. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Como apresentado nos capítulos inicias desse trabalho a metodologia de cenários 

pode ser vista como um meio para a aprendizagem organizacional, para a intensificação do 

debate e para o favorecimento de um entendimento e maior consenso. Desta maneira, a 

metodologia mostra-se como um conjunto de práticas que podem ser utilizadas na definição dos 

rumos e possíveis ações futuras. 

Após a definição da metodologia, da apresentação do referencial teórico, e da 

apresentação do presente estudo, foram iniciados os esforços para que fossem alcançados os 

objetivos específicos e elementos que pudessem sanar satisfatoriamente as perguntas de 

pesquisa:  

i) Quais os fatores críticos (internos e/ou externos) levantados no cenário do 

setor produtivo de papel e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul? 

ii) Diante das perspectivas em relação ao cenário do setor produtivo de papel 

e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul, como o SENAI DR-MS pode 

se posicionar? Como o SENAI DR-MS pode auxiliar no desenvolvimento 

do setor? 

Após realizar estes passos juntamente com a análise crítica dos resultados, 

constatou-se que os objetivos específicos foram contemplados e alcançados. 

 Identificar pontos fortes e pontos fracos do setor; 

 Analisar as variáveis, visando conhecer possíveis ameaças e oportunidades; 

 Desenvolver um diagnóstico que possa auxiliar um posterior planejamento estratégico 

para proposição de ações do SENAI Departamento Regional do Mato Grosso do Sul para 

o setor produtivo de celulose no Estado do Mato Grosso do Sul. 
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Conhecer os principais entraves e desafios do setor em estudo de forma oportuna e 

sistêmica permitirá elevar a qualidade das ofertas de cursos e serviços técnicos, tecnológicos e de 

inovação às indústrias produtoras de celulose.  

No presente trabalho ficou evidenciado que existem fatores internos ao setor 

produtivo de papel e celulose que são pontos fortes e outros fatores que são pontos fracos. De 

igual modo, identificou-se que existem externamente ao setor, fatores que são oportunidades e 

fatores que são ameaças. O SENAI DR-MS pode, estrategicamente mitigar dois desses pontos 

críticos evidenciado no cenário levantado: mão-de-obra não qualificada e a prestação de serviços 

técnicos, tecnológicos e de inovação. Diante das perspectivas em relação ao cenário do setor 

produtivo de papel e celulose no Estado do Mato Grosso do Sul tem a possibilidade de se 

posicionar oferecendo estrategicamente cursos, a formação profissional requerida pelo setor e a 

oferta de serviços técnicos, tecnológicos e de inovação. Focando o auxilio para o 

desenvolvimento do setor. 

A análise do ambiente e a geração de cenário são componentes importantes de um 

processo de gestão estratégica dinâmico. A discussão de cenários futuros pode aprimorar a 

tomada de decisão organizacional e alinhar a estratégia presente de uma organização segundo as 

opções vislumbradas. A possibilidade de se trabalhar com visões de futuro e de delimitar as 

incertezas prepara a empresa hoje para eventos futuros sem análises e trabalhos demasiadamente 

caros e longos. 

 

Limitações do trabalho 

O presento trabalho apresentou algumas limitações relacionadas à metodologia de 

aquisição dos dados do setor produtivo de celulose, durante as entrevistas semi estruturadas e 
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workshops desenvolvidos. O tempo destinado às reuniões era limitado e em alguns momentos 

determinados assuntos de menor impactos foram suprimidos da conversa. 

Outra limitação relevante é associada à própria incerteza atribuída as perspectivas 

dos entrevistados, bem como a incerteza da acurácia do planejamento estratégico. 

 

 Passos Futuros 

Por fim, com base no trabalho exposto, sugere-se que os passos futuros estejam 

relacionados à elaboração e intermediação entre o SENAI DR-MS e as organizações diretamente 

relacionadas ao setor produtivo de papel e celulose no Mato Grosso do Sul, almejando um 

alinhamento assertivo quando a prestação de serviços ofertados pelo SENAI DR-MS, com 

desenvolvimento de pesquisa aplicada pelo ISI Biomassa, serviços técnicos instrumentais e 

consultorias e, de grande relevância, a oferta de capacitação profissional direcionada as 

necessidades efetivas do setor. 
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11. RESUMO: 

O segmento industrial de celulose e papel tem-se destacado como o mais importante setor florestal no 
Brasil, com reflexos diretos e indiretos no âmbito econômico, social e ambiental. Segundo dados da
BRACELPA, em 2014, o setor se caracteriza pela utilização de novas tecnologias e números em
crescimentos, possuindo atualmente, 220 empresas com atividade em 540 municípios em 18 estados, 2,2 
milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais, US$ 6,7 bilhões em exportações e um
saldo comercial de US$ 4,7 bilhões com R$ 3,5 bilhões em impostos pagos. Somando a estes, há os
números de empregos: 128 mil empregos diretos (79 mil na indústria e 51 mil em atividades florestais) e
640 mil empregos indiretos. Neste contexto, destaca-se a ascensão do Estado do Mato Grosso do Sul 
produzindo 4,3 milhões de toneladas de celulose por ano, tendo a cidade de Três Lagoas como a maior 
produtora individual mundial de celulose. O presente trabalho visou à geração e análise do cenário para o
setor produtivo de papel e celulose no estado do Mato Grosso do Sul. Utilizou-se para tal, workshops e 
entrevistas semi estruturadas para coleta de informações e dados do setor. Identificaram-se as forças 
atuantes no setor e a análise SWOT para geração do cenário. Neste foram identificados fatores críticos:
mão-de-obra qualificada e a prestação de serviços técnicos, tecnológicos e de inovação. A metodologia é 
um instrumento válido, cuja operacionalidade e disponibilidade permitem ao tomador de decisão,
respostas imediata as eventuais dificuldades apontadas no cenário. Proporcionando uma visão sistêmica
das principais variáveis e forças atuantes sobre o sistema produtivo de celulose no Estado do Mato
Grosso do Sul e a proposição de ação estratégica do SENAI Departamento Regional do MS. 
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