
 

 
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2017.  
Circular SIGRAF nº 274/2017. 
Assunto: Reajuste de Preços do Papel - Resposta da Suzano Papel e Celulose S.A. 
 
Prezado Associado, 

 

Segue em anexo, Carta da Suzano Papel e Celulose S.A. em resposta ao posicionamento do 

Presidente da ABIGRAF-RJ, Sr. Carlos Di Giorgio, sobre o reajuste do preço do papel, para 

seu conhecimento.  

 

Atenciosamente,  

Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br  

 

 

 

http://www.sigraf.org.br/




 

São Paulo, 13 de dezembro de 2017. 

 

Ilmo. Senhor 
Carlos Augusto 
Presidente  
ABIGRAF - RJ 
 
 
Ref.:  Carta datada de 01 de dezembro de 2017 endereçada ao Sr. Walter Schalka  
 

Agradecemos sua correspondência datada em 01 de dezembro de 2017 

A Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base florestal e uma das maiores produtoras 

verticalmente integradas da América Latina investe há 93 anos na indústria de papel e celulose 

e possui operações globais em aproximadamente 60 países e que, mesmo diante do cenário 

macroeconômico atual, tem refletido sua confiança no mercado brasileiro através de 

investimentos no segmento gráfico, por nele acreditar e incentivar especialmente em função de 

seu potencial de crescimento. 

Acreditamos no segmento e desta maneira estamos presentes em diversas iniciativas apoiando 

o setor e mantendo um diálogo próspero. 

De forma incessante temos aprimorado continuamente o nível de serviço oferecido aos nossos 

clientes, com investimentos em iniciativas operacionais, logísticas, comerciais e tecnológicas 

buscando uma cesta de produtos e serviços diferenciados. 

Nossa estratégia de precificação é um elo importante neste avanço para garantir 

sustentabilidade ao segmento, levando sempre em consideração nossos custos. 

 O último aumento de preços referenciado no dia 01 de dezembro 2017 para a linha de Papéis 

Revestidos teve como principal motivo os custos absorvidos pela nossa indústria,  tais como a 

inflação de nossa indústria e o aumento de outros dispêndios suportados pela Suzano na 

geração de sua atividade. 

 

A Suzano mantém o compromisso de fortalecimento do setor, agindo com responsabilidade e 

adotando medidas necessárias para tanto. 

 

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos, certos de vossa compreensão 

Atenciosamente 

Leonardo Grimaldi 

Diretor Executivo da Unidade de Negócio Papel 

 



 


