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RESUMO
O desenvolvimento local depende dos esforços, das ações e da atividade das organizações
para integrar o processo de busca pela sustentabilidade. O desenvolvimento local congrega
inúmeras variáveis que relacionam a atividade econômica com sua dinâmica social, espacial,
cultural e ambiental. Entre elas está a História das Empresas que possibilita a compreensão da
atividade econômica com o meio em que está inserida. O objetivo geral é observar, por meio
de fatores históricos e indicadores, as relações entre a Atividade Econômica de Celulose e
Papel e o Desenvolvimento Local, tendo como base a Klabin e Telêmaco Borba-PR. Trata-se
de uma pesquisa exploratória de método dedutivo. Foram estabelecidos os elementos
históricos das relações entre a Klabin e Telêmaco Borba com base em informações da própria
empresa e livros sobre a história do município, visando identificar o início da rede de
interações. O levantamento histórico das relações seguiu pelo levantamento de dados de base
secundária (IBGE, IPARDES, TEM, RAIS, IAP e FSC). Foi realizada pesquisa de campo
para observação das relações atuais entre os agentes do município e a empresa. A atividade
econômica de celulose e papel: impacta positivamente no desenvolvimento local ao estimular
outras atividades e a geração de renda; é marco cultural do local estabelecendo um vínculo
histórico rígido de referência e dependência; ocupa cerca de 95% das terras do município
levando ao entendimento de que soluções e alternativas precisam ser pensadas para o espaço
urbano; utiliza-se dos recursos naturais e deve estar em constante controle da poluição gerada
por sua atividade; e influencia o meio social do local no que se refere às classes sociais e ao
atendimento das condições de saúde, escolaridade, bem estar e infra-estrutura. As relações
entre os agentes locais são determinadas por interesses institucionais de todas as ordens e não
estão apenas relacionados à Klabin. As interações entre os agentes são elementares para a
criação de uma identidade própria e de soluções para o desenvolvimento local.
Palavras chave: Desenvolvimento Local, História das Empresas e Atividade de Celulose e
Papel.
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LOCAL DEVELOPMENT OBSERVATION FROM THE COMPANY’S HISTORY:
KLABIN AND TELEMACO BORBA-PR
SUMMARY
Local development depends on effort, actions and activities of organizations in order to
integrate the search process for sustainability. The development brings together many local
variables that relate economic activity to other issues such as social dynamic, spatial
organization, cultural roots and environmental preservation. Among of them there is de
History of the Organizations that makes possible the comprehension about the interaction in
between economic activity and local dynamic. The aim of this study is to notice, from
historical facts, the relations between paper and cellulose activity and local development, it´s
based on Klabin and Telemaco Borba. This is an exploratory research method of deductive
theory that initially discussed the sustainability and local development derived from the
economic activity. Next, the historical elements of the relationship between Klabin and
Telêmaco Borba were plotted on the company's own information and books about the history
of the council, to identify the beginning of the interaction network. The historical survey on
the relationship was followed by secondary source data such as IBGE, IPARDES, MET,
RAIS, IPA and FSC. Field research was also conducted in order to observe the existing
relations between council officers and the company. The results also come from an interview
process and a structured questionnaire applied to actors, defined by local agents. Over the
years, the agent‟s dependency on Klabin‟s foundation was weakened, but the company still
competes with the Mayor in being the central point of the relations network. According to the
agent‟s perception, there is still dependency on Klabin and it still generates benefits.
Therefore the intensity of relations between Klabin and the city remains. The economic
activity of pulp and paper positively impacts local development and other activities. At the
same time that stimulates income generation, it is a local cultural mark, establishing an
historical liaison of dependency and reference. The company territory occupies 95% of the
city‟s land, leading to the understanding that alternative solutions need to be designed for the
urban space; It uses natural resources and must be in constant control of pollution generated
by its activity; The company also influences social environment of the site regarding social
classes, health care, education, welfare and infrastructure. The relationships between local
agents are determined by institutional interests of all orders and are not only related to Klabin.
The interactions between agents are fundamental in order to create its own identity and
solutions to local development.
Key words: Local development, company‟s history, Paper and cellulose activity.
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INTRODUÇÃO
A Klabin é produtora integrada de papel e celulose no Brasil a mais de cem anos. No
Estado do Paraná está presente na região de Monte Alegre-PR há aproximadamente 75 anos e
propiciou o surgimento da “Cidade Nova”, que abrigava os primeiros operários da planta
industrial. O povoado atingiu em 1963 uma população aproximadamente 34.400 habitantes o
que levou à emancipação política, recebendo o nome de “Telêmaco Borba”.
A história do Município de Telêmaco Borba confunde-se com da Klabin. Contudo, não
é evidente o quanto esta história influenciou para o desenvolvimento municipal. Neste
sentido, ao observar o meio em que a empresa está inserida pode-se extrair relações entre sua
tomada de decisões e o impacto que estas causam na localidade. Parte-se do princípio que um
meio com uma atividade econômica desenvolvida proporciona melhores condições de saúde,
educação, qualificação, entre outros, aos trabalhadores diretos e indiretos, os quais, por sua
vez, consumirão mais, estimulando a atividade local, formando assim um círculo virtuoso.
Este estudo tem como objetivo geral observar, por meio de fatores históricos e
indicadores, as relações entre a Atividade Econômica de Celulose e Papel e o
Desenvolvimento Local, tendo como base a Klabin e Telêmaco Borba-PR. O estudo contribui
para avaliar a importância da Klabin no desenvolvimento do seu entorno e estudos de
estratégias futuras para a empresa e para o município, envolvendo a sustentabilidade da
atividade papeleira e do local.
Esta é uma pesquisa exploratória de método dedutivo com prévio referencial teórico,
contido na seção 1, em Desenvolvimento Local, Atividade Econômica e “História das
Empresas”. A seção 2 aborda histórico da empresa paralelo ao histórico do município1
ressaltando as principais relações entre a Klabin e o desenvolvimento de Telêmaco Borba.
Tais relações foram estabelecidas por meio de levantamento documental, bibliográfico, de
dados secundários e de entrevista estruturada junto a atores locais. Foram realizadas doze
entrevistas: Prefeitura Municipal e Secretarias, Associações, Sindicatos e a Faculdade de
Telêmaco Borba. A seção 3 traz as considerações finais.

1

O levantamento histórico, tanto da Klabin no Paraná quanto de Telêmaco Borba, para elucidar as relações entre
empresa e município é limitado pelas informações existentes. As fontes de dados secundários que permitem
representar quantitativamente os elementos desta relação são recentes e não apresentam séries históricas desde o
período de compra das terras pela empresa. Ressalta-se que as informações contidas sobre o período anterior à
presença da Klabin no local e sobre as décadas de 1940, 1950 e 1960, foram, predominantemente, retiradas de
Fernandes (1974), e que quando outras fontes foram utilizadas foram citadas devidamente. A partir da década de
1970 as informações históricas foram extraídas do site da empresa Klabin (2008).
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1 DESENVOLVIMENTO LOCAL, ATIVIDADE ECONÔMICA E HISTÓRIA DAS
EMPRESAS
Vitte (2007) questiona se entre as ações para promover o desenvolvimento local está a
influência da atividade econômica ou não. De acordo com Ávila (2006), os indivíduos
influenciam direta e incisivamente nos rumos, meios e métodos de vida da localidade, bem
como nos rumos, meios e métodos de organização de cada dimensão societária. Apenas as
características próprias do local são capazes de gerar o desenvolvimento. Para Sassen (1998),
as cidades são as soluções na busca da sustentabilidade, porque são complexas e capazes de
iniciar mudanças em suas próprias delimitações. A comunicação e a interação no nível local
são mais eficazes e estão de acordo com suas realidades.
A estrutura disponível como, por exemplo, os equipamentos urbanos são fundamentais
para garantir o acesso ao desenvolvimento e criar no local as condições necessárias para tal
(SILVA, 2006). De acordo com Vitte (2007), há agentes das ações de desenvolvimento local,
tais como: cooperativas, agencias de desenvolvimento, associações industriais e comerciais,
entidades empresariais, sindicatos, governos locais, entre outros.
O desenvolvimento está vinculado à noção de modelo territorial, cuja compreensão é um dos
objetivos da análise territorial e de ordenação do território, visando compreender as formas de
ocupação e utilização do espaço. (VITTE, 2007, p.6).

1.1 DESENVOLVIMENTO, ESTADO E CIÊNCIA ECONÔMICA
Em Souza (1999, p.85),
A História demonstra que o desenvolvimento econômico de uma nação depende do emprego
crescente de trabalho produtivo, da formação de poupança, do aporte de capitais externos, da
adoção de inovações tecnológicas na produção, da existência de liberdade de civis e de instituições
e leis adequadas, assegurando o direito de propriedade e favorecendo a expansão da iniciativa
empresarial. Há necessidade também de um governo central eficiente e forte, adotando políticas
favoráveis à industrialização e ao desenvolvimento do comércio exterior, bem como a existência
de unidade nacional em relação aos objetivos sociais ligados ao crescimento econômico e ao
aumento do bem estar do conjunto da população.

Historicamente, para a Ciência Econômica, a evolução do tema desenvolvimento foi
agrupando variáveis tornando-o mais complexo. Essa forma mais completa do conceito
permite entender que para que o desenvolvimento ocorra deve-se ter a iniciativa privada
aliada às políticas governamentais e um conjunto de determinantes positivos. Então, o que se
nota hoje, é que, diante dos impasses ao desenvolvimento, surge a preocupação do governo
em desenvolver políticas de planejamento econômico que visem o desenvolvimento das
inúmeras regiões do país.
Diversos autores discutem o conceito de “desenvolvimento”. Alguns, de correntes mais
teóricas, consideram como sinônimo de crescimento, e outros autores, voltados para uma
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realidade empírica, entendem que “o crescimento é condição indispensável para o
desenvolvimento, mas não é condição suficiente”, (SOUZA, 1999, p.20). Já o
subdesenvolvimento está ligado a processos históricos e tendências culturais agravados pelo
aumento da desigualdade social entre países ou mesmo regiões específicas onde se constata a
evolução dos dois processos, o desenvolvimento e as quedas dos níveis de bem estar humano.
A concentração da renda nas mãos de uma pequena minoria não permite que a maioria da
população usufrua da riqueza que ajudou a acumular. Por outro lado, o desenvolvimento pode
ser considerado um processo de mudança estrutural. Constantes modificações nos quadros de
economias primitivas levam ao estabelecimento de economias mais avançadas com estruturas
econômicas e sociais diferentes daquelas primárias verificadas em períodos anteriores.
De acordo com Oliveira (2001, p.145),
é urgente e necessário que o processo de desenvolvimento industrial concentracionista no estado
seja revertido, com políticas e esforços ofensivos designadamente nos programas de Governo do
Estado.

Segundo Boisier apud Oliveira (2001), o desenvolvimento de longo prazo de uma
região pode ser alcançado pela interação de três forças: participação relativa da região no uso
dos investimentos públicos; das políticas macroeconômicas e setoriais; e da capacidade de
organização social da região, ou seja, a classe política, empresarial e os canais de participação
da sociedade. O estado é o principal agente nos primeiros estágios de desenvolvimento.
Segundo Souza (1999, p.41), há pontos de estrangulamento do desenvolvimento que devem
ser superados pelo estado a fim de possibilitar a prosperidade de sua nação. O papel do estado
fixa-se em corrigir as falhas de mercado que deixam à margem da atividade econômica
parcelas populacionais.

1.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL, ESTADO E ATIVIDADE ECONÔMICA
Sobre os lugares marginais ao processo de desenvolvimento está o entendimento de que
“O aumento da riqueza não impede o da pobreza, e isto num único ponto do espaço.”
(SANTOS, 2007, p.82). Sob a visão crítica de Santos (2007), releva-se que a pobreza foi
reduzida a números e que um problema de ordem qualitativa passou à dimensão quantitativa,
quando observado no todo.
O subdesenvolvimento local não está só relacionado a problemas de preço e distância.
Todo local possui elementos, tais como: os homens, as instituições, as empresas, as infraestruturas e o suporte ecológico. A qualidade e a idade destes elementos não são as mesmas,
mas todos fazem parte da estrutura e do sistema. Não se podem isolar estes elementos nas
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análises de desenvolvimento local. A solução para os problemas da pobreza dependem do
conhecimento de seu processo de formação como um todo (Santos, 2007).
Quando uma pequena cidade abriga indústria de exportação, o emprego resultante pode introduzir
um elemento de distorção em nosso esquema, ao estimular a criação do comércio moderno. Há,
entretanto, uma questão de escala e, de toda forma, este tipo de atividade não tem efeito
multiplicador direto sobre outras atividades urbanas, especialmente se estabelecimentos modernos
de comércio ou de serviços são criados por uma empresa industrial para uso exclusivo de seus
empregados. Por outro lado, os supermercados e outros tipos de comércio moderno não se
restringem a um mercado limitado (SANTOS, 2007, p.130).

A dominação pelo capital age tanto entre o urbano e o rural quanto entre cidades centro
e cidades periféricas. O capital não se distribui uniformemente no espaço e isto gera relações
de dependência (SANTOS, 2007). “A demanda deve adaptar-se a necessidades reais da
população, nos limites do produto socialmente realizado. A produção deve organizar-se em
função da demanda social assim definida.” e é o Estado quem deve pensar como utilizar os
excedentes gerados para atingir este objetivo. (SANTOS, 2007, p.157).
O local se envolve em uma dinâmica global a partir dos meios de produção e da
industrialização. A modernização destes meios de produção desintegram a atividade
econômica e a sociedade, pois as vantagens locacionais para as atividades, o emprego e a
população alteram-se em benefício do centro motor e também desencadeiam movimentos
migratórios. Mas a modernização das atividades econômicas são incapazes de absorver toda a
população que, marginalizada, refugia-se no “circuito inferior da economia urbana”
(SANTOS, 2007, p.82).
Economicamente, a evolução e a percepção da competitividade das empresas se dá de
acordo com a dinâmica local e global, estabelecendo relações entre as demandas locais e as
necessidades de projeção da atividade econômica. Há localidades que têm como característica
a atividade econômica baseadas em exportação. Ou seja, a demanda pelo produto elaborado
no local é externa a ele, não dependendo da demanda local para acumular excedente. Mas, é
esta atividade que estimula demais atividades locais. (LIMA
A história de um lugar é constituída tanto de elementos locais quanto de elementos
extralocais, que resultam da difusão e da propagação de raças, linguagens, religiões, plantas
cultivadas, animais, modo de vida, novas técnicas, entre outras variáveis da civilização. A
definição de um lugar precisa de uma análise do impacto seletivo destas variáveis, em
diferentes épocas. Muitas questões espaciais requerem estudo histórico para o entendimento
de como chegaram onde estão (SANTOS, 2007).
Além disso, o surgimento de equipamentos urbanos e de ativos institucionais, se dão de
acordo com a necessidade local. Outros elementos que surgem com a concentração da
população e seus anseios são: imprensa, rádio, infra-estrutura urbana, de transporte, de
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telecomunicação, de eletricidade, entre outras. Os agentes econômicos são heterogêneos
porque ocupam lugares diferentes. Da mesma forma que as firmas escolhem lugares
diferentes para se estabelecer, o comportamento dos consumidores também depende de
escolhas, diante das opções que dispõem. (THISS
Cada lugar, pelos modos de produção que abriga, torna-se assim capaz de, num dado momento,
atribuir taxas específicas de lucro a cada fração de capital e de remunerar diferentemente também
os diversos segmentos da mão-de-obra empregada. (SANTOS, 2007, p.155).

Entre os agentes locais está o Estado e, diante deste papel, os municípios vêm
assumindo maior influência na tomada de decisões estratégicas para a econômica, a sociedade
e o espaço local. Compreender o desenvolvimento econômico local requer o entendimento
dos poderes locais, que consistem em atores sociais, de identidade e práticas específicas.
Nesse sentido, os municípios ganham força nestes estudos. Eles são a organização política do
espaço, com gestão específica para o espaço, a gestão pública municipal, regida de alianças e
interações locais, estaduais ou nacionais. O desenvolvimento econômico local, no âmbito
municipal, não deve ser confundido com o desenvolvimento urbano e a gestão municipal deve
conduzir funções como a de legitimação, por exemplo, que quando gerida pela união, dista da
realidade local (VITTE, 2007).
De acordo com a constituição2, o Estado deve oferecer infra-estrutura mínima para a
população. Ele é um dos viabilizadores do desenvolvimento e está presente em todas as
dimensões relatadas nos capítulos anteriores deste livro. Além de assumir um papel
participativo e ativo no desenvolvimento, o Estado deve organizar e direcionar políticas
públicas efetivas, que devem ser decididas sobre um arcabouço consistente de informações.
Isto exige que haja renda nos lugares para que sejam capazes de consumir e ampliar a
estrutura produtiva. Além disso, há necessidade de que uma transferência inicial de
investimentos e estímulos sejam gerados, o que fica a cargo do papel do planejamento do
Estado.
As grandes obras de infra-estrutura permitem a interligação de regiões e eixos
industrializados e garantem a autonomia do local. Mas, estes os investimentos desse porte
geram também uma relação de dependência do capital. “a política de consumo está ligada à da
produção e não se pode conceber um sistema socioeconômico redistributivista que não possua
meios de oferecer uma estrutura de produção adequada”. (SANTOS, 2007, p. 25).
Contudo, é necessária uma definição da caracterização do espaço de acordo com cada
realidade (SANTOS, 2007). Desta forma é possível compreender a realidade local, a

2

Constituição Federal 1988. (BRASIL, 2007).

8
disposição e as relações entre os agentes, seus papéis e funções, e alinhar estes elementos com
a estratégia e a busca por soluções e superações do subdesenvolvimento.

1.2.1 Responsabilidade Social: Competitividade Empresarial ou Papel do Estado
Quando as organizações empresariais realizam a responsabilidade social, assumem um
posicionamento estratégico e administrativo. De acordo com Chiavenato (1999, p.6), “a
Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim
de alcançar objetivos.”. Neste caso, processo e objetivos das empresas estão relacionados à
administração empresarial e o campo de relacionamento das empresas seja interna ou
externamente, tornou-se fundamental na busca dos objetivos. Ou seja, para alcançar seus
objetivos, a empresa deveria agir e pensar o sistema organizacional, incluindo os ambientes
tanto interno como externo.
O mundo empresarial vê, na responsabilidade social, uma nova estratégia para aumentar seu lucro
e potencializar se desenvolvimento. Essa tendência decorre de maior conscientização do
consumidor (...).(ASHLEY, 2003, p.3).

As partes que interagem no sistema organizacional, empresarial, são: colaboradores,
clientes, fornecedores, concorrentes, entidades sindicais, órgãos da sociedade civil, órgãos
governamentais, investidores, entre outros.
As organizações operam dentro de um contexto, do qual dependem o seu desenvolvimento e sua
sobrevivência. (...). Na media em que ocorrem mudanças no ambiente, as operações das
organizações são influenciadas por essas mudanças. (CHIAVENATO, 1987, apud KARKOTLI E
ARAGÃO, 2004, p.18).

Nesse sentido, as empresas passaram atentar para a origem e para o destino dos seus
recursos e produtos agindo de forma a atender as aspirações das partes integrantes do sistema
e garantir seus objetivos. Tornaram-se empresas que se preocupam como bem estar da
população, que agem corretamente, resultando na prática da responsabilidade social.
Na economia industrial, área de estudo da economia, a responsabilidade social pode ser
entendida como um dos fatores de alcance da competitividade3. A percepção do “jogo da
concorrência” é que direcionará a tomada de decisão que tornará a empresa competitiva.
Quanto mais informações se obtiver do mercado menor o número de incertezas sobre as
estratégias adotadas. A estratégia depende da capacitação acumulada e da conduta das
empresas. A competitividade permeia toda a indústria, ou seja, o conjunto de firmas e os
fatores pelos quais estas concorrem determinam o padrão de concorrência de um mercado. As
3

Está relacionada ao desempenho ou eficiência técnica e alocativa das empresas, na visão micro. Formam-se
então dois grupos: competitividade como desempenho; competitividade como eficiência (FERRAZ, KUPFER e
HAGUENAUER, 1997). Sendo assim ambas as visões complementam o que se entende por uma empresa
competitiva. A capacidade de ser eficiente atualmente diz respeito a um feed-back do mercado no próximo
período, tornando difícil a separação destes dois conceitos.
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percepções de mercado pela empresa farão com que esta tome decisões e elabore estratégias
que a permita capacitar-se para um próximo período de tempo.
Se há preocupação com aspectos sociais e ambientais, se hoje as certificações regem a
qualidade com que as firmas trabalham e se há uma cobrança do mercado sobre a conduta
socialmente correta das firmas, estas terão que praticar a responsabilidade social, trabalhar
com certificações, entre outras condutas, para se tornarem competitivas e sobreviverem no
mercado. Ou seja, a responsabilidade social tornou-se um fator determinante de concorrência
em todas as indústrias e, por isso, é necessário atentar para os métodos utilizados. Ao tratar da
responsabilidade social como fator determinante de competitividade empresarial, deve-se
compreender que por trás deste entendimento há uma gama de estratégias e ferramentas
utilizadas que tornaram as ações vantagens competitivas às empresas.
Karkotli e Aragão (2004) apresentam que a prática da responsabilidade social como
direcionada ao ambiente interno ou externo das organizações. No ambiente interno, as
práticas resultam em: atenção acentuada aos valores humanos e aos propósitos e finalidade
dos acionistas, executivos e colaboradores; remuneração justa de cada grupo; valorização e
desenvolvimento pessoal; qualidade de vida; transparência; cooperação; e utilização dos
recursos e processos de maneira adequada, ambientalmente correta. Externamente observamse: parcerias fiéis; cumprimento contratual; relacionamento e aproximação da comunidade;
contribuição fiscal adequada; utilização adequada dos recursos naturais; cuidado com
emissões ao ar e de efluentes, além do cuidado com o lixo gerado; preocupação com
segurança, saúde e satisfação dos consumidores; e competição honesta.
Contudo, a percepção do local sobre uma ação de responsabilidade social confunde-se
com a mesma percepção sobre uma política pública. A percepção do local confunde a origem
de uma ação de Estado, não distinguindo o público do privado.
1.3 “HISTÓRIA DAS EMPRESAS” E DESENVOLVIMENTO LOCAL
A história das empresas é um dos fatores determinantes para o entendimento das
relações entre a empresa e seu entorno. As observações extraídas destes levantamentos
históricos permitem compreender algumas questões sobre o desenvolvimento local.
Geelhoed e Marsh (1985) apud Ferreira e Godoy (2003) fazem uma analogia sobre a
importância do conhecimento da história de uma empresa com um indivíduo, observando seu
nascimento, crescimento e desenvolvimento. Mais que isso, completo seria tornar a
observação sobre a empresa análoga à própria história da humanidade, “sem fim”. Pois, além
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de estudar o seu nascimento, crescimento e desenvolvimento é imprescindível estudar sua
sustentabilidade.
Segundo Ferreira e Godoy (2003, p.1)
Os estudos denominados de „história empresarial‟ têm procurado identificar e analisar os ciclos ou
períodos característicos da história de uma determinada organização examinando a combinação
dos fatores internos e ambientais que influenciaram o seu processo de crescimento e de
permanência (ou não) no mercado.

A história das empresas vai além da descrição dos fatos e passagens vividas pelas
organizações. Trata-se de uma ferramenta de análise estratégica, que por meio do
conhecimento do ambiente interno e externo à empresa converte-se em um diferencial
competitivo. Porter em seus estudos sobre competitividade já defendia esta relação: “A
essência da formulação de uma estratégia é relacionar uma companhia ao seu meio
ambiente.”, (PORTER, 1987, p. 22).
Ao expandir a abrangência do termo “história das empresas”, permite-se também
expandir sua compreensão para uma organização que deve estar em constante regeneração de
processos e de recursos a fim de atender as necessidades de seus consumidores. Direcionando
a história de uma empresa para a compreensão de sua própria sustentabilidade, indagando sua
sobrevivência, envolvem-se temas como competitividade, organização e características do
setor e o desenvolvimento local. Nesta concepção, o ambiente externo encaixa-se como um
termômetro da empresa, pois revela o impacto da atividade econômica em seu entorno.

2 HISTÓRICO DA KLABIN E DE TELÊMACO BORBA: PRINCIPAIS RELAÇÕES
E DESENVOLVIMENTO LOCAL
No Brasil, o setor de celulose e papel é representado pela Associação Brasileira de
Celulose e Papel (BRACELPA) e é constituído por 220 empresas instaladas em 450
municípios, em dezessete Estados. As indústrias movimentaram cerca de vinte e quatro
bilhões de reais e recolhem aproximadamente R$ 2,1 bilhões em impostos (BRACELPA,
2008). No ano de 2007, o setor de celulose e papel no Brasil produziu 11,9 milhões de
toneladas de celulose e 8,96 milhões de toneladas de papel, registrando um crescimento de
6,6% na produção de celulose e 2,8% na produção de papel, em relação ao ano anterior. As
exportações cresceram e o saldo da balança comercial do setor de celulose e papel foi de US$
3,4 bilhões em 2007 (BRACELPA, 2008). No ano de 2006, o Paraná representava 8% da
produção de celulose nacional e 20% da produção de papel.
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O alto grau de verticalização4 caracteriza as empresas produtoras de papel e celulose e,
no Paraná, isto pode ser verificado pela quantidade de pasta produzida e no montante
consumido pelas firmas na produção de papel. Em 2000, do total da produção de pastas de
madeira utilizadas para celulose 95,17% são destinadas ao consumo interno das firmas.
Apenas 4,69% são direcionadas às vendas domésticas, sendo a maior parte pasta mecânica.
Ou seja, a maioria das empresas que produzem celulose a utilizam na produção do papel (DE
PUPPI E SILVA, 2003).
Embora a atividade de celulose e papel se caracterize pelo alto grau de verticalização, o
surgimento das empresas de celulose e papel, dada a escolha locacional5, propicia a evolução
de comunidades no local em que estão inseridas, formando cidades. Os projetos florestaisindustriais têm sido criados próximos a maciços florestais plantados, normalmente localizados
em regiões distantes dos centros urbanos. (BRACELPA, 2006a).
2.1 A KLABIN EM TELÊMACO BORBA
Diante dos argumentos abaixo, Margalho (2006, p.2) enfatiza a relação política com a
formação de Telêmaco Borba.
Um dos fatores decisivos e marcantes da trajetória do grupo Klabin foi sua atuação política. A
segunda geração, Horácio Lafer, Wolff Klabin e Samuel Klabin teve uma expressiva trajetória
política. A expansão do grupo dependeu tanto das alterações na estrutura administrativa da
empresa quanto da atuação política de seus membros. (...). A atuação política a que nos referimos
não se restringe a esfera parlamentar, de acordo com as regras dos partidos de legenda. Ela tem um
sentido mais amplo, conjugando-se com as relações interpessoais que se davam nos mais diversos
campos de atuação. Nesse caso, foi relevante a ocupação dos espaços de poder político que
viabilizavam a obtenção de vantagens através da utilização dos “poderes públicos”. (...) As
relações sociais são a espinha dorsal deste processo, pois o campo político é constituído pela
complexidade destas relações. O contato estabelecido entre o grupo Klabin e o Manuel Ribas,
através de Wolff Klabin, é representativo para se compreender a formação desta acumulação
primitiva de capital político na trajetória da KIC. (...) A acumulação deste capital político que
culminou com a ocupação de muitos campos de atuação política contou também com outro
poderoso aliado, o jornalista-empresário Francisco de Assis Chateaubriand. (...) Assim sendo, a
História do grupo Klabin é antes de tudo, uma História Política. Ela se inscreve nas muitas arenas
institucionais onde se dão as lutas políticas intra-classes em disputa pela manutenção e/ou
construção de um projeto hegemônico.

Com o tempo a unidade de Monte Alegre foi sendo construída, passando por
adequações, investimentos, inovações e expansões até os dias de hoje. Neste período,
consolidou-se o município de Telêmaco Borba.

4

Por meio da verticalização, as empresas aumentam seu domínio sobre os preços e a capacidade de negociação,
decorrente da alta economia de escala obtida. Geram maior poder de mercado, bem como reduzem custos através
das transações com fornecedores ou empresas na frente da cadeia produtiva.
5
O fator locacional pode ser entendido “como uma economia de custo que a indústria pode obter” ao decidir
sobre sua localização (CLEMENTE, 1994, p.93). Entre os fatores determinantes da competitividade do Setor de
Celulose e Papel esta a escolha locacional das empresas, que se dá pela proximidade da matéria prima, florestas
e recursos hídricos, localizadas fora dos grandes centros urbanos (DE PUPPI E SILVA, 2003).
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Sobre o surgimento da Klabin em Telêmaco Borba (Figura 1), “a empresa deu seu
grande salto, em 1934, com a fundação da Klabin do Paraná, a primeira fábrica integrada de
celulose e papel do País.” (KLABIN, 2003).
A partir da década de 1990, o mercado de papel e celulose tornou-se mais competitivo e
a Empresa teve que se adequar aos novos padrões concorrenciais com medidas estratégicas,
como a adequação das florestas plantadas para receber a certificação internacional da Forest
Stewardship Council (FSC), em 1998, que alega excelência em preservação ambiental (DE
PUPPI E SILVA, 2001). Em 2005, foi aprovado o projeto MA-1100, que expandiu a
capacidade de produção da Unidade Monte Alegre de 700 mil toneladas/ano para 1,1 milhão
de toneladas/ano, dentro dos objetivos estabelecidos pelo Conselho de Administração. O
projeto foi inaugurado no dia 15 de setembro de 2008 com integrantes administrativos,
clientes, fornecedores e autoridades governamentais (KLABIN, 2010). A Klabin é autosuficiente em madeira e celulose e, em Telêmaco Borba, consome todo o montante de
celulose na produção de papel, mas possui capacidade de venda de toras.

A localidade de Harmonia está
situada no município de
Telêmaco Borba, na região
Centro-Leste do Paraná e
distante 140 Km de Ponta
Grossa, 200 Km de Londrina e
235 km da capital Curitiba.
FIGURA 1 – MAPA DO ESTADO DO PARANÁ RESSALTANDO TELÊMACO BORBA E
HARMONIA, REGIÃO QUE ABRIGA A KLABIN
FONTE:TELÊMACO BORBA, 2008

2.2

ELEMENTOS

DA

RELAÇÃO

HISTÓRICA

ENTRE

A

KLABIN

E

TELÊMACO BORBA
De modo geral, até a o início da venda de lotes das terras de Monte Alegre toda
atividade passava pelo crivo da Klabin. Depois disso, a população começou a crescer e com a
fundação de Telêmaco Borba a atividade local foi se diversificando e afastando-se das
decisões sobre o meio de vida designados pela empresa. O aumento da população e a vontade
de aproximação das pessoas não podia ser mais contido pela alegação da propriedade privada
da empresa porque estava indo além do seu controle. Ou seja, a partir dos anos 1950 e 1960 a
história do local toma novos rumos com atividades autônomas além da celulose e papel, mas
que se relacionavam com o mercado existente pela presença dos funcionários. A ida e vinda
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de mão-de-obra já não era mais responsabilidade da empresa como no começo das atividades.
Não era mais necessário levar as pessoas, elas iam por conta própria, a não ser a mão-de-obra
técnica e qualificada que era procurada pela empresa. Pessoal qualificado para a produção,
para a operacionalização do maquinário, engenheiros e técnicos qualificados sempre foram
preocupação para empresa (FERNANDES, 1974).
As relações políticas sempre estiveram relacionadas à inserção da Klabin da região,
desde a solicitação das terras à coroa portuguesa até a decisão do estabelecimento na região.
As diretrizes políticas populistas e nacionalistas, praticadas no processo de substituição por
importações foram elementares para a implantação da estrutura produtiva, inclusive para
garantir o abastecimento da Fazenda de Monte Alegre. A Klabin fazia as vezes do Estado em
suas terras, à medida em que decidia pelos preços das transações de alimentos, moradia e
saúde. Na década de 1950, a Klabin abre suas terras para que funcionários e demais
interessados adquiram lotes na Cidade Nova, que mais tarde configurou o a região urbana do
município de Telêmaco Borba. O aumento populacional, mesmo que relacionado às
atividades da Klabin, foi fundamental para a emancipação do município em 1964. As relações
políticas da Klabin se davam com o Governo Federal, Governo Estadual e Governo
Municipal. Nos anos mais recentes, a dinâmica da atividade da empresa tornou-a mais
próxima da esfera municipal, apesar de indiretamente também relacionar-se com as demais
esferas.
De acordo com o IPARDES (2010), o Valor Adicionado Fiscal (VAF) de Telêmaco
Borba, em 2008, era de R$ 1.401.766.875,00 e a indústria representava 72%, a produção
primária 14% e comércio e serviços 11%. Confirmando a característica industrial de
Telêmaco Borba, sua população apresenta maior concentração na área urbana 6. Outro aspecto
relevante é o consumo de energia elétrica que aponta crescimento na classe industrial de
Telêmaco Borba, durante a década de 90 (COPEL7). Tais fatores mostram que as atividades
da Klabin e início das atividades do Pólo Madeireiro modelam as características do
município. Além de influir no município, a extração de toras para papel e celulose permeia
todos os municípios desta região (DE PUPPI E SILVA, 2003). Com relação ao número de
empresas nota-se que a partir de 1995 o número de pequenas e micro empresas cresceu
significativamente na região. O pólo moveleiro, em Telêmaco Borba, surge neste período e
participa com 6,37% das indústrias instaladas neste município a partir de 1995 (DE PUPPI E
SILVA, 2003). Isto indica que o restante, 93,63% das empresas implantadas, a partir desta
6
7

Este fato também se atrela ao domínio de aproximadamente 95% das terras do município pertencerem à Klabin.
Informações fornecidas por e-mail em 2003.
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data, não participam do pólo, mas há o desenvolvimento de demais atividades envolta de
papel e celulose e da madeira. Hoje, fala-se no município sobre o Distrito Industrial e não
mais sobre os pólos madeireiro e moveleiro.
Tanto em 1996, como em 1999 e 2001, na atividade de papel e celulose, a maior
concentração dos trabalhadores possuíam 2º grau completo. Porém, os trabalhadores com esta
qualificação, em 1996, concentravam-se no recebimento de 7,01 a 10,00 salários mínimos. Já
em 1999 e 2001, esta concentração encontra-se no recebimento de 5,01 a 7,00 salários.
Contudo, observa-se uma tendência na atividade papeleira, em concentrar a renda e manter
sua mão de obra em um mesmo nível de escolaridade. Além disso, de 1996 para 2001, nota-se
decréscimo no número de empregos ofertados pela atividade de papel e celulose, enquanto
que, nas atividades ligadas à madeira, em 1999, os empregos representavam 22% dos
empregos da região e, em 2001, passa a representar 23,15% (MTE/RAIS, 2003). O aumento
dos empregos nas atividades ligadas à madeira não se dá pela atividade papeleria, mas por
atividades de elaboração de artefatos de madeira. À atividade do pólo madeireiro, infere-se
que a partir de sua implantação o nível de escolaridade aumentou e proporcionou melhores
níveis de renda ao pessoal alocado, observando que, em 1996 e 1999, o maior número de
trabalhadores tinham 4ª série completa e, destes, maior número recebia entre 1,01 a 1,50
salários mínimos. Porém, em 2001 esta concentração transfere-se significativamente para o
nível escolar de 8ª série completa, contrário à tendência observada em toda a região, e em
2001, dos trabalhadores com 8ª série completa, o maior número recebia entre 1,51 e 2,00
salários mínimos.
Por outro lado, as comparações entre as três dimensões do IDH-M levam a perceber que
na década de 90 houve uma melhora nos níveis de escolaridade e renda no município de
Telêmaco Borba, mesmo que em níveis inferiores à variação do Estado. Quanto à dimensão
saúde, o município apresentou melhorias superiores àquelas alcançadas pelo Paraná e a
Klabin também está envolvida neste impacto, por meio da responsabilidade social (KLABIN,
2003). A empresa realiza diversas ações de Responsabilidade Social e incentiva a participação
voluntária dos funcionários com doações e contribui de diversas formas com reconhecidas
entidades assistenciais como, por exemplo, a Apae, a Pastoral da Criança, a Fundação Abrinq
pelos Direitos da Criança, além de diversas prefeituras municipais.
Com relação à demografia, apesar de por ali terem passado tribos e classes do período
colonial, foi a atividade da Klabin que consolidou a ocupação. A década de 1940 marca a
transição das atividades de construção para a produção. Desta forma também incide a
transição da mão-de-obra, que antes concentrada na construção passa para a
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operacionalização. Aos poucos foram se estabelecendo técnicos, operários e suas famílias,
além dos serviços de habitação e alimentação. Entre a década de 1950 e 1960, ocorre um salto
populacional, dada aberturadas terras e a fundação do município de Telêmaco Borba. No
início, em Harmonia, em Lagoa e em Mauá havia acampamentos, casebres e casas de
madeira, galpões e pensões. Com o estabelecimento da população foram surgindo o hotel e
casas de alvenaria. Assim figurou os aspectos habitacionais até o esgotamento de Harmonia
na década de 1950 que exigiu o loteamento da Cidade Nova. Mais recentemente as agrovilas
refletem a atenção da Empresa com os agricultores.
O espaço na região nunca foi densamente ocupado dada utilização de terras pelas
florestas da empresa, que inclusive fizeram parte da escolha locacional da Klabin pela
proximidade da matéria-prima florestal. Mas a organização dos empreendimentos da Klabin
também estão relacionados ao uso dos recursos hídricos do rio Tibagi. O meio ambiente
sempre foi um determinante de competitividade da empresa, inicialmente pelo uso da madeira
e do suprimento florestal de longo prazo e, depois, pelo uso adequado dos recursos hídricos e
a emissão de gases poluidores. Nesse sentido, a empresa realiza estudos e pesquisas, busca
certificações para garantir suas relações com o meio e com os consumidores que exigem tais
adequações.
A escolha locacional apesar de estar intimamente ligada à proximidade da matériaprima também depende da infra-estrutura de acesso e de escoamento da produção. A partir do
estabelecimento da Klabin na região seus acessos foram constantemente estruturados. A
empresa investiu no aeroporto local, que chegou a ter vôos domésticos e nas vias rodoviárias
e ferroviárias em conjunto com o Estado. Hoje, devido crescimento do Estado do Paraná, as
vias de acesso não possuem mais o sentido preferencial da empresa, mas esta faz parte da
atenção do governo no momento da realização de estudos para estratégias de
desenvolvimento. O Bonde Aéreo que liga a fábrica à área urbana de Telêmaco Borba
também foi construído pela empresa. O abastecimento de energia é realizado pela Usina de
Mauá, construída pela empresa e hoje sob administração da Copel está recebendo
investimento para ampliação.
A dinâmica da empresa sempre foi influenciada pelas oscilações do mercado nacional e
mundial. A Segunda Guerra Mundial atrasou a implantação da unidade e influiu sobre seu
abastecimento. Hoje os acontecimentos determinam as oscilações da demanda e a competição
do mercado. Nas localidades de Harmonia, Lagoa e Mauá, a Klabin sempre fez as vezes do
Estado, inclusive com a educação, segurança, saúde e assistência social, hoje responsabilidade
social. Mas com a fundação do município de Telêmaco Borba alguns serviços foram passando

16
gradativamente para o Governo Municipal, Estadual e Federal, ficando apenas com o apoio da
empresas em certas circunstâncias.
Os treinamentos da mão-de-obra sempre tiveram a presença da empresa mas recebem
apoio do Sistema FIEP com a participação do SENAI. O entretenimento teve início com as
interações dos funcionários. Inclusive os clubes de Telêmaco Borba foram fundados antes
mesmo do município. A primeira Igreja e a vida religiosa também se devem à chegada de
familiares dos funcionários. Quanto à atividade econômica durante anos esteve relacionada à
produção de celulose e papel e ao abastecimento de alimentos e bens e serviços necessários
aos meios de vida da população local. Com o tempo foram diversificando e obtendo
representatividade em todos os setores relacionados à atividade florestal, principalmente
depois da abertura das terras com o loteamento e a fundação do município. Com isso
intensificou também o estabelecimento de serrarias e de empresas moveleiras de micro e
pequeno porte, além de atividades comerciais e de serviços diversos, que atendem a demanda
local.
A figura 2 que se segue traz uma ilustração da história das decisões da Klabin e os
respectivos impactos no município de Telêmaco Borba, apresentados em uma linha do tempo.
Com o Consenso de Washington e abertura comercial, iniciou um novo contexto mundial de competitividade. A Klabin, papel e celulose, teve
que se adequar à intensificação das forças competitivas de seu mercado, buscando a certificação ambiental entre outras ações.
34.000 habitantes na região e
Consolidação do Município de
Telêmaco Borba.

Diferencial turístico para a região.
Urbanização de Monte Alegre,
acomodando os operários da
planta fabril da Klabin. Mais tarde
esta região se tornaria Telêmaco
Borba

Consolidação do Pólo
Madeireiro e Moveleiro
consecutivamente
Consolidação do Pólo
Madeireiro e Moveleiro
consecutivamente

1.950

1.899

1.934

Resultados alcançados no desenvolvimento
econômico e social do município de Telêmaco
Borba. Melhorias nos indicadores de renda, emprego
e saúde. A situação atual do município delineia que
sua atividade principal volta-se para a cultura da
madeira em suas diversas formas de transformação.

1.963

1.959

1.993

1.989

1.998

1.997

2.001

2.000

Ano

Recebimento da certificação ambiental internacional da Forest Stewardship Council (FSC). Garantia de fomento para o pólo.
Percepção de sustentabilidade das florestas por meio de um estudo realizado pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa. Início das discussões sobre o Pólo Madeireiro.
Implantação do Bondinho para transportar os funcionários da fábrica.
Escolha locacional da Klabin e sua implantação em Telêmaco
Borba
Surgimento da Klabin no Brasil

FIGURA 2 – LINHA DO TEMPO: AS AÇÕES DA KLABIN E SEU IMPACTO EM TELÊMACO BORBA.
FONTE: DE PUPPI E SILVA e SILVA, 2005.
Em branco: Decisões da Klabin, de acordo com o contexto social, econômico e político.
Em laranja: Impactos das decisões da Klabin, de acordo com o contexto, no desenvolvimento de
Telêmaco Borba.
Em rosa: Período de 1939 a 1947 que teve forte influência política nas decisões da Klabin, inclusive de
produzir papel na região.
Em cinza: Influência das decisões da Klabin na situação atual do município.

Os elementos históricos sobre as relações entre a Klabin e o Município de Telêmaco
Borba, apresentados neste item do estudo, estão expressos no quadro 2.
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QUADRO 2 – ELEMENTOS HISTÓRICOS DA RELAÇÃO ENTRE A KLABIN E TELÊMACO BORBA
continua
Elementos

Antes da Klabin

1930

1940

1950

1960

Governo Federal, Governo do
Paraná e Klabin

Fundação do Município de
Telêmaco Borba, Governo
Federal, Governo do Paraná
e Klabin

6.000 habitantes em
Harmonia

Trabalhadores que saem da
Klabin acabam retornando a
Telêmaco Borba para morar
com familiares ou realizar
atividade comercial própria.
População de 39.349
habitantes.

Relações
Políticas

Aventureiros e Coroa
Portuguesa; próximo a 1930,
Empresa Exploradora e
Investidores Europeus

Governo Federal, Governo do
Paraná e Klabin

Governo Federal, Governo do
Paraná e Klabin

Diretrizes
Políticas

Sem efeito

Populismo e Projeto
Nacionalista de Vagas

Demografia

Índios, bugres, colonos,
tropeiros, jesuísa, bandeirantes,
comerciários, fazendeiros;
próximo a 1930, pequenos
agricultores familiares,
colonização com cinco mil
famílias alemãs para os estudos
da Companhia Agrícola e
Florestal e Estrada-de-Ferro
Monte Alegre

Caboclos que vinham das
cidades vizinhas, colaboradores
de diversos locais do Brasil,
funcionários administrativos
vindos de grandes centros
econômicos do país, técnicos
principalmente estrangeiros

Nacionalismo de Vargas e
Populismo
Caboclos que vinham das cidades
vizinhas, colaboradores de diversos
locais do Brasil, funcionários
administrativos vindos de grandes
centros econômicos do país,
técnicos principalmente
estrangeiros. Constituição de
famílias no local. Começam a
aparecer os primeiros desocupados
e improvisados. Transição da
construção para a produção que
gerou troca de mão-de-obra.

Próximo a 1930, Estrada do
Cerne, Estrada para Tibagi,
Ligação Telefônica com
Tibagi, instalações precárias da
Fazenda

Inicio das obras das estradas,
da construção de pontilhões,
acesso próximo por ferrovia

Comunicação precária por cartas,
central telefônica e o locomóvel era
fonte de energia

Estrada de ferro Olaria

Insumos, projetos e bens de
capital entravam no país pelos
portor de Santos e
principalmente de Paranaguá.

Altos custos com fretes.

Construção da Ponte sobre o
Tibagi

Infra-Estrutura

Aeroporto

Atividade
Econômica

Acontecimentos
Mundiais

recursos disponíveis: madeira,
ouro, diamante, veados, pacas,
capivaras, frutas silvestres
como araçá, pitanga, guavirova
e banana, os peixes lambari,
mandi, acará, dourado, surubis,
corumbatás, madeira canela,
peroba, capichingui, tapia,
massaranduba, carvalho,
ariticum, canjarana,
pessegueiro bravo, figueira,
marinheiro, marmelo bravo,
pau de vinho, quaresmeira,
pitangueira, pau d‟alho,
monjoleiro, angico, guatambu,
alecrim, sapucaia e outras
essências.

Estudos para a instalação da
sede administrativa, da usina
hidrelétrica, do potencial
florestal e da planta fabril.
Serrarias da Klabin. Economia
de subsistência e abastecimento
vindo de fora.

1970

1980

1990

2000
Prefeitura de Telêmaco
Borba

36.000 habitantes (12.000
escolares)

Ver próximos
itens do estudo

Ver próximos
itens do estudo

Ver próximos itens do
estudo

Infra-Estrutura Logística
atual, com acesso em boas
condições do sistema
viário

Construção do Bonde Aéreo
Linhas aéreas domésticas

Vôos cancelados

Vôos cancelados

Implantação da Produção integrada
de celulose e papel. Incício das
obras e de atividade de serrarias.
Início do Plantio Florestal.
Economia de subsistência e
abastecimento vindo de fora. As
atividades seguiam uma
'socialização' e tudo era
determinado pela Klabin. Início das
atividades de produção de celulose
e papel.

Atividade de celulose e
papel é a principal, mas o
município possui estrutura
comercial e de serviços,
que dão condições
mínimas ao
desenvolvimento, além da
diversificação, mesmo que
tímida, da indústria de
transformação

Atendimento da demanda de
clientes de celulose e papel-jornal

Atendimento a clientes de
papel embalagem
principalmente

Companhia Agrícola e
Florestal e Estrada-de-Ferro
Monte Alegre: missões,
estudos para: a exploração das
minas, das florestas, dos
pinhais e da agricultura; a
construção da estrada de ferro

Klabin do Paraná

Klabin do Paraná

Sem efeito

II Guerra Mundial

II Guerra Mundial

Abertura
Econômica e
Globalização

Abertura
Econômica e
Globalização

Acirramento da
competitividade
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QUADRO 2 – ELEMENTOS HISTÓRICOS DA RELAÇÃO ENTRE A KLABIN E TELÊMACO BORBA
continua
Espaço

Meio-Ambiente

Desocupado, com uma ou outra
família habitando

Preocupação com a extração da
madeira

Preocupação com o
abastecimento da produção de
papel de curto e longo prazo

Casebres, pensões e
acampamentos de mato

Habitação

Sem efeito

Diretrizes
Administrativas

Inicio das ocupações para
atender a construção da
Unidade

As florestas ocupam cerca
de 95% das terras do
município

Plantio Florestal
A araucária não seria a única fonte
de materia-prima. Início do Plantio
Florestal para abastecimento de
longo prazo. A atividade de
serrarias não obedeciam o Código
Florestal. Plui Poluição do ar
(enxofre).
Casebres, galpões, pensões e
acampamentos de mato. Início da
construção das primeiras casas.
Hotel

Início do plantio de pinus.

Estudos sobre araucária
reconhecidos mundialmente
pela FAO. Refloretamento
intensivo.

Construção de mais casas em
Harmonia e da Cidade Nova

Além de Harmonia, 100
casas na Cidade Nova
(Telêmaco Borba)

Agrovila

Modernizações e
consolidações da
produção

Novo estatuto que previa a
exploração de indústrias de
papel em seus múltiplos ramos,
bem como a fabricação de
celulose e pasta de madeira,
papelão e seus congêneres e
estabelecimento de qualquer
indústria, extrativa ou não;
explorar propriedades
agrícolas, empreender
atividades de mineração onde
mais conveniente for à
Sociedade

Construção da Unidade

Início do Plantio de Pinus

Produção integrada em
grande escala com os
melhores rendimentos até
então.

Investimentos no setor de
celulose e papel

Infra-Estrutura da Unidade:
telefone, água, energia, cemitério e
todo abastecimento necessário

Preocupação com o aumento
populacional, que era muito
custoso. Loteamento e
abertura da Fazenda para
quem quisesse adquirir lotes
na Cidade Nova

Preocupação com o incêndio
florestal de 1963

Preocupação Social

Preocupação com moradia, a ordem
e o bem-estar dos trabalhadores

Pesquisa e desenvolvimento

Projeto para programa de
contenção de incêndios.

Todos os insumos e grande parte do
know-how vinham de fora

Produção em altos níveis de
produtividade

Agravamento da expansão
populacional

Intruduzir uma cultura empresarial

Preocupação com a qualidade

Reestruturações
administrativas

Resolver problemas de qualificação
de mão-de-obra

Necessidade de reparos na
Unidade

Preocupação com o
reflorestamento.

Resolver problemas dos
consumidores dos produtos como a
qualidade do papel
Dificuldade de transporte de
matéria-prima e produto acabado.
Escoamento pela estação ferroviária
de Piraí.
Mudança das atenções da
construção para produção
Investimento de pesquisa e
desenvolvimento

Estruturação administrativa

Tratamento de
efluentes, uso de
biomassa, filtro
biológico

Divulgação do
uso de eucalipto
em serrarias.
Aquisição do
FSC

Investimento em pesquisa
e conscientização
ambiental

Extinção das agrovilas

Cosntrução do
restaurante da
fábrica

Preocupação
sócio-ambiental

Aumento significativo da
produção

Usina de
Biomassa

Melhorias
tecnológicas

Projeto de expansão da
Produção

Atenção aos
novos rumos da
globalização

Investimento em pesquisa
e conscientização
ambiental

Preocupação com
a qualidade

Reconhecimento dos
consumidores

Otimização da
produção

Busca pela excelência dos
processos.

Modernizações,
adequações e
consolidações da
produção
Pesquisa e
desenvolvimento
Modernização
das atividades
florestais
Implantação do
viveiro de
mudas e uso de
sementes
geneticamente
modificadas
Programa de
Fitoterapia

FSC, Qualidade
Total, SOL e ISO
14.0001
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conclusão

Mão-de-Obra

Operários, técnicos,
administradores

Operários, técnicos,
administradores. Ausência de mãode-obra qualificada no local e no
Brasil. A ausência de qualificação
limitava a atividade.

Aumento da disponibilidade
de emprego

Aspectos Sociais

Entretenimento

Bebida

Segurança

Proteção da Fazenda pela
Klabin

Educação

Escolinha para filhos dos
funcionários

Mulher
Saúde
Religião

Bebida, Truco, Cinema, Festas no
Hotel, Festa de São João e São
Pedro, Festas da Igreja, Bandinha
de recepções, futebol, piquenique.
Fundação dos Clubes Atlético
Monte Alegre e Harmonia.
Proteção e ordem da Fazenda pela
Klabin, servida por um sargento e
dois soldados. Necessidade da Lei
Seca e Segurança na entrada da
Fazenda para conter o inchaço
populacional

Cinema, Clubes, futebol,
vôlei, basquete e boxe,
carnaval, concurso de beleza,
festa a fantasia, festa junina,
festa da lanterna, desfile de
barcos típicos

Grupo Escolar e início dos cursos
do SENAI

Grupo Escolar e treinamentos
em conjunto com o SENAI

Atividades domésticas e relações
públicas
2 Médicos trabalhavam no posto da
Unidade
Estimulada pela esposa de um dos
Diretores. Missas semanais com
padres vindos de Tibagi

Na fábrica era feita por
bombeiros treinados pela
Klabin com colaboração do
SENAI. Guardiões da
Klabin para conter
aventureiros e a desordem.
As professoras normalistas
ensinavam mulheres como
alfabetizar minimamente as
crianças no campo. 67
escolas primárias e 2
secundárias

Responsabilidade do
Estado

pré-primário, colegial,
normal, cursos do SENAI
e da Divisão de Seleção e
Treinamento do Pessoal
da Fábrica

Treinamentos

Construção e modernização
do Hospital

Projeto Caiubi de
Educação Ambiental para
estudantes e professores
das escolas de Telêmaco
Borba e cidades vizinhas

Responsabilidade do
Estado
Inúmeras igrejas

Assistência
Social

Feita pela Klabin aos funcionários e
suas famílias. Distribuição de
material escolar e brinquedos.

Feita pela Klabin aos
funcionários e suas famílias.
Distribuição de merenda
escolar e brinquedos.

Comunicação

jornal "O Tibagi" e Rádio Monte
Alegre

jornal "O Tibagi" e Rádio
Monte Alegre

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA.

Tradicionais (bares,
clubes, promoções da
prefeitura, ...)

Feita pela Klabin aos
funcionários e suas famílias.
Distribuição de merenda
escolar e brinquedos.

Feita pela Klabin aos
funcionários e suas
famílias. Programa de
planejamento familiar.

Programa de
alimentação ao
trabalhador.

Programa de Fitoterapia da
Klabin contribui para a
melhoria da qualidade de
vida dos colaboradores da
companhia.
Responsabilidade do
Estado
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O HISTÓRICO DA KLABIN E DE TELÊMACO

BORBA
A relação histórica entre Klabin e município é observada até mesmo na busca de
informações sobre a formação local. As buscas em livros e na internet podem ser com
palavras-chaves Klabin no Paraná e quando se procura por Telêmaco Borba aparece a
empresa. Até 1964, as informações são todas relacionadas às bibliografias da Klabin e depois
é possível mapear aspectos econômicos e sociais de Telêmaco Borba. Mas a evolução dos
indicadores permanecem apontando esta relação, principalmente em dados sobre a atividade
econômica.
Os resultados da pesquisa apontaram que o município de Telêmaco Borba, fundado em
1964, surgiu de uma evolução gradativa da atividade econômica e social, a partir da instalação
da Klabin, em 1934. A história do município de Telêmaco Borba se divide em dois
momentos: antes da abertura das terras da Klabin e depois da abertura das terras da Klabin.
Ou seja, a formação do município e as relações econômicas e sociais do local estão
relacionadas à presença da Klabin. Além disso, no decorrer dos anos a atividade econômica,
social e ambiental se intensificou no local e com isso também se intensificaram as parcerias
entre a Klabin e agentes do desenvolvimento, locais, regionais e nacionais para garantir o bem
estar da população local. No entanto, trata-se de uma Formação Econômica Local que está
vulnerável a choques externos, a variações do mercado nacional e internacional, a diretrizes
políticas nacionais e às decisões da Klabin.
A empresa se instalou na Fazenda de Monte Alegre devido às relações políticas, aos
interesses políticos, aos interesses econômicos, à garantia de melhorias de infra-estrutura e à
proximidade da matéria prima, madeira e água. As atividades econômicas locais tiveram o
início com a atividade da Klabin e se intensificaram quando a empresa optou por vender lotes
em suas terras aos interessados em se estabelecer no local, pois a empresa não teve forças,
nem mesmo por sua propriedade privada das terras para conter a aproximação de pessoas. A
população que se estabeleceu no local foi atraída pelas atividades da empresa e por sua
dinamicidade quanto à propagação de renda e emprego de outras atividades que suprissem a
demanda de bens e serviços dos funcionários.
Apesar de a Klabin estar relacionada a uma dinâmica competitiva nacional e mundial, o
início de uma atividade local foi inevitável para o lazer, a saúde, a segurança, a moradia, a
educação, a comunicação e as condições de moradia da população local, que foi ampliando no
decorrer dos anos pelo estabelecimento de famílias de funcionários e outros moradores locais.
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Enquanto a Klabin teve controle para fazer as vezes do Estado (renda, alimentação, saúde,
segurança, lazer, educação, comunicação, saneamento e abastecimento, habitação, transporte)
em sua propriedade privada, o fez. Mas, como suas atividades atraíam muitas pessoas, não só
regionais, mas nacionais, a empresa passou a não ter controle sobre as pessoas que se
instalavam no local e precisou lotear suas terras, em 1951, permitindo desta forma que
houvesse uma atividade local que independesse, ou tivesse menor dependência de suas ações,
de papel do Estado, se desenvolvesse e tivesse liberdade de chegar e partir sem vínculos com
a empresa ou sem atrapalhar o bem estar dos funcionários. A Klabin sempre manteve seu foco
em sua sobrevivência no mercado de celulose e papel, mas sempre esteve atenta à qualidade
de vida dos seus funcionários.
Para compreender a atual dinâmica econômica e social do município, vale ressaltar
alguns resultados obtidos por meio da observação de indicadores, datados recentemente. A
população de Telêmaco Borba teve crescimento mais significativo nos anos 1980 e início dos
anos 1990. Nos últimos anos o crescimento populacional vem reduzindo com relação ao
Estado do Paraná e os principais responsáveis são a população rural e a masculina, na faixa
etária entre 20 e 39 anos. Observando as pirâmides etárias de Telêmaco Borba nota-se um
alargamento no topo entre 1980 e 2000.
O atendimento de água e esgoto de Telêmaco Borba passaram a crescer a taxas
superiores às do Estado do Paraná nos últimos anos, principalmente em residências e
estabelecimentos industriais. Vale considerar que na década de 1980 os estabelecimentos
comerciais influenciaram negativamente este comportamento.
Quanto à atividade econômica, número de empregos e estabelecimentos, Telêmaco
Borba apresentou comportamento negativo ao processo de desenvolvimento até o ano 2000,
quando comparado ao Estado do Paraná. Entre eles estão, número de empregos,
estabelecimentos e taxa de desemprego. Além disso, o município possui comportamento
divergente ao do Estado, visto que tem como atividade mais representativa, em número de
empregos, a indústria de transformação, enquanto o Paraná concentra-se em atividades
primárias. Apesar do comportamento distinto entre os setores primário e secundário, o
emprego no comércio possui a mesma representatividade no município e no Estado.
A partir do ano 2000, Telêmaco Borba apresenta comportamento positivo ao processo
de desenvolvimento, quanto ao número de empregos e estabelecimentos, quando comparada
ao Estado do Paraná. O que indica uma superação da debilidade econômica registrada até
então, nas comparações com os comportamentos estaduais. Mas, as atividades da agricultura,
pecuária e extrativa vêm caindo quando comparadas ao Paraná.
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Vale ressaltar que, em Telêmaco Borba, o desempenho industrial e a agregação de valor
do município apresentam-se mais representativos e mais concentrados em atividades de base
florestal quando comparados Paraná. Por isso, quanto ao uso do espaço, cerca de 95% das
áreas de Telêmaco Borba pertencem à Klabin, visto a alta participação do uso de terra em
matas e florestas.
Quanto à educação, nos anos 2000, Telêmaco Borba apresentou comportamento
positivos no processo de desenvolvimento, quando comparada ao Estado do Paraná. Já na
década de 1990 e 1980 este comportamento era negativo no município ao compará-lo com o
Estado.
De forma geral, Telêmaco Borba começou a se desenvolver e desde o início das
atividades da Klabin até a década de 1980 apresentou uma formação acelerada. A década de
1980 aparece como um período de pouco crescimento e desenvolvimento, apresentando
comportamentos negativos em indicadores econômicos e sociais quanto ao desenvolvimento
local. Já a década de 1990 e anos 2000, mostram que Telêmaco Borba vem se sobressaindo
nos últimos anos com relação ao Estado do Paraná, nos indicadores sociais, e mais
recentemente nos indicadores econômicos, observados, o que indica que o município vem se
apropriando melhor dos recursos no processo de desenvolvimento.
Quando comparada com o Paraná, Telêmaco Borba apresenta no comportamento de
indicadores sociais um desempenho superior ao Estado, indicando um desempenho mais
positivo que o paranaense quanto ao processo de desenvolvimento. Quanto à diversificação da
atividade produtiva, o município apresenta-se mais lento no processo de desenvolvimento,
quando relacionado ao comportamento social, ficando muitas vezes aquém às médias do
Estado. No entanto, recentemente o município vem apresentando uma superação no
desenvolvimento da atividade econômica, superior às médias do Estado, o que pode estar
atrelado ao processo de expansão da Klabin.
Sob uma observação das relações da atividade de celulose e papel com o
desenvolvimento local:
A atividade de celulose e papel, apesar de ser verticalizada, provoca impactos positivos
no desenvolvimento local, ao estimular outras atividades e a geração de renda.
A atividade de celulose e papel é marco cultural do local estabelecendo um vínculo
muito rígido de referência e dependência.
A atividade de celulose e papel, pelo uso de florestas, ocupa 95% das terras do
município levando ao entendimento de que soluções e alternativas precisam ser pensadas
para o espaço urbano.
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A atividade de celulose e papel utiliza-se dos recursos naturais e deve estar em
constante controle sobre a poluição gerada por sua atividade.
A atividade de celulose e papel influencia o meio social do local no que se refere às
classes sociais e ao atendimento das condições de saúde, escolaridade, bem estar e infraestrutura. Assim, os inchaços populacionais causados pela atratividade da oferta de
emprego pelas estratégias da empresa agravam os problemas relacionados a estas questões,
impactando negativamente no desenvolvimento local.
Contudo, a Klabin estabelece relações culturais históricas no município e, portanto,
como tema para próximos estudos ressalta-se a necessidade de entrevistar a população e
determinar suas percepções em relação à empresa, além das outras proposições já
mencionadas no decorrer deste capítulo. Estabelecer o foco de estudo nas percepções de
dependência da Klabin com relação aos demais agentes do município também enfatiza uma
opção para novos estudos.
Dada a complexidade do desenvolvimento local e dos problemas, a economia necessita
dialogar com as demais áreas do conhecimento, imbricando-se nos estudos para compreender
e buscar soluções. A multidisciplinaridade das compreensões é essencial para balizar os novos
estudos acerca do desenvolvimento local.
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