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AÇÕES INSTITUCIONAIS

Mais capacitação 
A Celulose Riograndense firmou parceria com a Prefeitura de 
Porto Alegre (RS) para viabilizar a qualificação profissional 
de 175 carroceiros/carrinheiros das Ilhas do Delta do Jacuí. A 
empresa disponibilizará as  instalações para a realização das 
aulas na Ilha da Pintada e investirá R$ 360 mil no pagamento 
de bolsas-auxílio para os alunos, enquanto o Senai será res-
ponsável por ministrar os cursos na área da construção civil. 
A iniciativa visa criar alternativas de trabalho e renda para as 
famílias que vivem da catação do lixo e utilizam carrinhos de 
tração animal/humana para transitar nas ruas da capital. De 
acordo com a Legislação Municipal do Estado, esses veículos 
deverão deixar de circular no município a partir de 2016. 
Fonte: Celulose Riograndense

CARREIRAS
Henry Goffaux assumiu a pre-
sidência da Câmara Setorial de  
Máquinas-Ferramenta e Sistemas In-
tegrados de Manufatura (CSMF), da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
em 23 de outubro passado. O execu-
tivo, que atua há 34 anos na entida-
de, assume pela terceira vez a gestão 
da CSMF, com o intuito de tornar-se o 

porta-voz dos fabricantes de máquinas-ferramenta e desen-
volver um projeto ambicioso para recuperar a participação 
dessa indústria no mercado. A solenidade da posse ocorreu 
na sede da associação, em São Paulo.
Fonte: Abimaq

FATOS

Por um cadastro ambiental 
Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), e Tião Viana, governa-
dor do Acre, assinaram contrato que destina ao Estado R$ 16,8 
milhões em recursos do Fundo Amazônia. O projeto prevê a 
implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão 
ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) em todos os 
22 municípios do Acre, com prazo de execução de dois anos. O 
governo do Estado investirá em capacitação, aprimoramento 
da infraestrutura e adequação da base legal. 

Fonte: BNDES

Nasce a Archroma
A Archroma, controlada pela SK Capital Partners, entrou 
no mercado em 2013 com a proposta de oferecer solu-
ções especializadas de cor e desempenho aos processos 
das indústrias de papel, têxteis, adesivos, revestimentos 
e construção. A nova empresa foi lançada pelos inves-
tidores a partir da aquisição das unidades de Textile 
Specialties, Paper Solutions e Emulsion Products, da 
Clariant, e foram negociadas por aproximadamente US$ 
470 milhões pela SK Capital Partners, empresa privada 
de investimentos sediada nos Estados Unidos. 
Juntamente com a equipe de gerenciamento da unida-
de de negócios da então Paper Solutions, a Archroma 
estabeleceu sua sede na Suíça e manteve o portfólio 
de produtos já oferecido pela Clariant, entre os quais 
gerenciamento da brancura, corantes, revestimentos 
especiais e reforço de papéis. Além disso, investiu no 
lançamento de algumas inovações em produtos que 
melhoram as propriedades óticas e funcionais do papel.  
Entre essas novidades da Archroma estão o Cartaguard 
K, o primeiro produto para barreira a gordura de alta 
performance totalmente isento de PFOA; o Cartaspers 
SCH, de natureza hidrofóbica, base água para controle 
de pitch na produção de celulose através de um adsor-
vente orgânico nanométrico capaz de encapsular o pitch 
em sua forma coloidal e evitar a formação de depósitos; 
e o Leucophor XL, para alvejantes óticos de aplicação 
superficial, capaz de alcançar altos níveis de brancura 
com dosagens até 30% mais baixas.
Fonte: direto da Redação

Por Patrícia Capo e Thais Santi

Henry Goffaux
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Fabrício Cristofano, responsável pela unidade de Paper 
Solutions na América Latina; Dominik von Bertrab, 
responsável pela unidade de emulsões, e Alexander 
Wessels, CEO da Archroma, que esteve em outubro deste 
ano no Brasil para o anúncio oficial de lançamento das 
atividades da empresa no País
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Brasilândia ganha  
centro comunitário
Com investimento superior a R$ 22 mil, a Fibria participou 
da inauguração do centro comunitário da Associação dos 
Pequenos Produtores do Assentamento Almanara, localizado 
em Brasilândia (MS). O espaço, construído pela Fibria com os 
recursos do Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial 
(PDRT), beneficiará cerca de 70 famílias que fazem parte dessa 
associação de produtores. Atualmente, mais de 600 famílias 
participam do programa em sete assentamentos nas localida-
des de Três Lagoas, Brasilândia e Selvíria.
Fonte: Fibria

Autossuficiência 
em energia verde 
A Eldorado Brasil recebeu licença da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para operar seu segundo tur-
bogerador de biomassa instalado na planta da empresa, 
em Três Lagoas (MS). A autorização permite à Eldorado 
trabalhar de forma 100% autossuficiente em energia, 
com a vantagem de tratar-se de um recurso renovável, 
a partir de biomassa de celulose. A energia gerada des-
tina-se ao abastecimento das empresas instaladas no 
polo químico industrial da Eldorado, sendo o volume 
excedente passível de exportação. 
Fonte: Eldorado Brasil

Programa Inovar-Máquinas 
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq) apresentará ao governo brasileiro o progra-
ma Inovar-Máquinas, que conta com o apoio da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos (CNM), da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores). O programa tem por objetivo modernizar o 
parque fabril brasileiro, estimular a produção nacional e ga-
rantir empregos. 
Fonte: Abimaq

Envie sua sugestão de pauta para a 
coluna Radar: comunicação@abtcp.org.br

INVESTIMENTOS

Projeto de ampliação 
A Eldorado Brasil oficializou em 29 de outubro último seus 
planos de expansão da segunda linha de produção da empre-
sa durante evento promovido em Três Lagoas (MS) com a par-
ticipação da imprensa. Na ocasião, Luciana Bortoluci, gerente 
de Sustentabilidade da Eldorado, e Kleib Fadel, representante 
da Pöyry e coordenador do EIA/Rima, apresentaram as infor-
mações socioeconômicas e ambientais do projeto, atestando a 
viabilidade de ampliação da produção prevista para 2017, que 
passará de 1,5 milhão para 1,7 milhão de toneladas na Linha 
1 e outros 2,3 milhões de toneladas na Linha 2.
Fonte: Eldorado Brasil

Investimento 
histórico da Klabin
Os acionistas da Klabin aprovaram, no final de outubro, a cons-
trução de sua nova fábrica de celulose na cidade de Ortigueira 
(PR). O Projeto Puma, como é denominado, demandará um in-
vestimento estimado em R$ 5,8 bilhões, o maior da história da 
Klabin. Vale destacar ainda a aprovação da emissão de debên-
tures, mandatoriamente conversíveis, no valor total de R$ 1,7 
bilhão, e o contrato com investidores, avançando no processo 
de captação de recursos para a construção da fábrica, prevista 
para o primeiro trimestre de 2016. A unidade dobrará a capaci-
dade de produção da Klabin em três anos e levará a empresa a 
produzir anualmente 1,5 milhão de toneladas, sendo 1,1 milhão 
de fibra curta e 400 mil de fibra longa (desse volume, uma parte 
será convertida em fluff, celulose especial). 
Fonte: Klabin

LANÇAMENTOS

Bag in Box para produtos 
líquidos e pastosos
A MWV Rigesa lançou o Bag in Box, embalagem de papelão 
ondulado versátil e de ótimo desempenho indicada para em-
balar, armazenar, transportar e comercializar produtos líquidos 
e pastosos. Entre os benefícios do produto estão o desenvase 
mais rápido e com fluxo contínuo, resistência a variação de 
temperatura e possibilidade de montagem manual e automá-
tica, com capacidade de até 50 litros. Produto 100% reciclável, 
o Bag in Box reduz o número de transportes e proporciona 
menor impacto ambiental por geração de resíduos sólidos e 
emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).
Fonte: MWV Rigesa
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Assentamento 20 de Março 
inaugura viveiro 
O Programa ReDes (Redes para o Desenvolvimento), inicia-
tiva firmada entre o Instituto Votorantim e Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), inaugurou 
em novembro passado o viveiro Jairo Cesário Magalhães, no 
Assentamento 20 de Março, localizado no distrito de Arapuá 
(MS). O viveiro, que será mantido pela associação dos mora-
dores, irá beneficiar 69 famílias. 
O objetivo do projeto é produzir mudas nativas e frutíferas do 
bioma do Cerrado para a geração de trabalho e renda para as 
famílias envolvidas, pois as mudas serão comercializadas. Com 
investimento superior a R$ 320 mil, esse é o primeiro dos cin-
co projetos do Programa ReDes a inaugurar suas atividades.  
“Os investimentos em projetos sociais vêm gerando bons fru-
tos, tanto para as comunidades quanto para a Fibria. Em 2011, 
a companhia instituiu um conjunto de compromissos que si-
nalizam o seu caminho até 2025 – as Metas de Longo Prazo, 
entre as quais atingir 80% de aprovação nas comunidades vi-
zinhas e ajudar a comunidade a tornar autossustentáveis 70% 
dos projetos de geração de renda apoiados pela empresa”, 
explica Fausto Camargo, gerente de Sustentabilidade.
Fonte: Fibria

MERCADO

Papelão ondulado: 
vendas crescem 4,6%
As vendas de papelão ondulado no Brasil cresceram 4,64% 
em outubro de 2013 em relação às do mesmo período em 
2012. Na comparação com setembro, as vendas cresceram 
1,79%. No período foram produzidas 319.835 toneladas, ante 
as 305.659 registradas em outubro de 2012. No acumulado 
do ano, o segmento comercializou 2,84 milhões de toneladas, 
com crescimento de 2,88% sobre o mesmo período de 2012.
Fonte: ABPO

Setor tem alta de 15,3% no 
acumulado do ano
As exportações de celulose e papel até outubro de 2013 
somaram US$ 5,97 bilhões, valor 9,5% superior ao acu-
mulado no mesmo período de 2012. O saldo da balança 
comercial do setor também foi positivo, com 15,3% a mais 
do que nos mesmos meses do ano passado. A produção 
de celulose de janeiro a outubro apresentou crescimento 
de 7,4% em comparação ao mesmo período de 2012, com 
12,44 milhões de toneladas, bem como o volume de ex-
portações, chegando a 7,85 milhões de toneladas, 13,5% 
a mais que nos referidos meses de 2012. Em relação ao 
papel, a produção nacional totalizou 8,67 milhões de tone-
ladas, com 1,7% de crescimento de janeiro a outubro deste 
ano na comparação com igual período de 2012. No acumu-
lado, as vendas domésticas de papel também aumentaram 
2,7%, chegando a 4,70 milhões de toneladas.
Fonte: Bracelpa

Nova máquina Voith 
em operação
A Wausau Paper iniciou as operações da máquina tissue fabri-
cada pela Voith para atender ao segmento de produtos away 
from home premium e convencional. O novo equipamento foi 
instalado na planta de Harrodsburg, no Estado de Kentucky 
(Estados Unidos). O projeto permitirá à Wausau Paper aumen-
tar sua produção de papel tissue premium em 70 mil tonela-
das/ano, oferecer ao mercado uma maior gama de categorias 
de produto e liderar o crescimento do segmento away from 
home norte-americano.
Fonte: Voith

AgroSebrae: consultoria 
tecnológica  
O Escritório Regional do Sebrae-SP no Alto Tietê e a Prefei-
tura de Suzano selaram parceria para auxiliar os produtores 
rurais do município no acesso a consultorias individuais  in 
loco, com ênfase em inovação e tecnologia. O trabalho tem 
como foco elevar a lucratividade e o poder de competitivida-
de das empresas locais no mercado. Desde agosto último, 25 
propriedades já foram visitadas por equipes técnicas especia-
lizadas do programa AgroSebrae. Para 2014, a meta é dobrar 
os atendimentos. Mais detalhes sobre o AgroSebrae poderão 
ser obtidos pelo telefone (11) 4722 8244 ou 0800 570 0800 
(ligação gratuita).  
Fonte: Sebrae-SP
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Ao final da cerimônia de inauguração do viveiro, autoridades 
plantaram algumas mudas nativas do Cerrado
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Trimestre positivo 
para a Irani
A Celulose Irani registrou receita líquida de R$ 155,2 mi-
lhões, 27,4%, maior que o resultado apresentado no ter-
ceiro trimestre de 2012. O EBITDA ajustado apresentou 
margem de 23,5% e somou R$ 36,4 milhões, desempe-
nho 38,9% superior ao mesmo período do ano passa-
do. O resultado foi beneficiado pelos maiores volumes 
de vendas e pela recuperação dos preços em todos os 
segmentos de atuação da empresa. No seu principal 
segmento de atuação, o de Embalagem de Papelão On-
dulado (PO), a Irani foi responsável por 52% da receita 
líquida consolidada no terceiro trimestre de 2013, se-
guido pelos segmentos de Papel para Embalagens, com 
41%, e Florestal RS e Resinas, com 7%. 
Fonte: Celulose Irani

R$ 1,65 bilhão em terras
A Fibria celebrou no último dia 15 de novembro 
contrato com a Parkia Participações S.A., oficia-
lizando a venda de cerca de 210 mil hectares de 
terras localizadas nos Estados de São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo pelo valor 
de R$ 1,65 bilhão. Paralelamente à negociação, a 
Fibria fechará acordos com parceiros rural e flo-
restal pelo prazo de até 24 anos, garantindo que, 
ao longo desse período, continuará a operar suas 
florestas nas áreas vendidas – ou seja, os ativos 
foram alienados sem transferência das atividades 
relacionadas à gestão da floresta.
Fonte: Fibria

Indústria gráfica 
em queda
A produção da indústria gráfica no terceiro trimestre de 
2013 encolheu 5,4% em relação ao trimestre anterior. 
Comparado ao terceiro trimestre de 2012, o resultado 
demonstra queda acumulada de 9,3% do setor gráfico. 
Com base nesses números, apurados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) reviu a projeção 
dos resultados do setor para o ano. 
Fonte: Ricardo Viveiros & Associados – Oficina de 
Comunicação  

Celulose Irani 
aprova aumento de capital 
A Celulose Irani S.A. aprovou o aumento de seu capital, efetu-
ado pela controladora Irani Participações S.A., com ações da 
Wave Participações S.A., empresa holding que detém 100% do 
capital da Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A. Com 
a operação, a Irani torna-se a terceira maior empresa do setor 
de papelão ondulado no Brasil, com 7,1% de market share, 
de acordo com os dados do anuário de 2012 da Associação 
Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).
Fonte: Celulose Irani

MEMÓRIAS DO SETOR
Genuino Moser, fundador da Embapel, no Rio Grande do 
Sul, deixou o setor em 19 de outubro último, após dedicar 28 
anos de vida ao segmento de reciclagem e papéis, sempre 
visando à sustentabilidade e à contribuição social a partir 
da atuação de sua empresa desde 1985. Entre os fatos mar-
cantes de sua história na indústria de papel está a perda da 
fábrica em 2005, por conta de um incêndio que o obrigou a 
recomeçar do zero. 

Jahir de Castro, que construiu sua carreira na Klabin, deixou 
o setor em 23 de outubro passado. Sua grande contribuição 
voluntária ao setor foi à frente da Associação Nacional dos 
Profissionais de Venda em Celulose, Papel e Derivados (Ana-
ve), à qual se dedicou nos últimos dez anos de vida. Castro foi 
um dos fundadores da entidade e atuou na indústria papeleira 
por mais de 59 anos.

Marcos Rodrigues Vaz, dire-
tor industrial da Ibema, faleceu 
no último dia 25 de novembro, 
vítima de acidente estradal no 
Paraná. Nos últimos 25 anos, 
Vaz trabalhou para a empresa, 
onde atuou em produção, ma-
nutenção, qualidade, operações 
e desenvolvimento de produtos 

e processos. Técnico em Celulose e Papel, graduado 
em Tecnologia de Celulose e Papel e em Engenharia de 
Produção e pós-graduado em Engenharia de Processo 
de Fabricação de Papel e Celulose, Vaz desenvolveu um 
trabalho brilhante em todos os cargos que ocupou na 
Ibema, que lamentou sua perda e prestou toda a assis-
tência aos familiares.
Fonte: Comunicação Ibema
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Marcos Rodrigues Vaz


