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No cenário econômico austero que marcou o ano de 2015, a indústria de celulose e papel colocou em prática diferentes es-
tratégias para fortalecer a própria competitividade. A superação dos desafios tem sido eficaz e pode ser vista nos resultados 
dos últimos meses. Atualmente, o setor posiciona-se como o quarto maior exportador do Brasil, sendo responsável por 50% 
do superávit da balança comercial do País. 

Em entrevistas exclusivas à O Papel, gerentes, diretores e presidentes das companhias vencedoras das 20 categorias da premiação 
concedida pela ABTCP há 15 anos comentam os motivos que os levaram à conquista, servindo de bons exemplos a todo o cluster, e 
também revelam os planos traçados para o próximo ano.

Empresas vencedoras do prêmio concedido pela ABTCP listam os 
diferenciais, as estratégias e as ações realizadas ao longo do ano 
que resultaram no reconhecimento por parte do setor

Por Caroline Martin 
Especial para O Papel
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FIBRIA CELULOSE
CATEGORIA CELULOSE DE MERCADO

DIVULG
AÇÃO

 FIBRIA

Paulo Silveira, diretor executivo de Indústria e Engenharia
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O Papel – De que forma a Fibria atua para manter os diferenciais que 
a posicionam na liderança na produção de celulose de eucalipto?

Paulo Silveira, diretor executivo de Indústria e Engenharia – A 
Fibria entende que sua evolução em termos de produtividade passa pela 
combinação de alguns fatores básicos. Em primeiro lugar, destacam-se as 
pessoas. Os profissionais que trabalham conosco e formam nossas equi-
pes são reconhecidos não só pela qualidade na gestão da rotina, mas 
também pela capacidade de gerar novas contribuições. Criar essas con-
dições de oportunidades para novas contribuições é um compromisso de 
nossa liderança. Outro parâmetro importante de diferenciação envolve 
a questão da gestão e o quanto a empresa não se satisfaz com aquilo 
que já conquistou. Dedicamos atenção ao que vem sendo praticado pelo 
mercado mundial e analisamos as formas de incorporar o que há de mais 
moderno. Inovação e tecnologia são outros exemplos desses diferenciais. 
Vale reforçar que não olhamos apenas os bons exemplos do setor, como 
também aqueles existentes fora dele, sempre trazendo novos conceitos 
para dentro da empresa. Eu diria, portanto, que é um balanço disso tudo, 
que passa por uma equipe de cabeça aberta para olhar para essas opor-
tunidades. Em outras palavras, é o compromisso que cada um tem de 
ampliar a capacidade de realização da empresa. 

O Papel – Dando enfoque à manutenção da competitividade, quais 
exemplos de atividades recentes realizadas em prol desse objetivo o se-
nhor destacaria? 

Silveira – Um exemplo claro dessa busca contínua e conjunta pela 
competitividade é a maneira como a empresa reage rapidamente às 
oportunidades. Se analisarmos 2014, que foi o primeiro ano da crise 
energética, com o consequente aumento do preço da energia, veremos 
que a Unidade Três Lagoas aumentou sua capacidade de geração de 
energia excedente em 22% no período. Neste ano, a energia exceden-
te gerada aumentou ainda 15%. Os resultados foram atingidos porque 
os programas da Fibria, sejam aqueles de participação dos funcionários 
com novas ideias ou de definição de projetos focados nas oportunidades 
identificadas pela liderança, levaram as equipes a dedicar-se ao assunto. 
Na prática, as medidas foram rapidamente incorporadas e processadas 
na rotina operacional.

O Papel – O desenvolvimento de um projeto brown field trará mudan-
ças à rotina operacional da Unidade Três Lagoas?

Silveira – Sem dúvida. Neste momento, a empresa tem de mostrar 
sua capacidade de fazer as movimentações necessárias à realização do 
projeto, considerando o desenvolvimento das pessoas e as oportunida-
des de crescimento da empresa, sem, é claro, deixar de se estruturar para 
manter a operação da primeira linha, como forma de continuar gerando 
resultados, inclusive para pagamento do projeto. 

O Papel – Fala-se muito a respeito das mudanças previstas para a 
indústria de base florestal, com incrementos tecnológicos que levarão à 
implantação prática das biorrefinarias. Nesse sentido, o que a Fibria tem 
realizado em parceria com a Ensyn?

Silveira – Segundo a visão estratégica da Fibria, até 2025, os novos 
negócios serão responsáveis por 20% da geração de resultados. Essa 
projeção foi o primeiro movimento a mostrar como a empresa pretende 
trabalhar nos próximos anos. Há dois anos, então, foi criada uma direto-
ria de novos negócios para olhar especificamente às diferentes oportu-
nidades que surgem nesses âmbitos. Entre essas novas oportunidades, 

Perfil Empresarial

Empresa: Fibria

Ano de fundação: 2009

Sede: São Paulo – Brasil

Países onde atua: exporta sua produção para mais de 40 pa-
íses da Europa, da Ásia e da América Latina e também para os 
Estados Unidos. Conta com escritórios em Miami (EUA), Lus-
tenau (Áustria) e Hong Kong (China), assim como centros de 
distribuição no Golfo do México, no nordeste e no sudeste dos 
Estados Unidos, no norte da Europa, no Mediterrâneo, na costa 
da China e no Sudeste Asiático.

Maiores conquistas na história da empresa:  líder mun-
dial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma em-
presa que procura atender, de forma sustentável, à crescente 
demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capa-
cidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulo-
se, a companhia conta com unidades industriais localizadas em 
Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis 
(BA), onde mantém a Veracel em joint operation com a Stora 
Enso. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da uni-
dade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade 
produtiva de 1,75 milhão de toneladas de celulose por ano. O 
início de operação da nova fábrica está previsto para o quarto 
trimestre de 2017. A companhia possui 967 mil hectares de flo-
restas, sendo 563 mil de florestas plantadas e 343 mil de áreas 
de preservação e de conservação ambiental.
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surgiu a parceria com a Ensyn, que está desenvolvendo um projeto de 
produção de bio-óleo. O projeto está em uma fase evoluída e, em um 
horizonte próximo, deve ser apresentado para apreciação do Conselho 
da empresa. A definição do site da Fibria que irá receber a planta de bio-
-óleo ainda não foi feita, pois há de se considerar um conjunto de fatores 
importantes, incluindo a logística e os incentivos fiscais, que influenciam 
na decisão.  

O Papel – Quais são as suas perspectivas para o mercado de celulose 
em 2016? 

Silveira – Entre as boas notícias recentes está o fato de que o setor 
e o mercado têm se preocupado muito com o momento adequado da 
entrada das novas plantas. Se considerarmos o período vivido em um 
passado recente, podemos ver que já conseguimos administrar a entrada 
de três projetos importantes, fazendo com que o mercado continuasse 
saudável e equilibrado. Nos próximos anos, novamente temos previstos 
os startups de dois projetos, incluindo o nosso. Considerando também o 
balanço de 2015, um ano que superou expectativas, entendemos que as 
condições de mercado apontam para um próximo ano bem balanceado. 
O projeto Horizonte 2 está avançando muito bem, dentro dos prazos 
previstos. Estamos nos preparando para entrar em operação numa janela 
de mercado muito interessante.              n
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FIBRIA
DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

ABTCP/ G
UILHERM

E BALCO
N
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Dennis Bernardi, coordenador corporativo de Cadastro e Geoprocessamento, da Fibria
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CBC INDÚSTRIAS PESADAS
CATEGORIA FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 
PARA RECUPERAÇÃO DE LICOR E GERAÇÃO DE ENERGIA

DIVULG
AÇÃO

 CBC

Kazumichi Makino, presidente
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O Papel – Mais uma vez, a CBC destacou-se como vencedora nesta 

categoria. Quais diferenciais tecnológicos dos equipamentos fornecidos 

pela empresa podem ser creditados pela conquista?

Kazumichi Makino, presidente – A CBC está presente no mercado 

de papel e celulose desde seus primórdios, como uma empresa nacional de 

capital estrangeiro fundada em 1955 com o objetivo de produzir caldeiras 

geradoras de vapor de alta performance. O sistema de recuperação de licor 

e geração de energia esté entre os principais produtos da empresa. A CBC 

tem tecnologia, experiência comprovada, conhecimento e todos os recur-

sos necessários – desde o setor de Vendas, Engenharia e Produção até o de 

Suprimentos e Montagem, que é a base e o diferencial da empresa. Esta 

estrutura permite o fornecimento de produtos com alto conteúdo nacional, 

contribuindo para o desenvolvimento de vários outros segmentos indus-

triais em todo o território brasileiro. Outro ponto forte é o aporte tecnoló-

gico que recebemos de nossa matriz, a Mitsubishi Hitachi Power Systems 

(MHPS), do Japão. Tudo isso se reflete na participação social e econômica 

do País, gerando riqueza e distribuição de renda local. Falando especifica-

mente dos fatos mais recentes, não poderíamos deixar de citar a parceria 

Perfil Empresarial

Empresa: CBC Indústrias Pesadas S.A.

Ano de fundação: 1955

Sede: São Paulo (SP) – Brasil

Países onde atua: predominantemente Brasil, mas também 
Chile e Estados Unidos

Maiores conquistas na história da empresa: a honra de 
vir participando de grandes empreendimentos no Brasil, cola-
borando com o crescimento e o desenvolvimento econômico do 
País. Entre as obras que merecem destaque nas quais se en-
contram equipamentos de grande porte da CBC, vale citar as 
refinarias da maior empresa de óleo e gás no Brasil e as prin-
cipais plantas brasileiras de celulose. Os produtos da CBC tam-
bém podem ser encontrados em outros setores significativos da 
economia brasileira, tais como mineração e siderurgia, químico 
e petroquímico, saneamento, alimentício e geração de energia.

Próximas metas: o startup e a performance das caldeiras de 
força e de recuperação química fornecidas pela CBC para o Pro-
jeto Puma, da Klabin, em Ortigueira (PR), de acordo com o cro-
nograma planejado; fortalecimento das ações do novo grupo de 
pós-vendas para ampliar o atendimento aos clientes; continuar 
com os esforços, quer em inovação, processos ou competitivida-
de, para conquistar o fornecimento de equipamentos e sistemas 
para geração de energia dos próximos projetos previstos no se-
tor de celulose e papel.

com o cliente Klabin, no Projeto Puma, em Ortigueira (PR), razão principal 

de termos sido vencedores do prêmio Destaques do Setor – ABTCP 2015. 

Um dos maiores investimentos da história da Klabin, o projeto refere-se 

a uma nova planta industrial para produção de celulose com capacidade 

anual de 1,5 milhão de toneladas. A CBC/MHPS foi a empresa escolhida 

para o fornecimento de duas grandes caldeiras que produzirão vapor de 

alta pressão e temperatura, sendo uma para o processo de recuperação 

química e outra de força. A caldeira de recuperação química, utilizada na 

indústria de celulose e papel para a queima de licor preto e recuperação de 

soda (Na), terá capacidade de 7 mil tss/d (1200 t/h), enquanto a caldeira 

de força, do tipo de leito fluidizado borbulhante (BFB, na sigla em inglês, de 

Bubbling Fluidized Bed), utilizará combustível renovável (biomassa) para a 

produção de 280 t/h de vapor. Com a tecnologia CBC/MHPS em caldeiras 

de alta pressão e alta temperatura, ambas contribuirão para a geração de 

270 MW de energia, fazendo a nova fábrica da Klabin autossuficiente em 

geração de energia elétrica.

O Papel – Ao longo do último ano, as pesquisas encabeçadas pela 

CBC ou por sua matriz, no Japão, trouxeram incrementos significativos 

aos equipamentos que formam a área de geração de energia das plantas 

de celulose e papel? 

Makino – Sim, a CBC tem recebido de sua matriz todo o apoio tec-

nológico para a área de geração de energia. Vale destacar que, no início 

de 2014, a Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) e a Hitachi, Ltd., ambas 

japonesas, estabeleceram uma nova joint venture de negócios de siste-

mas de energia, originando a MHPS. Essa união de forças trouxe para a 

CBC, pertencente ao grupo, um amplo apoio em tecnologia avançada 

para geração de energia elétrica. Os incrementos tecnológicos, tanto de 

produtos quanto de processos, desenvolvidos nas dependências da CBC 

no Brasil ou nos laboratórios e unidades fabris do grupo MHPS na Ásia, 

na Europa e nos Estados Unidos, para sistemas de geração de vapor de 

alta pressão e alta temperatura, aplicáveis ao processo industrial e/ou 

geração de energia elétrica, permitem à CBC corresponder às contínuas 

demandas por melhorias nas caldeiras de recuperação e de força, con-

tribuindo para a alta eficiência na geração de energia das plantas de 

celulose e papel.

O Papel – Alguma tendência vem se desenrolando atualmente e deve 

fortalecer-se nos próximos anos?

Makino – Suporte tecnológico mais atuante, com menor custo 

de manutenção e maior vida útil ao equipamento, e um novo grupo 

de pós-venda, visando uma maior aproximação com o cliente, são as 

duas tendências que almejamos consolidar. O Brasil vem continua-

mente alterando sua matriz de geração de energia elétrica de fontes 

hídricas para combustíveis renováveis, entre os quais a biomassa. O 

setor de celulose e papel já faz amplo uso de caldeiras de biomassa 

como fonte de energia, e nossa tecnologia em caldeiras de biomassa 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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visa proporcionar aos nossos clientes menor custo de manutenção e 

maior vida útil ao equipamento. Por isso, uma caldeira operando con-

tinuamente sem problemas e a alta confiabilidade da planta agregam 

bastante valor aos negócios de nossos clientes e abrem novas oportu-

nidades de negócios para nossa empresa em sistemas de geração de 

energia. Aliado a isso, está o nosso plano de ação para incrementar 

a área de pós-vendas por meio da combinação da tecnologia CBC/

MHPS ao bom relacionamento com os clientes. A razão de criarmos 

um grupo de pós-vendas é justamente podermos estar mais próximos 

dos clientes e entender suas necessidades com mais profundidade, 

para então propor e oferecer soluções provenientes do know how, 

da tradição e da tecnologia CBC/MHPS. Nós consideramos que nossa 

tecnologia, acumulada pela experiência mundial da MHPS em siste-

mas para geração de energia, pode contribuir amplamente para os 

negócios de nossos clientes. A CBC inova sempre para atender melhor 

os clientes com padrão world class em produtos e serviços.

O Papel – Fazendo um balanço do ano de 2015, o que a empresa 

vislumbra para 2016? Quais ações e projetos estão sendo pautados para 

o próximo ano? 

Makino – As dificuldades no cenário econômico e político brasilei-

ro de 2015 trazem incertezas e um viés de dúvidas para 2016. Como o 

ambiente futuro das vendas deve permanecer difícil, pretendemos atuar 

fortemente no desenvolvimento de novos negócios, visando ampliar a 

linha de produtos da CBC, como uma extensão de seu principal negócio, 

ou seja, a tecnologia em caldeiras. Além das propostas de fornecimentos 

de produtos e em complemento aos nossos esforços de vendas, busca-

mos oferecer soluções. Dessa maneira, desejamos possibilitar acesso a 

linhas de financiamentos aos produtos ofertados e ajudar nossos clien-

tes na viabilização de seus projetos de investimentos. A CBC também 

considera que qualquer implantação ou expansão de plantas indus-

triais demanda significativas quantias de recursos, buscando auxiliar o 

cliente a reduzir o seu Capex, por meio da oferta de produtos e servi-

ços CBC ainda mais competitivos.             n

Anuncie na Revista O Papel e amplie a visibilidade da sua empresa.



53

CADERNO DESTAQUES DO SETOR

dezembro/December 2015 - Revista O Papel

ANDRITZ BRASIL
CATEGORIA FABRICANTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PARA CELULOSE

DIVULG
AÇÃO

 AN
DRITZ

Luis Bordini, diretor presidente da Andritz Brasil
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O Papel – Quais aspectos definem uma planta competitiva de celu-
lose atualmente? De que forma os projetos e os equipamentos forneci-
dos pela empresa buscam atender a essas demandas?

Luis Bordini, diretor presidente da Andritz Brasil – Para ser 
competitiva, uma planta de celulose deve operar com máxima efici-
ência energética e custos operacionais reduzidos ao mínimo, levando 
sempre em consideração a proteção ao meio ambiente. Na prática, o 
desenvolvimento de tecnologias sustentáveis está integrado a dife-
rentes frentes. Além de fornecer os reconhecidamente melhores equi-
pamentos e máquinas para fabricação de celulose, a Andritz oferece 
tecnologias que se concentram nos subprodutos da produção de celu-
lose e na criação de energia verde, assim como tecnologias voltadas à 
minimização do consumo de produtos químicos e água.

O Papel – Recentemente a Andritz foi anunciada como responsável 
pelo fornecimento do pacote que engloba o pátio de cavacos, a linha 
de fibras, a máquina de secar, a caldeira de recuperação, evaporação, 
caustificação e o forno de cal do Projeto Horizonte 2, da Fibria. Quais 
diferenciais colocaram a empresa à frente da concorrência e resultaram 
na contratação dos equipamentos?

Bordini – Além da comprovada tecnologia, a experiência na im-
plantação de projetos no modelo EPC foi fundamental para a Andritz 
ser contemplada com esse pedido para o Projeto Horizonte 2, em Três 
Lagoas (MS). Os maiores players mundiais de celulose, incluindo outras 
fábricas no Brasil e na América do Sul, contam com a tecnologia Andritz 
para processamento de madeira, cozimento, lavagem, branqueamento 
e secagem de celulose. A tecnologia Andritz também está presente na 
planta de licor branco, nos sistemas de evaporação e de recuperação 
e nas ferramentas de automação destes grandes players mundiais. Os 
sucessivos recordes de produção da Eldorado Celulose, bem como o 
ótimo desempenho das muitas plantas de celulose ao redor do mundo 
que utilizam máquinas e equipamentos Andritz, são exemplos que pro-
vam a confiabilidade e a fidelização dos clientes.

O Papel – Quais são os desafios e as oportunidades envolvidos no 
contexto que cerca a indústria brasileira de celulose atualmente?

Bordini – Os principais desafios enfrentados pelos produtores de 
celulose que almejam uma contínua e crescente sustentabilidade in-
cluem a conquista de uma produção estável de polpa com qualidade 
uniforme, aliada ao menor consumo possível de produtos químicos e 
água e com o mais alto nível de eficiência. O surgimento de novas 
capacidades produtivas, em particular na América do Sul, será um dos 
principais motores do mercado em longo prazo. Paralelamente a novos 
projetos, há também um mercado em potencial para a modernização 
das fábricas de celulose existentes. 

O Papel – Neste cenário, de que forma a empresa trabalha para 
fortalecer a própria competitividade?

Bordini – Para manter-se na vanguarda em termos de tecnologia, 
a Andritz investe cerca de 3% de suas vendas anuais em Pesquisa & 
Desenvolvimento, direcionando suas ações para a melhoria dos proces-

Perfil Empresarial

Empresa: Andritz Pulp & Paper

Ano de fundação: 1852

Sede: Graz (Áustria)

Países onde atua: mais de 250 no mundo todo

Maiores conquistas na história da empresa: ao longo de 
mais de 150 anos, a Andritz vem conquistando a confiança de 
clientes no mundo inteiro, tornando-se referência e líder mun-
dial no fornecimento de sistemas, equipamentos e serviços para 
a produção de celulose, papel, tissue e cartão. Nesses 23 anos 
de atuação no Brasil, a Andritz tem em seu portfólio mais de 
20 projetos Engineering, Procurement and Construction (EPC), 
tendo fornecido equipamentos para todos os grandes projetos 
greenfield, incluindo Veracel, Suzano (Mucuri), Fibria (Três Lago-
as – Horizonte 1) e Eldorado Celulose, que desde o startup, em 
outubro de 2013, vem sistematicamente batendo os próprios re-
cordes de produção. Atualmente, a Andritz é o maior fornecedor 
de equipamentos de processo para o Projeto Puma da Klabin e 
conquistou recentemente o pedido da Fibria para fornecimento 
do pátio de madeira, linha de fibra, planta de secagem, planta 
de licor branco, evaporação e caldeira de recuperação para o 
Projeto Horizonte 2. 

sos de produção de todos os tipos de fibras, com o objetivo de tornar 
a produção de celulose mais eficiente e, consequentemente, mais sus-
tentável. A constante busca por melhorias estende-se também à área 
operacional e organizacional da Andritz, que acredita que somente as 
empresas capazes de trabalhar de forma sustentável e socialmente res-
ponsável serão bem-sucedidas no longo prazo.

O Papel – Com a confirmação dos projetos de expansão dos gran-
des players de celulose, quais são os planos da empresa para os próxi-
mos anos no Brasil? Quais são as ações previstas para o atendimento 
das demandas futuras?

Bordini – Nossos planos incluem investimento contínuo em P&D, na 
busca por melhorias em nossos processos e produtos, visando seguir na 
vanguarda com o que há de mais avançado em tecnologia para produ-
ção de celulose, de forma a atender ao mercado com equipamentos que 
minimizam os custos operacionais e maximizam a eficiência energética 
e a proteção do meio ambiente. Adicionalmente, a Andritz desenvol-
ve tecnologias personalizadas para atender às demandas dos clientes 
em produtividade e sustentabilidade. Também é importante ressaltar o 
contínuo treinamento e desenvolvimento da área de Recursos Huma-
nos, não só para atender às demandas do mercado, mas principalmente 
para aprimorar a excelência do atendimento aos clientes.     n
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VOITH PAPER
CATEGORIA FABRICANTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PARA PAPEL

DIVULG
AÇÃO

 VO
ITH PAPER

Flávio Silva, presidente da Voith Paper América do Sul
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O Papel – Quais aspectos definem uma planta competitiva de papel 
atualmente? De que forma os projetos e os equipamentos fornecidos 
pela empresa buscam atender a essas demandas?

Flávio Silva, presidente da Voith Paper América do Sul – 
Atualmente, a competitividade de uma planta de papel pode ser ava-
liada pelo seu nível de automação industrial, sendo capaz de conectar 
a gestão e o controle de todo o processo produtivo. Tal avaliação, en-
tretanto, será alterada nos próximos anos à medida que a automação 
evoluir para um patamar de digitalização industrial. Dessa maneira, 
será possível obter otimizações de tempo simultaneamente à redução 
dos custos operacionais, tornando a planta mais competitiva. Nesse 
sentido, a Voith está na vanguarda e acaba de lançar o conceito Paper-
making 4.0, um conjunto de sistemas que promovem a interligação de 
processos e a comunicação entre máquinas. A partir do Papermaking 
4.0, que se alinha à Indústria 4.0 e define o futuro dos processos pro-
dutivos, a Voith contribui para o aumento de eficiência, produtividade 
e qualidade de toda a cadeia de suprimentos do processo papeleiro, 
mesmo em sistemas e equipamentos já existentes. Com soluções de 
visualização, estabilização e manutenção preventiva inteligente, o Pa-
permaking 4.0 é a conjunção de vários sistemas que permitem à Voith 
otimizar até mesmo processos estáveis. Como exemplos de soluções 
4.0 da Voith, podemos mencionar o OnEfficiency, solução que possibili-
ta  explorar melhor os potenciais da máquina de papel. Constituído por 
diversos subsistemas, contribui para a estabilização dos processos de 
fabricação do papel e abre espaço para mais melhorias. O sistema On-
Care, por sua vez, identifica as menores falhas e consegue diagnosticar 
os primeiros danos sofridos por rolamentos e esferas, antes mesmo de 
essas falhas interferirem na produção. Isso se reflete em prevenção de 
paradas não programadas e custosas. O Papermaking 4.0 da Voith, com 
seus diversos sistemas, fornece ferramentas que possibilitam o proces-
samento eficaz de grande volume de dados gerados na fabricação de 
papel, ao longo de grandes períodos, algo praticamente impossível por 
métodos manuais.

O Papel – Quais são as características e os propósitos das telas 
formadoras recentemente lançadas pela Voith Paper?

Silva – As telas MultiForm IR e MultiForm IC fazem parte da Série 
I da Voith. Foram desenvolvidas para os exigentes processos de fabri-
cação de papéis cartão, de embalagem e gráfico. Os produtos da série 
baseiam-se no conceito SSB, e a característica especial dessas telas é 
a relação de Fios Longitudinais de 3:2. Ambas foram projetadas para 
aplicações com elevados requisitos de estabilidade dimensional e de-
sempenho de desaguamento. A relação de fios das telas combina um 
lado fino (na face que está em contato com o papel) e outro extrema-
mente estável (na face em contato com a máquina). A boa performance 
das telas em altas velocidades e o impacto positivo no que se refere 
ao consumo de aditivos são outras vantagens dos novos produtos. Vale 
destacar que a Série I da Voith já foi usada na fabricação de pelo menos 
14 milhões de toneladas de papel no mundo. Essas telas, que estão 
sendo utilizadas em ampla gama de aplicações – desde papéis finos 
até os de embalagem –adequam-se a todos os tipos de formadores.

Perfil Empresarial

Empresa: Voith Paper Máquinas e Equipamentos

Ano de fundação: 1964

Sede: Alemanha

Países onde atua: em mais de 50 no mundo inteiro, sendo 
atualmente uma das maiores empresas familiares da Europa

Maiores conquistas na história da empresa: acompanhar 
e desenvolver competências para adequar-se aos diversos ci-
clos da indústria de papel e celulose nos últimos 50 anos, tor-
nando-se atualmente não apenas um fornecedor de máquinas 
e equipamentos, mas de soluções completas e integradas com 
forte expertise em gerenciamento de projetos e prestação de 
serviços; o Innovation Center, centro de pesquisa e desenvolvi-
mento mundial que direciona os desenvolvimentos para o setor 
de tissue, confirmando seu potencial para a inovação, e acima 
de tudo, ao longo dessas cinco décadas no Brasil, a confiança 
depositada pelos clientes na Voith, que participa ativamente de 
grandes projetos de papel e celulose, acompanhando o cresci-
mento e o desenvolvimento dessa indústria no País 

Próximas metas:  participar, cada vez mais ativamente, por 
meio de serviços e soluções inovadoras, da ampliação da produ-
ção e da competitividade da indústria de celulose e papel.

O Papel – Mais trabalhos têm sido desenvolvidos pelos centros de 
pesquisa da empresa atualmente? Algum estudo tem apontado resul-
tados promissores em termos de inovação?

Silva – O conceito Papermaking 4.0 está impulsionando mais pes-
quisas e testes em todas as áreas da Voith. Como tendência, novos 
algoritmos e novas simulações físicas devem ser desenvolvidas, de 
forma a gerar uma base para a modelagem dos sistemas existen-
tes. Esses modelos servirão como a inteligência dos futuros equipa-
mentos, os quais passarão a conversar entre si, imprimindo um ritmo 
acelerado de otimização e tornando-os mais autônomos, com a pos-
sibilidade de alertar o operador sobre as condições do equipamento. 
Será possível, por exemplo, prever falhas ou necessidades de ma-
nutenção com antecedência, facilitando o planejamento e evitando 
tempos improdutivos não planejados. Além do conceito Papermaking 
4.0, a Voith investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento para 
o lançamento do seu portfólio BlueLine, para o preparo de massa. 
Essa nova linha teve como motores propulsores de desenvolvimento 
a qualidade e a redução de consumo energético, oferecendo muita 
inovação e benefícios aos nossos clientes.
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O Papel – Diante do atual cenário econômico e demais variáveis 
externas que impactam o desempenho do setor, em quais frentes estra-
tégicas a Voith Paper trabalha para manter-se competitiva?

Silva – A Voith segue um planejamento de longo prazo, o que cola-
bora para a manutenção de uma estrutura sempre equilibrada global-
mente, que acaba não se influenciando com eventuais movimentos des-
favoráveis da economia local. Dessa forma, conseguimos nos manter 
inovadores, desenvolvendo produtos e soluções tecnológicas capazes 
de promover o uso eficiente dos recursos e agregar valor aos clientes. 
Além das soluções, a Voith dispõe de um amplo portfólio de serviços 
para a indústria de papel, configurados para atender às demandas sob 
medida em todas as etapas de produção, com o objetivo de garantir 
ao cliente a funcionalidade completa dos equipamentos de produção, 
evitar paradas não programadas, reduzir custos de serviços e equipa-

mentos, além de maximizar a disponibilidade e a produtividade de suas 
fábricas de papel.

O Papel – Quais são as expectativas da empresa sobre a indústria 
de celulose e papel em 2016? Quais ações e projetos estão sendo 
planejados?

Silva – O mercado sinaliza com a implantação de vários projetos, enca-
beçados por grandes fabricantes, que irão promover a ampliação da produ-
ção e a melhoria da competitividade da indústria de celulose e papel. Por 
isso, as expectativas são promissoras para o setor como um todo. Ainda 
assim, mais do que registrar bons resultados em função da atual taxa de 
câmbio, acreditamos que o setor deve crescer em produção e negócios, 
movimentações que influenciam diretamente a Voith Paper, fornecedora de 
equipamentos de ponta e serviços qualificados aos fabricantes.    n

A Revista O Papel tem mídias especiais em sua versão digital
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OJI PAPÉIS ESPECIAIS
CATEGORIA FABRICANTE DE PAPÉIS ESPECIAIS

DIVULG
AÇÃO

 O
JI

Agostinho Monsserrocco, presidente da OJI Papéis Especiais
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O Papel – Alguma característica em especial vem se destacando no 
segmento de papéis especiais ao longo dos últimos anos? 

Agostinho Monsserrocco, presidente da OJI Papéis Espe-
ciais – O número de aplicações em papéis térmicos está crescendo 
a cada dia por meio de novas tecnologias empregadas. Entre os usos, 
destacamos o controle de acesso em estacionamento e shopping cen-
ters, que vêm usando mais papel em substituição a outros substra-
tos, além de valets de estacionamento e multas com equipamentos 
portáteis, parquímetros em algumas cidades do Brasil e crescimento 
da impressão instantânea de contas públicas (água, luz, gás, etc) em 
papel térmico. Com as eleições municipais em 2016, teremos também 
a utilização de papéis térmicos na impressão da “zerésima” das urnas 
(relatório impresso ao final da eleição, com dados detalhados dos vo-
tos por urna).

O Papel – Agregar valor ao produto e reduzir custos de produção, 
por exemplo, têm se tornado questões cada vez mais indispensáveis 
para se manter competitivo?

Monsserrocco – Sem dúvida. Esse é, inclusive, um objetivo que te-
mos perseguido constantemente. O Brasil vive um dos momentos mais 
delicados dos últimos anos. A recessão é uma realidade e, diante disso, 
as organizações têm buscado, a todo momento, o equilíbrio de suas ativi-
dades. Estamos diante de grandes desafios e obstáculos, mas, neste mo-
mento, nosso diferencial tem sido a capacidade de nossos profissionais 
encontrarem novas oportunidades para enfrentar as dificuldades. Para os 
próximos meses, a redução de perdas no processo produtivo, algo que já 
é uma realidade em nosso dia a dia, será primordial em nossa busca de 
maior competitividade, juntamente à diminuição de custos.

O Papel – Como tem sido o desempenho da empresa em 2015? Al-
gum dos segmentos de atuação – papéis térmicos e autocopiativos – re-
cebeu dedicação especial ou se destacou em relação ao outro?

Monsserrocco – O ano de 2015 tem sido de grandes desafios. A 
desaceleração da economia e a consequente redução do consumo tive-
ram impacto direto sobre o resultado de praticamente todas as compa-
nhias do País – e com a OJI não foi diferente. Temos sentido a diferença, 
mas também estamos buscando compensar essa discrepância com re-
dução de custos, melhor aproveitamento de recursos e desenvolvimen-
to de parcerias cada vez mais produtivas e rentáveis para o negócio. 
Além disso, nosso trabalho com a exportação, iniciado há alguns anos, 
vem trazendo bons resultados, mostrando-se uma estratégia acertada. 

O Papel – Em quais frentes estratégicas a OJI vem trabalhando para 
driblar os desafios atuais e seguir se destacando no segmento? Em pa-
ralelo aos desafios específicos do segmento, o atual cenário econômico 
no qual o País está inserido gera uma atuação particular da OJI?

Monsserrocco – A redução dos custos e a ideia de se fazer mais 
com muito menos é o que tem sido nosso grande diferencial. Isso tem 
possibilitado manter nossa estrutura de pessoas e também a competi-
tividade do negócio. O comprometimento e o envolvimento de nossos 
profissionais têm feito a diferença para que possamos continuar firmes 

Perfil Empresarial

Empresa: OJI Papéis Especiais

Ano de fundação: 2011 – OJI Papéis Especiais (Piracicaba – SP, 
Brasil); 1873 – OJI Holdings Corporation (Japão)

Sede: Tóquio (Japão)

Países onde atua: América Latina

Maiores conquistas na história da empresa: com capaci-
dade produtiva de 120 mil toneladas de papel por ano, alcançou 
a posição de líder nacional e latino-americana do segmento de 
papéis especiais (térmicos e autocopiativos) 

Próximas metas: expandir o mercado de exportação e otimi-
zar os recursos para atender aos mercados atuais

no atual cenário. Restrição ao crédito, redução da atividade econômi-
ca e aumento de carga tributária impactam diretamente o consumo 
e, consequentemente, nosso negócio. Assim, procuramos focar nossos 
esforços no melhor aproveitamento de todos os nossos recursos e na 
busca por novos mercados, expandindo nossas possibilidades e garan-
tindo a manutenção das nossas atividades. 

 
O Papel – Quais são as expectativas da OJI sobre o segmento de 

papéis especiais em 2016? Qual é o planejamento da empresa para o 
próximo ano, especialmente com a nova gestão?  

Monsserrocco – Como o cenário macroeconômico não deve se 
modificar drasticamente em comparação a 2015, as dificuldades de-
verão ser muito parecidas. Temos de continuar perseguindo novas 
oportunidades de negócio por meio de novos mercados e revisão do 
portfólio de produtos. Até agora, em apenas quatro anos de Brasil, te-
mos alcançado grandes resultados, como a expansão de nossos negó-
cios tanto no mercado nacional quanto no internacional e o aumento 
da capacidade de produção. Com resultados tão expressivos, fomos 
contemplados por três anos consecutivos com o Prêmio Destaques do 
Setor, concedido pela ABTCP, reconhecidamente o maior prêmio do 
setor. Estamos, contudo, vivendo um novo momento. Nossa essência 
de sempre inovar e crescer de forma equilibrada e admirável nos faz 
pensar adiante e projetar um futuro ainda mais promissor para nossa 
empresa. É claro que teremos desafios, principalmente pelo momento 
ruim que todo o País vive, mas contamos muito com a capacidade e o 
envolvimento de nossos profissionais. Temos as pessoas como nosso 
grande diferencial e, por isso, nosso foco está nas ações que priorizem 
o desenvolvimento pelo trabalho das pessoas que estão conosco todos 
os dias. São elas que nos projetarão para o futuro e farão da OJI uma 
empresa cada vez maior e melhor para se trabalhar, com sustentabili-
dade, crescimento e desenvolvimento.             n
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DIVULG
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 KLABIN

 Arthur Canhisares, diretor industrial de Papéis
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O Papel – Diante das dificuldades enfrentadas pelo Brasil devido à 
atual crise econômica, como tem sido o desempenho da Klabin nos seg-
mentos em que atua?

Arthur Canhisares, diretor industrial de Papéis – O Brasil 
vive um momento desafiador do ponto de vista econômico e político, 
mas somos uma companhia centenária, com flexibilidade e resiliência, 
que se beneficia da alta produtividade florestal, da excelência opera-
cional e de seu mix de produtos – papéis e cartões para embalagens, 
embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Essa variedade 
nos permite atuar em mercados diferentes e atrativos. Atendemos 
tanto aos mercados internos de necessidades básicas quanto aos de 
exportação. Com a Unidade Ortigueira (PR), a ser inaugurada no próxi-
mo ano, ampliaremos nossa flexibilidade e passaremos a comercializar 
celulose com custos de produção altamente competitivos. Apresenta-
mos ao mercado o resultado do terceiro trimestre de 2015 e pelo 17.º 
trimestre consecutivo registramos crescimento de Ebitda. Esse bom 
desempenho foi puxado pelas exportações.

O Papel – Algum dos produtos que compõem o portfólio da empresa 
vem sendo mais afetado? Por outro lado, algum vem se destacando pe-
los bons resultados? Por quais motivos?

Canhisares – A Klabin se beneficia de seu mix de produtos e das 
exportações. A alta do dólar inibe a importação e contribui para o con-
sumo de produtos nacionais, o que, consequentemente, favorece o con-
sumo de embalagens fabricadas no Brasil. Essa alta também é benéfica 
para a exportação de produtos do mercado agrícola, como o de frutas, 
que também utiliza embalagens nacionais. Além disso, os preços no 
mercado internacional são fixados em dólar, o que torna a exportação 
de papel, neste momento, vantajosa. Vale ressaltar que a produção de 
cartões da Klabin foi recorde no terceiro trimestre deste ano e que 
também houve 7% de aumento no volume de vendas de cartões em 
comparação com o terceiro trimestre de 2014. Esse resultado deve-se à 
resiliência de alguns mercados atendidos pela companhia, em especial 
o segmento de cartões para líquidos.

O Papel – Como a empresa alinhou o próprio planejamento estratégi-
co para superar o período austero do mercado interno e seguir atuando 
de maneira competitiva?

Canhisares – Temos a nosso favor a flexibilidade. Estamos registran-
do bom desempenho com as exportações. Nos últimos anos, realizamos 
uma série de ampliações em nossa capacidade de produção de papéis 
para embalagem. Atingimos em 2015 a capacidade de produção de 2 
milhões de toneladas/ano em papéis. A Unidade Ortigueira adicionará 
1,5 milhão de toneladas/ano de celulose, fazendo a Klabin alcançar a 
capacidade anual de 3,5 milhões de toneladas de papéis e celulose em 
2016. Assim, no período de 2013 a 2016, a empresa terá dobrado sua 
capacidade de produção. Com a fábrica em Ortigueira, atuaremos em 
novos segmentos, como o da celulose fluff, utilizada na fabricação de 
fraldas e absorventes, matéria-prima hoje 100% importada no País. Além 
disso, passaremos a comercializar celulose de fibra longa e de fibra curta.

O Papel – Ainda dando enfoque à competitividade, quais fatores 
são indispensáveis para uma atuação competitiva no segmento de 
embalagem?

Canhisares – Ter bons produtos e estar atento às necessidades 
dos clientes. A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis 
do Brasil, e também líder na produção de papéis e cartões para em-
balagens e embalagens de papelão ondulado, o que nos confere um 

Perfil Empresarial

Empresa: Klabin

Ano de fundação: 1899

Sede: São Paulo (SP) – Brasil

Países onde atua: Brasil e Argentina, com escritório comercial 
nos Estados Unidos e distribuidor na Europa

Maiores conquistas na história da empresa: o Projeto Puma 
é um marco na história da Klabin, sendo o maior investimento nos 
115 anos da empresa: R$ 5,8 bilhões, excluindo-se ativos florestais, 
melhorias em infraestrutura e impostos. A nova fábrica de celulose 
está sendo construída em Ortigueira (PR), com inauguração previs-
ta para o primeiro semestre de 2016. A nova planta terá capacidade 
de produzir anualmente 1,5 milhão de toneladas de celulose – 1,1 
milhão de toneladas de celulose de fibra curta e 400 mil toneladas 
de celulose de fibra longa, sendo parte convertida em fluff (utiliza-
da na confecção de fraldas descartáveis)

maior  entendimento  das necessidades do mercado. Nossa área de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação mantém linhas de pesquisa 
sobre qualidade da madeira tanto para fibra longa quanto curta; li-
nha de pesquisa para papéis kraftliner, reciclados e papelcartão. A 
Klabin é diferenciada no atendimento de demandas específicas de 
alguns segmentos de mercado – por exemplo papelcartão especial 
para a cadeia do frio, para a cadeia cervejeira e para as embalagens 
assépticas para líquidos e pastosos.  As linhas de pesquisas diferen-
ciam a Klabin neste mercado para atendimento das necessidades es-
pecíficas nos segmentos de alta escala.

O Papel – Quais estratégias e projetos estão sendo traçados para o 
segmento no próximo ano?

Canhisares – No segmento de embalagens, estamos atentos 
aos movimentos de mercado. Além de nossa eficiência fabril, nosso 
grande valor está na área florestal, na riqueza das fibras que planta-
mos. Também desenvolvemos pesquisas para extrair o melhor da 
madeira. Estamos sempre buscando  fibras com maior qualidade 
para que possamos fazer um produto cada vez mais resistente e ade-
quado. A Klabin realiza o maior investimento de sua história na área 
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que inclui a construção 
de um laboratório focado em inovação em Monte Alegre, no mu-
nicípio de Telêmaco Borba (PR), a ser inaugurado no próximo ano. 
Em 2016, a prioridade da companhia é iniciar a operação da fábrica de 
celulose em construção em Ortigueira.  Além de dobrar nossa capacidade 
de produção, a nova fábrica permitirá o ingresso em novos mercados. Do 
total de 1,5 milhão de toneladas de celulose, 400 mil toneladas serão 
de celulose de fibra longa de pínus, sendo parte convertida em celulose 
fluff. A outra parte da produção, de 1,1 milhão de toneladas, será de fibra 
curta de eucalipto, segmento que mais cresce no mercado de celulose e 
produto em que o Brasil é líder em tecnologia.             n
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O Papel – Como tem sido o desempenho da empresa ao longo de 

2015 nos diferentes segmentos em que atua?

Jeferson Lunardi, engenheiro comercial – A Melhoramentos 

Florestal, por meio de sua unidade industrial de Camanducaia (MG), 

atua basicamente na produção de fibras de alto rendimento dedica-

das 100% ao mercado. Mesmo com as dificuldades econômicas de 

2015, obtivemos um crescimento de vendas de 10% comparado a 

2014, resultado de investimentos e ganhos de eficiência no processo 

produtivo que vêm ocorrendo desde 2012. Tivemos nossos percalços, 

como o elevado impacto em nossas contas de energia elétrica, acar-

retado por aumentos que superaram 60%, em março último. Houve 

desequilíbrio nos nossos custos e com muita dificuldade repassamos 

parcialmente essa carga aos preços, para manter minimamente uma 

condição de continuidade. De qualquer forma, ao final de 2015, co-

memoramos nossos recordes de produção e vendas.  

O Papel – O fato de o mercado de papel cartão, principal destino 

dos produtos da Melhoramentos Florestal, estar atrelado ao com-

portamento da economia tem acarretado desafios? No contexto 

atual, outros segmentos têm recebido mais atenção por parte da 

empresa?

Lunardi – Sim. Para contribuir e minimizar as dificuldades en-

contradas principalmente por nossos clientes de embalagens dian-

te do comportamento da economia, temos envidado esforços para 

atendê-los com eficiência em qualidade, logística, assistência téc-

nica, sugestão ou até participação efetiva no desenvolvimento de 

novas oportunidades. Percebemos também a migração gradativa 

das fibras não branqueadas para as branqueadas e, nesse sentido, 

estamos evoluindo rapidamente para acompanhar a demanda, in-

clusive abrindo novas oportunidades nos papéis especiais e tissue, 

segmentos em que já estamos atuando. 

 

O Papel – Quais são as frentes estratégicas em que a empresa 

atua para manter-se competitiva?

Lunardi – Temos um atendimento personalizado. Podemos nos 

adaptar às necessidades de cada cliente em particular. Nossas áreas 

de Qualidade, Assistência Técnica, PD&I, Planejamento e Logística 

trabalham muito próximas ao cliente, proporcionando ações rápidas 

de apoio às necessidades e principalmente atuando na proativida-

de. Outro ponto fundamental para contribuir com a competitividade 

é a manutenção da certificação FSC, 100% conquistada em 2011.

Perfil Empresarial

Empresa: Melhoramentos Florestal

Ano de fundação: 1890

Sede: Sede administrativa: São Paulo – Brasil. Planta industrial: 
Minas Gerais – Brasil

Países onde atua: Brasil

Maiores conquistas na história da empresa: Uma das pio-
neiras na fabricação de celulose utilizando a fibra extraída do eu-
calipto no Brasil. A primeira na região Sudeste a ter sua fazenda 
certificada FSC na categoria 100%.

Próximas metas: primeiramente manter todas as conquistas 
e evoluções dessses últimos quatro anos. Desenvolver o Projeto 
Claryum será o foco de 2016, e evidentemente outros desafios vi-
rão na sequência, como o de levar a unidade industrial de Caman-
ducaia (MG) para a produção de 120 mil toneladas/ano, viabilizar 
a exportação, trabalhar no projeto de uma segunda unidade in-
dustrial e chegar aos dez maiores produtores mundiais de fibras 
de alto rendimento comercial. 

O Papel – Qual é o status do projeto que visava alterar a matriz 

energética da fábrica a partir do uso de biomassa?

Lunardi – Os investimentos foram adiados, uma vez que a ne-

cessidade de mais energia elétrica foi atendida pela eficientização 

energética da planta industrial. 

O Papel – Quais são as expectativas da Melhoramentos Florestal 

sobre a indústria de celulose e papel em 2016? Qual é o planeja-

mento da empresa para o próximo ano?

Lunardi – Embora o cenário econômico não seja favorável para 

2016, nosso objetivo é continuar crescendo. Para tanto, estamos 

dando início ao Projeto Claryum, um passo extremamente impor-

tante aos compromissos firmados com nossos clientes e para novas 

oportunidades de mercado. O projeto visa a um aumento de capa-

cidade produtiva e à otimização no processo de branqueamento, 

além de importantes avanços na qualidade do produto com maior 

eficiência na depuração.                n
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SOLENIS ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.
CATEGORIA FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS
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Flávio Parrillha Martins, diretor de Vendas Celulose e Papel
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O Papel – Quais incrementos recentes trouxeram mais avanços ao 

processo fabril de celulose e papel, tornando-o mais eficiente com o 

auxílio de produtos químicos?

Flávio Parrillha Martins, diretor de Vendas Celulose e Pa-

pel – Os produtos ou programas químicos conferem características es-

peciais, como resistência e suavidade ao produto final, dando suporte 

à continuidade operacional das plantas e otimizando a performance 

global do processo produtivo. A somatória desses fatores tem impacto 

direto no ganho de produtividade e, consequentemente, na competiti-

vidade – em especial no caso de mercados dinâmicos como o brasilei-

ro, o que em momentos de desafios econômicos, como o que estamos 

vivendo atualmente, é fator decisivo para a continuidade dos negócios. 

A Solenis trabalha incessantemente em pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias que levem à indústria do papel e celulose tan-

to ganhos de produtividade quanto de qualidade ao produto final. O 

destaque atual fica por conta da linha Hercobond, que eleva a perfor-

mance global das máquinas de papel, aumentando a produtividade e, 

ao mesmo tempo, melhorando a qualidade e o desempenho final do 

papel, resultando em diferenciação do produto. A combinação desses 

fatores resulta em um processo de fabricação muito mais eficiente nos 

diversos aspectos relevantes para os clientes. 

O Papel – Quais são as estratégias da Solenis para atender a um 

segmento que visa a melhorias contínuas, como a indústria de celulose 

e papel?

Martins – Nossa atuação está baseada em três principais pila-

res. O primeiro diz respeito à proximidade constante com os clien-

tes, para obter conhecimento das particularidades e desafios de seu 

processo produtivo. O segundo caracteriza-se pela disponibilização 

de equipe de Vendas e Aplicações, com sólido conhecimento dos 

processos para desenvolver e colocar em prática as soluções de que 

nossos clientes precisam. O terceiro, finalmente, consiste em inves-

timento contínuo em pesquisas para o desenvolvimento de produ-

tos e tecnologias que atendam às novas exigências do mercado, 

sejam ambientais ou de qualidade. 

O Papel – Como é o processo de lançamento de produtos da empre-

sa? Há uma equipe de P&D focada no desenvolvimento de tendências 

antecipadas ao mercado?

Martins – A Solenis possui uma estrutura global de desenvolvimen-

to localizada na cidade de Wilmington – Delaware (Estados Unidos) 

que conta com centenas de cientistas trabalhando de maneira integra-

da com os mais modernos processos tecnológicos para encontrar as 

soluções de vanguarda de que nossos clientes precisam ou precisarão. 

Perfil Empresarial

Empresa: Solenis Especialidades Químicas Ltda.

Ano de fundação: 2014

Sede: Wilmington – Delaware (EUA)

Países onde atua: em 188

Maiores conquistas na história da empresa: Prêmio  
Destaques do Setor ABTCP 

Próximas metas:  consolidar a participação da empresa nos 
principais mercados da América Latina.

Tudo é feito por meio de informações colhidas diretamente com os 

clientes, o que nos garante identificar tendências e necessidades glo-

bais, regionais e locais. Para dar suporte ao contínuo desenvolvimento, 

utilizamos o processo de stage gate denominado Innova.

O Papel – Algum segmento atendido pela empresa se destacou ao 

longo do ano? Como tem sido esse desempenho e por que o segmento 

vem despontando frente aos demais?

Martins – O segmento no qual temos percebido maior movimen-

tação é o de papel tissue, que vem apresentando crescimento em con-

sumo específico, bem como uma importante melhoria na qualidade do 

produto final, demandando dos fabricantes investimentos em novas 

máquinas e programas químicos cada vez mais efetivos. O investimen-

to em máquinas novas exige o desenvolvimento de tecnologias e pro-

dutos que atendam à altura essa demanda. 

O Papel – Quais são as expectativas da Solenis sobre a indústria 

de celulose e papel em 2016? O que a empresa planeja para o 

próximo ano?  

Martins – Entendemos que será um ano de muitos desafios em 

função da situação econômica do Brasil. A busca por reduções de custo 

e elevações de produtividade serão as palavras de ordem. Ao mesmo 

tempo, algumas oportunidades deverão surgir, principalmente para 

aqueles que tiverem capacidade de exportação e também para as em-

presas que estiverem próximas às cadeias de produção em que o Brasil 

já apresenta competitividade histórica, como celulose e agrobusiness, 

uma vez que o fator cambial deverá jogar a favor desses negócios.   n
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ALBANY INTERNATIONAL
CATEGORIA FABRICANTE DE VESTIMENTAS
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Luciano Donato, gerente de Vendas e Marketing
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O Papel – Qual o papel das vestimentas na competitividade dos 

fabricantes de celulose e papel? 

Luciano Donato, gerente de Vendas e Marketing – As 

vestimentas têm grande impacto nas características do produto 

final de nossos clientes. Por isso, temos grande comprometimen-

to em desenvolver produtos que promovam melhorias contínuas. 

Outro aspecto importante diz respeito à contribuição que as ves-

timentas conferem ao controle de custos de produção, podendo 

interferir positivamente no consumo de energia da máquina e até 

mesmo no consumo de matéria-prima e químicos. Com base nes-

sas características, é válido citar que as mais recentes tecnologias 

desenvolvidas por nossa empresa já estão entregando ótimos re-

sultados ao mercado.

O Papel – Entre esses incrementos recentes, quais trouxeram 

mais avanços ao processo fabril, tornando-o mais eficiente?

Donato – Na seção de formação, a nova tela formadora Pro-

Vantage tem apresentado excelentes resultados em termos de me-

lhoria de formação, maciez, printabilidade e retenção, mantendo 

uma vida útil muito competitiva. Neste ano, também introduzimos 

novos conceitos para ganhos de vida útil, teor seco e menor arraste 

por meio da tela formadora Kraftline. Na seção de prensas, o gran-

de desafio atual nas fábricas de celulose vem sendo a necessidade 

de se estender a vida dos feltros até as paradas programadas das 

máquinas. A plataforma SeamTech 500-2 tem-nos permitido alcan-

çar sucesso, atingindo melhoria de até 50% em relação a outras 

tecnologias. Dentro dessa plataforma também existe a possibi-

lidade de redução da energia utilizada na secagem da celulose, 

processo que se dá pelo incremento da superfície específica da 

folha de celulose, permitindo melhor eficiência de troca térmica 

na secagem. Essas diversas tecnologias aplicadas à plataforma Se-

amTech 500-2 são nomeadas EWR, Marking e High Volume. Para 

máquinas tissue os feltros HydroDuct 200 e HydroCross II estão 

plenamente desenvolvidos e sendo produzidos em nossa planta de 

Santa Catarina. Tais tecnologias permitem desempenho superior 

com maior estabilidade operacional da máquina, assegurando me-

nos consumo de energia, ganhos de produção e melhor qualidade. 

Feltros com emenda SeamPlane II também já são uma realidade 

consolidada para máquinas tissue, o que possibilita o aumento da 

Perfil Empresarial

Empresa: Albany International

Ano de fundação: 1895 (EUA) e 1975 (Brasil)

Sede: Rochester (NH – Estados Unidos)

Países onde atua: atuação global com operações e escritórios 
corporativos nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Suíça, 
Suécia, França, Inglaterra, Itália, Coreia do Sul, China, Japão, In-
donésia, Austrália e África do Sul.

Maiores conquistas na história da empresa: posicionar-se 
como líder global no segmento de vestimentas para os merca-
dos de celulose e papel. 

Próximas metas: manter a liderança global através de tecno-
logias avançadas e serviços de alta qualidade e confiabilidade, 
gerando ganhos sustentáveis aos clientes.

segurança no manuseio e instalação sem comprometer a perfor-

mance. As mantas para prensa de sapata Ventabelt ranhuradas e 

semirranhuradas também têm se destacado por mostrar ganhos 

significativos de teor seco da folha em comparação a outros con-

ceitos de manta. Na Seção de Secagem, tivemos a consolidação 

das telas secadoras Aeropulse para os mercados de embalagem 

e papéis gráficos. Os ganhos comprovados estão relacionados a 

incremento de capacidade da secagem, redução do consumo de 

vapor e melhoria do perfil de umidade da folha de papel. O produto 

também pode ser entregue com material resistente a hidrólise.

O Papel – Em quais frentes estratégicas a Albany vem traba-

lhando para manter sua atuação competitiva?

Donato – A estratégia maior da Albany é trabalhar diligente-

mente para desenvolver novos produtos que tragam mais valor 

aos clientes. Nossos centros de Pesquisa & Desenvolvimento, nos 

Estados Unidos, desenvolvem centenas de novas patentes anual-

mente com esse objetivo. Certamente continuaremos a ver muitos 

novos produtos chegando ao mercado nos próximos anos. Outra 

ação estratégica é direcionada à assistência técnica, com aprofun-

damento cada vez maior no entendimento do processo de cada 

cliente e suas necessidades específicas para aumentar sua efici-

ência produtiva. Nesse campo, a segurança também é prioritária. 

Desde o ano passado, estamos orgulhosos por ter operado com 

um equipamento não nuclear de medição do teor seco para todos 
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os tipos de papel/celulose. Uma conquista de 2015 é a realização 

do treinamento Tappi Safe por toda a equipe de campo. Manten-

do nossa linha de atuação sempre voltada à inovação e moder-

nização, também desenvolvemos recentemente serviços especiais, 

como auditoria de vácuo, balanço de capota para máquinas tissue, 

avaliação do condicionamento de telas formadoras (fiber carry 

back) e termografia com análise de frequência para troubleshoo-

ting. Temos em nossa equipe de assistência técnica 12 engenheiros 

com treinamento green belt, três engenheiros com treinamento 

black belt e três consultores com mais de 30 anos de experiência 

no mercado de celulose e papel. Além dos serviços tradicionais, a 

Albany tem vários outros especiais, como auditorias, consultorias 

e estudos de processo segundo a filosofia 6 sigma e análise mul-

tivariáveis com base em cluster (CAT – Cluster Analysis Tool). Vale 

mencionar a frequente publicação de artigos técnicos que ajudam 

na capacitação profissional e no dia a dia dos fabricantes de celu-

lose e papel, disponíveis no site www.albint.com/momentotecnico.  

Por fim, realizamos investimentos em eventos próprios e em par-

ceria com outros fornecedores do setor para levar conhecimento 

técnico ao mercado. Já organizamos eventos para os públicos de 

celulose, papel kraft, tissue e papel de imprimir e escrever, sempre 

com ótima aceitação. Dessa forma buscamos atender às demandas 

técnicas do mercado em todos os casos, desde os rotineiros até os 

mais complexos, sempre buscando soluções construídas em con-

junto com o cliente.

O Papel – Na prática, a Albany tem uma relação próxima com os 

clientes para se antecipar às tendências de mercado e atendê-las 

da melhor forma? Quais são as características que mais se desta-

cam atualmente nos diferentes segmentos de atuação da empresa?

Donato – Nosso dia a dia acontece basicamente no atendimen-

to aos clientes. Temos uma equipe de cerca de 40 pessoas para o 

atendimento de campo no Brasil e outros oito países produtores da 

América do Sul. Dessa forma, temos acesso constante e atualizado 

ao ambiente de negócios do setor de celulose e papel e seus desa-

fios atuais. Partindo do conhecimento e relacionamento que temos 

com nossos clientes, procuramos sempre atuar de forma a atender 

às demandas atuais de cada segmento. No segmento tissue, por 

exemplo, nosso foco hoje está em dar suporte a nossos clientes 

nas oportunidades relativas a economia de energia, aumento da 

qualidade do papel, eficiência operacional das máquinas e melhor 

condicionamento das vestimentas. Para o mercado de celulose, 

nosso grande interesse atual consiste em desenvolvermos vesti-

mentas otimizadas, que atendam à demanda de paradas gerais de 

fábrica a cada 15 meses. Outros pontos, como consumo de energia 

e aumento de produção, também são importantes guias para nossa 

atuação. Nossos clientes de papéis gráficos miram principalmente 

qualidade, aumento de produtividade, menor consumo de energia 

e otimização de consumo de matéria-prima. Trabalhamos para de-

senvolver produtos que atinjam essas expectativas de melhoria. No 

segmento de embalagem, pontos como qualidade do papel, consu-

mo de energia e eficiência operacional das máquinas são os destaques. 

Para todos os segmentos, uma de nossas principais preocupações é 

oferecer produtos que permitam instalação e operação com muita 

segurança. Ano após ano, os feltros com emenda têm participa-

ção crescente dentro de nosso portfólio principalmente devido a  

este enfoque.

O Papel – Quais ações e projetos estão sendo planejados pela 

empresa para 2016?

Donato – O mercado sul-americano é um grande destaque den-

tro do cenário mundial, pois, apesar do momento turbulento pelo 

qual alguns países passam, certamente terá taxa de crescimento 

maior do que a média mundial no longo prazo. Assim sendo, acre-

ditamos que já a partir de 2016 a situação econômica começará 

a melhorar e os reflexos positivos no setor de papel e celulose 

serão imediatamente sentidos. Além da vocação natural da região 

para produzir celulose, o aumento de renda da população deverá 

alavancar outros segmentos, como embalagem e tissue. Os papéis 

gráficos também tendem a seguir o crescimento econômico da re-

gião. É por essa perspectiva que nossa empresa enxerga a unidade 

brasileira e, portanto, continuará com investimentos para incre-

mentar a capacidade de produção e permitir a introdução de novas 

tecnologias de forma rápida e eficaz. Estamos alinhados com o que 

há de melhor em tecnologia dentro de nossa corporação e podemos 

introduzir novos produtos simultaneamente com qualquer outro 

mercado que atendemos no mundo. Em 2016, certamente traremos 

mais novidades tecnológicas para o nosso mercado. Continuare-

mos a participar construtivamente de todas as atividades e eventos 

relacionados ao setor, como fizemos em 2015. Pretendemos dar 

apoio às Semanas de Celulose e Papel e ao Congresso anual pro-

movidos pela ABTCP e proporcionar treinamentos in company para 

nossos clientes, entre outras atividades. Nosso objetivo é continuar 

a entregar o melhor que temos em produtos e serviços em 2016. 

Além de ser nossa crença, é também nossa obrigação como forma 

de agradecimento pelo reconhecimento de nossos clientes ao nos 

elegerem novamente Destaque do Setor na categoria Fornecedor 

de Vestimentas.                   n
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SUZANO
CATEGORIA INOVAÇÃO (P&D E TECNOLOGIA)

DIVULG
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Fábio Figliolino, gerente executivo de Inovação
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O Papel – Quais pesquisas e atividades realizadas ao longo do últi-
mo ano levaram a Suzano a conquistar o prêmio nesta categoria e de 
que forma contribuíram para fortalecer a competitividade da empresa?

Fábio Figliolino, gerente executivo de Inovação – O prêmio 
foi o reconhecimento ao desenvolvimento e obtenção da aprovação 
para uso comercial de uma variedade de eucalipto geneticamente mo-
dificado com aumento de produtividade pela FuturaGene. Esse eucalip-
to, que produz cerca de 20% mais madeira que o clone convencional, 
foi aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTN-
Bio) em abril deste ano. Acreditamos que a biotecnologia é o caminho 
para aumentar significativamente a competitividade florestal da indús-
tria brasileira. 

O Papel – Considerando as diferentes frentes em que a Suzano tra-
balha e busca avanços por meio do desenvolvimento de pesquisas, o 
senhor diria que os incrementos obtidos acabam gerando mais reflexos 
positivos na rotina operacional, na redução de custos ou na qualidade 
do produto final?

Figliolino – As pesquisas atendem, de certa forma, a todas essas 
frentes. Os mais recentes anúncios que fizemos estão dentro do pilar 
estratégico de negócios adjacentes. É o caso da FuturaGene, mencio-
nada acima, da lignina, da celulose fluff e da entrada no segmento de 
tissue.

O Papel – Na prática, como se dá o processo de pesquisa em prol da 
inovação em diferentes âmbitos? 

Figliolino – Para nós, esse é um processo natural. Temos áreas de-
dicadas a buscar e pesquisar inovação tanto industrial quanto florestal. 

O Papel – O senhor acredita que o caráter inovador é inerente à 
indústria de base florestal? Essa questão vem se acentuando ao longo 
dos últimos anos? 

Figliolino – A Suzano tem a inovação em seu DNA. Fomos pionei-
ros na produção de celulose de eucalipto, os primeiros a ter aprova-
ção para o uso comercial de eucalipto geneticamente modificado com 
aumento de produtividade e os primeiros a produzir celulose fluff de 
fibra curta no mundo.  Embora o setor já tenha uma grande vantagem 
competitiva no Brasil por questões de solo e clima, os investimentos 
em pesquisa e inovação são fundamentais para melhorar nossa com-
petitividade.

Perfil Empresarial

Empresa: Suzano Papel e Celulose

Ano de fundação: 1924

Sede: Bahia – Brasil

Países onde atua: Brasil, China, Estados Unidos, Suíça, Is-
rael e Argentina

Maiores conquistas na história da empresa: em 1961, 
o início da produção em escala mundial de papéis com 100% 
de fibra de eucalipto; em 2001, o lançamento do Reciclato®, 
primeiro papel offset 100% reciclado do Brasil, produzido a 
partir de aparas pré e pós-consumo; em 2004, a obtenção da 
certificação Forest Stewardship Council® (FSC®) na área flores-
tal na Bahia, que abastece a Unidade Mucuri. Além disso, em 
abril de 2015, por meio da atuação da subsidiária FuturaGene, 
a Suzano tornou-se a primeira empresa a ter autorização para 
uso comercial de eucalipto geneticamente modificado com 
aumento de produtividade. Em maio do mesmo ano, a compa-
nhia anuncia sua entrada no mercado de fluff. 

Próximas metas: competitividade estrutural e negócios 
adjacentes

O Papel – Neste contexto, que já direciona a indústria de celulose e 
papel como uma plataforma multinegócios, o que o senhor vislumbra 
sobre o posicionamento da Suzano nos próximos anos?

Figliolino – A Suzano Papel e Celulose tem trabalhado fortemente 
para ser melhor a cada dia. Para isso, a empresa elegeu três pilares es-
tratégicos que são a competitividade estrutural, buscando um novo pa-
tamar de custos e produtividade, os negócios adjacentes, que agregam 
valor à nossa celulose, e o redesenho da indústria. Esse é o caminho 
que estamos trilhando.                 n
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INTERNATIONAL PAPER DA AMÉRICA LATINA
CATEGORIA FABRICANTE DE PAPÉIS GRÁFICOS
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Márcio Bertoldo, diretor industrial da IP América Latina (à esq.) com Emerson Armani, diretor da Valmet Automation
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SANTHER
FABRICANTE DE PAPÉIS COM FINS SANITÁRIOS
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D’Artagnan Oliveira, gerente de Pesquisa, Desenvolvimento, Qualidade e Meio Ambiente da Santher (à esq.), com Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP
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 PÖYRY

Marcia Mastrocola, diretora de Engenharia e Processos (Papel e Celulose)
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O Papel – Como a senhora avalia o ano de 2015 para a indústria 
de celulose e papel e como foi a atuação da Pöyry nos segmentos que 
formam essa indústria?

Marcia Mastrocola, diretora de Engenharia e Processos (Pa-
pel e Celulose) – A produção brasileira de celulose confirmou a tendên-
cia de crescimento durante 2015, mas a produção de papel se manteve 
estável. A Pöyry assegurou sua posição de líder na prestação de serviços de 
engenharia e consultoria nesse segmento, estando presente em todos os 
grandes projetos do setor. Ao longo de 2015, a Pöyry esteve envolvida em 
importantes projetos no setor, tais como a realização de estudos técnicos 
e ambientas que serviram de base para a obtenção da licença ambiental 
de instalação da nova fábrica de celulose de CRPE em Ribas do Rio Pardo 
(MS), projeto no qual a empresa também foi responsável pelos estudos 
de engenharia conceitual e de viabilidade técnica e econômica, e pela pri-
meira fase da engenharia básica. A Pöyry também foi responsável pelo 
projeto da nova planta de celulose branqueada de eucalipto da Celulose 
Riograndense, que faz parte do grupo CMPC, em Guaíba (RS), com partida 
em maio. A empresa foi contratada para prestação de serviços na moda-
lidade Engineering, Procurement, Construction and Management (EPCM) 
para a realização dos projetos, infraestrutura e Balance of Plant (BOP) do 
empreendimento. Outro projeto de destaque é o Projeto Puma, da Klabin, 
em que a Pöyry presta serviços na modalidade EPCM para o BOP, o qual 
inclui as interligações entre as áreas (pontes de tubulação), estocagem de 
produtos químicos e óleo combustível, captação de água e emissário de 
efluentes, sala de controle central, entre outras estruturas. Em setembro 
último, a Fibria selecionou a Pöyry para a prestação de serviços na mo-
dalidade EPCM para a realização do BOP do projeto Horizonte 2, em Três 
Lagoas (MS). Os serviços cobrem as interligações entre todas as áreas de 
processo, os turbogeradores e o sistema de distribuição de vapor, a central 
de resfriamento de água e outros sistemas complementares.

O Papel – Quais atividades podem ser destacadas como diferenciais 
da empresa que levaram ao reconhecimento por parte do setor pela sex-
ta vez consecutiva?

Marcia – A Pöyry é uma empresa global de engenharia e consulto-
ria capacitada a oferecer serviços ao longo de todo o ciclo de vida dos 
projetos, desde a fase de estudos conceituais, estudos ambientais e de 
viabilidade econômica, até a implantação e suporte à operação. Temos 
uma equipe de especialistas multidisciplinares, tanto local quanto global, 
habilitada a dar suporte aos clientes para a solução dos mais complexos 
desafios. Além disso, a experiência adquirida pela Pöyry, com participa-
ção em todos os projetos do setor de celulose, permite-lhe estar sempre 
atualizada com as mais recentes tecnologias e inovações.

O Papel – Em paralelo aos anúncios de expansão de capacidade dos 
grandes players da indústria nacional de celulose, os negócios adjacentes 
vêm ganhando espaço entre os investimentos dessas empresas. O que a 
senhora vislumbra como tendência a se consolidar no curto prazo? Quais 
caminhos são mais promissores e devem se fortalecer já nos próximos anos?

Marcia – O setor busca continuamente excelência operacional. Mui-
tos esforços e investimentos são despendidos em processos que viabi-
lizam aumento de rendimento de matérias-primas e redução de custos 
operacionais. Eficiência energética e maximização da geração de energia 
a partir da biomassa também já fazem parte da rotina do setor. Prevê-se 
uma mudança no perfil de produtos da fábrica de celulose, na qual, além 
do produto principal, serão produzidos aqueles extraídos a partir do uso 
da lignina, os quais deverão agregar valor ao negócio. Várias tecnologias 
e diferentes usos estão em fase de avaliação pelos players do setor, mas 
ainda sem uma tendência consolidada no curto prazo.

Perfil Empresarial

Empresa: Pöyry Tecnologia

Ano de fundação: 1958. Iniciou atividades no Brasil em 1974, 
tendo criado sua subsidiária brasileira em 1999

Sede: Vantaa (Finlândia)

Países onde atua: mais de 45

Maiores conquistas na história da empresa: em sua traje-
tória no País, destaca-se a participação em grandes projetos como 
Fibria – Aracruz, na linha de produção de celulose e projeto de 
otimização PO-2330 em Barra do Riacho (ES); Veracel, na fábrica 
de celulose em Eunápolis (BA); Klabin, na reforma de máquina e 
expansão da fábrica de papéis e cartões em Telêmaco Borba (PR); 
Suzano, na nova linha de produção de celulose em Mucuri (BA) e 
expansão da fábrica de Suzano (SP); Fibria, na fábrica de celulose 
em Três Lagoas (MS) e linha de produção de celulose em Jacareí 
(SP); Eldorado, na fábrica de celulose em Três Lagoas (MS); Rigesa, 
na expansão e gerenciamento do projeto da fábrica de papelcartão 
e papelão ondulado em Três Barras (SC); Suzano, na nova linha de 
produção de celulose em Imperatriz (MA), e CMPC, na expansão da 
fábrica de celulose branqueada de eucalipto em Guaíba (RS); Kla-
bin, no Projeto Puma, nova fábrica de celulose em Ortigueira (PR). 

Próximas metas:  como empresa de capital aberto, sem previ-
sões sobre negócios futuros.

O Papel – Na sua visão, quais são os principais desafios envolvidos 
na ampliação de portfólio pretendida pela indústria de base florestal?

Marcia – Muitos são os desafios nesse sentido, entre os quais se des-
taca a necessidade de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, 
a transferência de tecnologias da escala laboratorial para a industrial, 
além do próprio imperativo de desenvolvimento de mercado para os 
novos produtos. O desenvolvimento de um novo produto ou mesmo a 
conversão de uma fábrica que produz determinado produto para outro 
não são decisões que se tomam rapidamente, e os projetos levam tempo 
para amadurecer. Dada essa natureza implícita dos negócios, os fabri-
cantes estão muito atentos aos primeiros movimentos do mercado e às 
tendências de inovação, sendo que os principais players do setor estão 
investindo em desenvolvimentos próprios.

O Papel – Quais são as perspectivas para os segmentos de celulose 
e papel em 2016?

Marcia – A expectativa para os próximos anos é de crescimento na 
demanda mundial de papéis de embalagem e tissue, que continuará a im-
pactar positivamente o crescimento do consumo de celulose de fibra curta. 
O Brasil continuará desempenhando um papel importante nesse mercado, 
como líder global na produção de celulose de eucalipto. As exportações 
de celulose podem até beneficiar-se de uma taxa de câmbio mais alta, 
segundo sugerem as projeções no curto prazo. Já a produção de papéis 
para embalagem, por exemplo, deve sentir mais fortemente os reflexos da 
desaceleração econômica. No setor de tissue, apesar da crise, a deman-
da por papéis higiênicos de folhas duplas e até mesmo triplas continua 
avançando. Vale assinalar que, apesar do custo de produção mais elevado, 
esses papeís também oferecem rentabilidade maior ao fabricante.  n
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IRMÃOS PASSAÚRA
CATEGORIA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E MONTAGEM

DIVULG
AÇÃO

 IRM
ÃO

S PASSAÚRA

Carlos Henrique de Souza, gerente comercial
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O Papel – Como foi o desempenho da empresa ao longo de 2015 e 

quais segmentos da indústria de celulose e papel vêm se destacando 

entre os clientes mais atendidos pela empresa?

Carlos Henrique de Souza, gerente comercial – O desem-

penho obtido pela Irmãos Passaúra durante o ano de 2015 dentro 

de segmento de celulose e papel foi muito bom. Os projetos e pa-

radas de manutenção executadas contaram com êxito nos aspectos 

de segurança/meio ambiente, qualidade e cumprimento dos prazos. 

Dentro das áreas do processo produtivo de celulose e papel, tivemos 

como destaque ao longo do ano caldeiras de recuperação e força, 

caustificação e forno de cal.

O Papel – Quais diferenciais competitivos despontam entre os ser-

viços prestados pela Irmãos Passaúra?

Souza – Compromisso constante com a segurança/meio ambien-

te, excelência na qualidade, cumprimento dos prazos estabelecidos e 

melhoria contínua de nossas operações para a execução de obras e 

paradas programadas, sob os mais diversos aspectos.

O Papel – Quais aspectos inovadores vêm se fortalecendo na me-

todologia de execução de obras nos últimos anos? De que forma as 

práticas inovadoras atendem às demandas dos players de celulose 

e papel?

Souza – Ênfase nos processos de pré-montagem, com ganhos em 

produtividade e redução de prazos, está entre esses exemplos. Otimi-

zação dos processos de soldagem, por meio da automatização das 

atividades, é mais um aspecto atual. Por fim, podemos citar políticas 

que assegurem a qualidade de vida e a segurança de nossos profis-

sionais, dentro e fora do site dos projetos, tendo como consequência 

menores índices de faltas ao trabalho e rotatividade de mão de obra, 

o que garante o cumprimento dos prazos estabelecidos.

O Papel – Quais desafios pertinentes a essa indústria são encon-

trados atualmente e de que forma a empresa atua para driblá-los?

Souza – Executar projetos que atendam aos prazos, cada vez mais 

agressivos, com segurança, qualidade e seguindo os custos previstos 

é o grande desafio atual. Para tanto, investimos constantemente na 

capacitação de nossos colaboradores, no planejamento das ativida-

des, na otimização de equipamentos, recursos e processos de execu-

ção, e também em uma política constante de segurança do trabalho 

e respeito ao meio ambiente.

Perfil Empresarial

Empresa: Irmãos Passaúra

Ano de fundação: 1987

Sede: Paraná – Brasil

Países onde atua: Brasil

Maiores conquistas na história da empresa: cumprimen-

to de prazos, valorização constante de todos os colaboradores e 

parcerias.

Próximas metas: satisfação plena do cliente, com resultado 

financeiro sempre positivo. 

O Papel – Quais são as perspectivas da empresa a respeito dos 

segmentos de celulose e papel em 2016? Algum segmento receberá 

atenção especial por parte da empresa?

Souza – Nossas perspectivas para 2016 passam pela habitual par-

ticipação de nossa empresa nas paradas anuais previstas pelo setor, 

pela execução de projetos de melhoria das plantas já existentes e, 

ainda, com especial destaque, a perspectiva de participação nos pro-

jetos de construção de novas plantas previstas para o setor.   n
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KLABIN
CATEGORIA RESPONSABILIDADE SOCIAL

DIVULG
AÇÃO

 KLABIN

Carime Kanbour, gerente de Gestão de Sustentabilidade e Comunicação
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O Papel – Quais são as principais frentes de trabalho da Klabin nas 

comunidades de entorno dos locais em que atua? Quais projetos com 

enfoque social são colocados em prática?

Carime Kanbour, gerente de Gestão de Sustentabilidade 

e Comunicação – Na visão da Klabin, o bom relacionamento com 

as comunidades vizinhas às operações é um aspecto de extrema im-

portância. A companhia investe em projetos sociais com ações volta-

das para a cultura, a saúde, a educação, o esporte e o meio ambiente 

nas comunidades onde atua. Para manter a convivência positiva, pro-

curamos agir com visão de longo prazo para minimizar os possíveis 

impactos da atividade, promovendo o desenvolvimento local. Um de 

nossos mais relevantes projetos, por exemplo, o Matas Legais, está 

celebrando dez anos de orientação a pequenos e médios proprietá-

rios rurais no Paraná e em Santa Catarina. O programa, realizado em 

parceria com a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da 

Vida (Apremavi), oferece cursos, palestras e visitas, além de mudas 

de plantas nativas para a recuperação ambiental de propriedades. Ao 

longo desses dez anos, 875 famílias foram diretamente envolvidas 

e beneficiadas. Eles receberam orientações para atuarem de forma 

mais eficiente e rentável, focando na preservação e na recuperação 

dos remanescentes florestais nativos, na melhoria da qualidade de 

vida da população e no aprimoramento do desenvolvimento flores-

tal, tendo como base o planejamento de propriedades e paisagens. 

O Matas Legais restaurou aproximadamente 295 hectares de matas 

Perfil Empresarial

Empresa: Klabin

Ano de fundação: 1899

Sede: São Paulo (SP) – Brasil

Países onde atua: Brasil e Argentina, com escritório comercial 
nos Estados Unidos e distribuidor na Europa

Maiores conquistas na história da empresa: o Projeto 
Puma é um marco na história da Klabin, sendo o maior inves-
timento nos 115 anos da empresa: R$ 5,8 bilhões, excluindo-se 
ativos florestais, melhorias em infraestrutura e impostos. A nova 
fábrica de celulose está sendo construída em Ortigueira (PR), com 
inauguração prevista para o primeiro semestre de 2016. A nova 
planta terá capacidade de produzir anualmente 1,5 milhão de to-
neladas de celulose – 1,1 milhão de toneladas de celulose de fibra 
curta e 400 mil toneladas de celulose de fibra longa, sendo parte 
convertida em fluff (utilizada na confecção de fraldas descartáveis)

ciliares nos estados do Paraná e Santa Catarina e ajudou na certifi-

cação de 42 produtores florestais da região do Médio Rio Tibagi, no 

Paraná. Essa outra iniciativa faz parte de nosso objetivo de atingir 

100% de certificação da madeira utilizada em nosso processo pro-

dutivo. Na região do Médio Rio Tibagi, a área dos produtores rurais 

certificados totaliza 6.900 hectares, dos quais 3.600 efetivamente 

ocupados por plantios de eucalipto e pínus. A certificação envolve 74 

propriedades distribuídas em oito municípios: Telêmaco Borba, Tiba-

gi, Imbaú, Reserva, Ortigueira, Curiúva, Figueira e Ventania. O projeto 

já entrou em sua segunda fase, com novos produtores. 

O Papel – Como é a interação entre a área de Responsabilidade 

Social e os demais stakeholders? Esse diálogo existe e traz reflexos 

positivos na rotina da empresa?

Carime – Como uma companhia com unidades industriais em 

mais de dez cidades brasileiras, mantemos diferentes canais de co-

municação com as comunidades, sempre com o objetivo de estreitar 

o relacionamento. Temos uma boa interação com nossos públicos e 

estamos abertos ao diálogo, ao recebimento de ideias e sugestões 

para que o relacionamento da Klabin com as comunidades seja me-

lhor a cada dia. Temos uma política de relacionamento com stakehol-

ders que dá diretrizes, reforça os valores da companhia e fornece 

orientações específicas de como considerar a opinião desses parcei-

ros. Todos os públicos de relacionamentos são igualmente importan-

tes para o nosso sucesso. Em 2014, fizemos mais um trabalho de 

consulta a stakeholders para saber o que consideram prioritário para 

o negócio e a estratégia da companhia. A resposta desse levanta-

mento nos ajudou a construir nossa Matriz de Materialidade com os 

temas mais relevantes para a gestão de sustentabilidade na Klabin 

em curto, médio e longo prazo. Em 2017, repetiremos o processo, 

ampliando ainda mais seu alcance. Além disso, em Santa Catarina 

estamos trabalhando com o apoio de uma consultoria especializada 

em um projeto para o qual nos reunimos com diversas frentes re-

presentativas da sociedade nas regiões de Otacílio Costa e Correia 

Pinto, onde temos unidades industriais, para a criação de fóruns que 

discutam as necessidades das comunidades e melhorias necessárias 

para o desenvolvimento sustentável dos municípios.

O Papel – Quais trabalhos, em especial, têm sido desenvolvidos 

em Ortigueira? De que forma a empresa contribui com o desenvolvi-

mento social da região em que instala a nova planta?

Carime – Em 2012, a Klabin deu início a um amplo diagnóstico 

social da área diretamente afetada pela nova fábrica de celulose: os 

municípios paranaenses de Ortigueira, Imbaú e Telêmaco Borba. Com 

apoio da consultoria especializada Funbio, foi criado um Plano de 

Ação Socioambiental, que consistiu num amplo processo participa-

tivo, envolvendo diversos públicos de interesse das áreas urbanas e 
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rurais dos três municípios. O trabalho começou com um levantamento 

de indicadores socioeconômicos da região a partir de dados oficiais. 

Simultaneamente, foram feitas 211 entrevistas com a população e 

reuniões nas três cidades para validar e complementar esse diagnós-

tico, que foi disponibilizado na internet. Participaram representantes 

do governo do Estado, das prefeituras, vereadores, lideranças comuni-

tárias, ONGs, instituições de ensino e religiosas, empresas, sindicatos 

e associações comerciais, entre outras presenças. Como resultado, 

desenvolvemos projetos que atendem às necessidades da população 

local nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, 

agricultura familiar, empreendedorismo e assistência social, além de 

obras de infraestrutura urbana e prestação de serviços. Em Ortiguei-

ra, as obras em infraestrutura contemplam a estruturação de pronto 

atendimento de saúde; construções do Centro Municipal de Formação 

Social, escola de Ensino Fundamental, duas novas salas de aula e sala 

administrativa na escola do distrito de Natingui, duas novas salas de 

aula para ampliação da Escola da Vila Gomes, auditório para 350 pes-

soas e salas para oficinas culturais e educacionais do Centro Cultural 

e ainda reforma de área de lazer no entorno do Ginásio Litinho. Tam-

bém serão construídas residências para os futuros funcionários da 

fábrica de celulose. Contratamos a consultoria do Sebrae para capaci-

tação, assessoria técnica e econômica para potenciais empreendedo-

res de pequenas e médias empresas e pequenos produtores, e a ONG 

Childhood, que está ajudando no fortalecimento da rede de proteção 

infantil, o que inclui a sensibilização para a violência contra criança 

e adolescente, em especial no tema da exploração sexual infantil, en-

trega de diagnóstico da região e formação de representantes dos três 

municípios para o Sistema de Garantia de Direitos. Também oferece-

mos o curso ACLS (Advanced Cardiac Life Support) sobre atendimento 

de emergência a pacientes críticos (infarte, AVC, etc.) para profissio-

nais de saúde de Ortigueira, Telêmaco Borba e Imbaú atuarem no 

atendimento emergencial. Além disso, um convênio assinado entre 

o governo do Estado, a Klabin e os municípios da região definiu a 

divisão do ICMS proveniente das operações da nova fábrica entre 12 

municípios: Ortigueira ficará com 50% desse imposto, sendo os 50% 

restantes para Cândido de Abreu, Congonhinhas, Curiúva, Imbaú, Re-

serva, Rio Branco do Ivaí, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Telêmaco 

Borba, Tibagi e Ventania. A divisão será baseada em critérios como a 

população e o índice de desenvolvimento social de cada município.

O Papel – Como tem sido o processo de capacitação de mão obra 

local? Quantos profissionais da região irão compor a equipe da Klabin 

em Ortigueira? Talentos descobertos na fase de formação de mão de 

obra, por exemplo, serão retidos?

Carime – Desde o início das obras da Unidade Ortigueira, a em-

presa manteve o compromisso de priorizar a contratação de traba-

lhadores da região para a construção e também para a operação de 

sua nova fábrica. Recentemente, a companhia contratou 144 jovens 

de Ortigueira, Telêmaco Borba e Imbaú, que participaram do Curso 

Técnico em Celulose e Papel, realizado em parceria com a Faculdade 

de Telêmaco Borba (Fateb), para atuar na unidade. Por meio de uma 

parceria entre a futura Unidade Ortigueira, a Unidade Monte Alegre e 

o Senai, já foram abertas mais quatro turmas em Cursos Técnicos de 

Celulose e Papel e de Manutenção, totalizando 160 novos alunos. Em 

setembro deste ano, cerca 50% dos trabalhadores da obra eram do 

Paraná. Desses, quase 60% eram de Ortigueira, Telêmaco Borba e Im-

baú. Quando estiver pronta, a nova unidade deve gerar 1.400 postos 

de trabalho nas operações industriais e florestais.

O Papel – Ainda sob o enfoque de responsabilidade social, qual é 

o planejamento para o próximo ano? Ações especiais já têm entrado 

em pauta, a fim de fortalecer esse aspecto dentro da companhia?

Carime – Nosso objetivo é avançar ainda mais em nossas ini-

ciativas de responsabilidade social, fortalecendo projetos como o 

Caiubi, que tem como objetivo contribuir para a conscientização 

ambiental de estudantes e promover a capacitação de educadores, 

e ampliando o Crescer Lendo. Vários projetos em andamento devem 

continuar em 2016, porém o mais relevante do próximo ano será 

a formalização de nossa plataforma de atuação socioambiental, 

impulsionando o desenvolvimento das comunidades e fortalecendo 

nosso vínculo com elas.                n
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Leandro Farina, gerente de gestão para Excelência
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O Papel – Quais foram as últimas conquistas da empresa que contri-
buíram com o fortalecimento do tripé da sustentabilidade e levaram à 
conquista do prêmio? 

Leandro Farina, gerente de Gestão para Excelência – O tema 
da sustentabilidade está inserido no planejamento estratégico da empresa, 
que tem entre seus objetivos adotar práticas ambientais adequadas e ino-
vadoras. Em 2015, temos como destaque o projeto de reciclagem de plás-
tico do resíduo de reciclagem de aparas de papelão ondulado. De forma 
pioneira e inovadora, a Irani passou a reciclar de 35 a 40 toneladas por mês 
de plástico, contribuindo, assim, para a logística reversa desse material. O 
projeto evita o encaminhamento do resíduo para aterro, além de aumentar 
sua vida útil, poupando novos investimentos em aterros e contribuindo 
para a preservação do meio ambiente. Com este projeto, uma nova cadeia 
de valor foi criada, pois novas empresas passaram a utilizar essa nova ma-
téria-prima, chamada “aparas mistas de plástico”, para confeccionar pro-
dutos como telhas, mourões, chapas e outros. O projeto da reciclagem do 
resíduo plástico está alinhado com a missão, a visão, os valores e a política 
ambiental da Irani, tendo recebido vários reconhecimentos externos, como 
o Troféu Fritz Muller e os prêmios Empresa Cidadã da ADVB e Expressão 
Ecologia. Este projeto representa também mais uma ação coerente com o 
Acordo Setorial de Logística Reversa de Embalagem, recentemente assina-
do por 20 associações (setor representado pela Ibá e pela ABPO), do qual 
a Irani faz parte, junto ao Ministério do Meio Ambiente.

 
O Papel – Com a atenção mundial direcionada às metas climáticas 

discutidas atualmente, empresas com condutas sustentáveis tendem a 
assumir papéis importantes? O que o senhor vislumbra a respeito do 
futuro do setor com o fortalecimento da bioeconomia? 

Farina – Acreditamos que a sociedade conheça e prefira os produtos 
de empresas que respeitam tanto o meio ambiente quanto as comunida-
des locais e que se preocupam com seus funcionários e terceiros, desen-
volvendo projetos sociais, mantendo certificações de manejo e a cadeia 
de custódia FSC. Atualizamos anualmente nosso inventário de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) e o certificamos com base na norma NBR ISO 14064. 
Mantemos nossos dois projetos de MDLs de estação de tratamento de 
efluente e geração de energia renovável. Também fazemos a análise de 
ciclo de vida de nossos produtos, na qual avaliamos 19 categorias de 
impacto ambiental, das quais cinco principais, que nos proporcionam 
uma nova ferramenta para gestão de riscos ambientais. Estamos pre-
parados para o futuro com produtos que terão rotulagem ambiental, a 
demonstrar os impactos mais importantes durante o processo produtivo, 
prestando uma informação mais clara ao consumidor. Os produtos de 
base florestal renovável, reciclados, biodegradáveis, recicláveis e que 
removam mais do que emitam GEE nos processos de fabricação terão 
cada vez mais espaço e serão os preferidos da sociedade. A tecnologia 
e a inovação em produtos e processos têm trazido novas oportunidades 
de negócios para um planeta que a cada dia tem recursos mais escassos.

 
O Papel – A Celulose Irani adota estratégias específicas para eviden-

ciar esses pontos positivos do caráter sustentável ao público em geral? 
O senhor acredita que esse posicionamento estratégico se tornará ainda 
mais relevante nos próximos anos? 

Farina – Anualmente, o divulgamos às nossas partes interessadas 
(clientes, acionistas, comunidades, fornecedores, colaboradores, gover-
no e sociedade), no qual, entre outras informações, destacamos os te-
mas relevantes para a gestão da empresa, a forma pela qual fazemos a 
gestão das partes interessadas, nossos resultados do período anterior e 
metas para o próximo ano, no que diz respeito aos aspectos social, am-
biental e financeiro. No último ciclo de planejamento estratégico, foram 

Perfil Empresarial

Empresa: Celulose Irani 

Ano de fundação: 1941

Sede: Porto Alegre (RS)

Países onde atua: Brasil, com fábricas e escritórios em quatro 
Estados e exportações para mais de 20 países.

Maiores conquistas na história da empresa: as certificações 
e os prêmios entregues às várias áreas mostram que a empresa 
está no caminho certo para atingir seus objetivos estratégicos.   

definidos temas de alta relevância, como eficiência energética e recursos 
hídricos, que estão sendo tratados a partir de projetos específicos em 
cada unidade e geraram melhorias em indicadores de sustentabilidade, a 
exemplo da redução do consumo de água e energia e geração de efluen-
te, temas alinhados com o objetivo estratégico de ter autossuficiência em 
energia e utilizar os recursos de forma sustentável. O tema de avaliação 
de risco socioambiental de fornecedores tem um tratamento especial 
contínuo, por meio da garantia de que a matéria-prima utilizada prove-
nha de floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente 
justa e economicamente viável. Sim, acreditamos que o posicionamento 
estratégico será ainda mais importante. Por isso, destaco o ciclo de pla-
nejamento estratégico para o período de 2015-2025, que traz na pers-
pectiva financeira o objetivo estratégico de crescer com valor e de forma 
sustentável. Na perspectiva de clientes, o objetivo estratégico de ser a 
marca reconhecida e preferida; na perspectiva de processos, o objetivo 
de assegurar a excelência operacional e inovar em produtos, serviços, 
processos e gestão. Alinhados a esse objetivo, em 2010 adotamos o mo-
delo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade, que 
traz como premissa levantar as necessidades dos clientes e da sociedade, 
além de, por meio do exercício da liderança e do planejamento estratégi-
co, definir os planos de ação a serem implementados pelas pessoas e pe-
los processos para alcançar os resultados planejados, retroalimentando 
o sistema e implementando o aprendizado organizacional. A evolução na 
gestão assegurou o crescimento da Irani de forma sustentável. 

 
O Papel – Quais são as próximas metas da empresa no âmbito da 

sustentabilidade? 
Farina – Os temas de alta relevância para a governança e gestão da 

sustentabilidade da empresa são avaliação de risco socioambiental dos 
fornecedores, desempenho econômico dos negócios, eficiência energéti-
ca, impacto e proteção da biodiversidade e recursos hídricos. Outros te-
mas de alta relevância incluem capacitação e desenvolvimento, resíduos, 
efluentes, emissões, inovação e P&D, insumos e reciclagem, qualidade 
do produto, saúde e segurança e relacionamento com a comunidade. 
O  de 2014 apresenta as metas para este ano com os indicadores mais 
relevantes para nossa gestão, coerentes com nossa intenção estratégi-
ca e acompanhados pelos gestores e pela diretoria, além de integrados 
com o Supera, programa de desenvolvimento de pessoas que possibilita 
uma análise  de desempenho individual com base em competências e 
resultados. Exercitar o aprendizado na aplicação dos programas socio-
ambientais é o caminho para a busca da excelência em gestão pela sus-
tentabilidade do nosso negócio.              n
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Sergio Piza, diretor de Gente & Gestão
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O Papel – Quais são as particularidades do modelo de gestão de 

pessoas da Klabin e quais resultados positivos trazem ao dia a dia 

operacional?

Sergio Piza, diretor de Gente & Gestão – A Klabin é uma 

empresa extraordinária, com um modelo de negócio sustentável, 

contando com pessoas talentosas que trabalham em times de alta 

performance. Trata-se de uma cultura focada na inovação, no dina-

mismo e no desenvolvimento das pessoas, das comunidades, dos 

parceiros do negócio e do resultado global.  A construção da Klabin 

preconiza uma liderança comprometida e engajada, que conhece o 

que faz, que faz bem e que se baseia em valores. Ao mesmo tempo 

em que é competitiva, é humanista.

O Papel – A empresa oferece programas voltados ao desenvolvi-

mento humano e técnico de sua equipe? Quais exemplos de ativi-

dades podem ser citados como destaque ao longo do último ano?

Piza – Sim. Entre os projetos da companhia voltados ao aper-

feiçoamento dos colaboradores, destaco o Programa Klabin de 

Desenvolvimento, que visa promover o alinhamento dinâmico de 

todo o time de líderes, bem como o desenvolvimento contínuo de 

competências, de modo que a companhia possa manter sua posição 

de destaque. Outro projeto com relevância na empresa é a Univer-

sidade Corporativa, denominada Escola de Negócios Klabin (ENK), 

que tem o objetivo de apoiar os colaboradores no aprimoramento 

de suas competências. Os conteúdos são disponibilizados no Portal 

ENK, em workshops e em treinamentos presenciais, como cursos, ví-

deos, artigos, enquetes e debates sobre autodesenvolvimento, entre 

outros. A ENK traz materiais que o colaborador pode acessar de dis-

positivos como celulares e tablets, de onde estiver, em um espaço 

colaborativo, ambiente amigável e de fácil navegação. Também vale 

ressaltar entre as boas práticas da Klabin o processo de avaliação 

de desempenho e o incentivo e reconhecimento aos colaboradores 

associados ao cumprimento de metas.

O Papel – A ausência de mão de obra qualificada é um gargalo 

frequentemente pontuado como preocupante ao setor. De que for-

ma a Klabin trabalha para superar esse desafio?

Piza – Continuamente a Klabin forma e qualifica, em instituições 

parceiras situadas em suas localidades, os colaboradores que con-

tratará para suas operações. Para a nova fase da companhia, por 

exemplo, é importante uma estrutura organizacional e um time com 

competências para liderar o crescimento orgânico. Para isso, traba-

lhamos no constante desenvolvimento de pessoas, prezando por 

melhorias na qualificação dos times e desenvolvimento de talentos. 

Atuamos rotineiramente no engajamento dos nossos colaboradores 

e no planejamento de carreiras. Se os profissionais se sentem parte 

Perfil Empresarial

Empresa: Klabin

Ano de fundação: 1899

Sede: São Paulo (SP) – Brasil

Países onde atua: Brasil e Argentina, com escritório comercial 
nos Estados Unidos e distribuidor na Europa

Maiores conquistas na história da empresa: o Projeto 
Puma é um marco na história da Klabin, sendo o maior inves-
timento nos 115 anos da empresa: R$ 5,8 bilhões, excluindo-se 
ativos florestais, melhorias em infraestrutura e impostos. A nova 
fábrica de celulose está sendo construída em Ortigueira (PR), com 
inauguração prevista para o primeiro semestre de 2016. A nova 
planta terá capacidade de produzir anualmente 1,5 milhão de to-
neladas de celulose – 1,1 milhão de toneladas de celulose de fibra 
curta e 400 mil toneladas de celulose de fibra longa, sendo parte 
convertida em fluff (utilizada na confecção de fraldas descartáveis)

do todo, engajam-se na busca de um objetivo comum e atuam como 

protagonistas de ações relevantes para a companhia. A gestão de 

carreiras está associada ao desenvolvimento dos colaboradores, 

favorecendo a identificação de profissionais preparados para posi-

ções que exijam qualificação específica.

O Papel – Com base nos desdobramentos futuros previstos para 

a indústria global de celulose e papel, o que o senhor vislumbra 

sobre este mercado de trabalho? Novas oportunidades tendem a 

despontar nos próximos anos?

Piza – Este é um mercado que cresce a cada dia, e acredito que 

novas oportunidades surgirão, sobretudo na área de inovação e pes-

quisa. Assim como a Klabin, as empresas de ponta do setor estão 

sempre buscando novidades, melhorias. Outro ponto a destacar é o 

desenvolvimento sustentável, que, no caso da Klabin, está na sua 

origem e promove um ambiente onde os colaboradores se perce-

bem como atores de ações duradouras.          n
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O Papel – Diante das adversidades do atual cenário ecônomico 

brasileiro, como foi o desempenho da Fabio Perini em 2015?

Dineo Silvério, diretor comercial – O desempenho deste 

ano foi normal, já que todos os projetos tinham sido fechados em 

2014 em negociações realizadas com os clientes, que perceberam 

a mudança nas condições de Finame que seria realizada no início 

de 2015 e, então, decidiram fechar negócios antecipadamente – 

alguns antes mesmo do período eleitoral de 2014, aproveitando as 

condições de Finame existentes na época.

 

O Papel – As demandas dos players da indústria de papel tissue 

mudaram em algum aspecto? A busca por incrementos tecnológicos 

para otimizar o processo fabril e reduzir custos, por exemplo, foi 

vista com mais intensidade neste ano?

Silvério – Ainda não pudemos sentir essa mudança de forma 

mais objetiva, mas acreditamos que ocorrerá em 2016, para au-

tomatizar e reduzir os custos operacionais. Isso porque todos os 

produtores estão tentando reduzir custos e otimizar a produção, 

buscando maior eficiência e, dessa forma, compensar a elevação 

dos custos de produção, seja em mão de obra ou em aumento do 

custo de insumos, sem necessidade de repassar esses aumentos em 

sua totalidade aos clientes finais. 

O Papel – De que forma a empresa atua para manter-se alinha-

da a essas demandas e atender plenamente a seus clientes?

Silvério – A Fabio Perini reverte aproximadamente 6% do fa-

turamento em desenvolvimento de produtos e soluções. Estamos 

em constante desenvolvimento, ampliando nossa gama de soluções 

tecnológicas para desenvolver produtos e máquinas que possam 

aportar alto nível de automatização e maior eficiência a nossos 

clientes. Além disso, estamos constantemente treinando e expan-

dindo nossa gama de serviços, para que possamos atender nossos 

clientes de forma rápida e objetiva, contribuindo para diminuir ao 

máximo o tempo de máquina parada por eventuais problemas, as-

sim como atuar de forma preventiva para aumentar ainda mais a 

eficiência de nossos equipamentos instalados nos clientes.

O Papel – Quais tendências em termos de inovações já se con-

solidaram em mercados mais maduros e tendem a fortalecer-se no 

mercado brasileiro nos próximos anos?

Silvério – Os sistemas de paletização automatizada, tendência 

já bastante comum na Europa e nos Estados Unidos e que agora 

se inicia no Brasil. Observamos que os clientes buscarão cada vez 

mais automatizar essa parte do processo na indústria tissue. Por 

isso, já estamos produzindo esses equipamentos em nossa fábrica 

no Brasil.

Perfil Empresarial

Empresa: Fabio Perini Ltda.

Ano de fundação: 1974

Sede: sede brasileira em Santa Catarina e a matriz em Lucca 
(Itália)

Países onde atua: atende ao mercado de papéis tissue do 
Brasil e de toda a América Latina. Atua em todo o mundo, com 
seis fábricas, entre as quais a de Joinville (SC), e três escritórios 
de vendas

Maiores conquistas na história da empresa: o marco de 
nossos 40 anos de atividades, celebrados em março deste ano, foi, 
sem dúvida, o maior reconhecimento.

 

O Papel – Com base nas características apresentadas pelo mer-

cado brasileiro em 2015, quais são as expectativas e os planos da 

Fabio Perini para 2016?

Silvério – As piores possíveis, já que a falta de linhas de crédito 

e o término do Finame PSI, que acontecerá em 2016, irão dificultar 

muito todo o mercado de máquinas. A queda do prognóstico de cres-

cimento da economia aponta para um cenário difícil em 2016 que 

certamente trará impactos para 2017. O segmento tissue com certe-

za terá um impacto menor nesse difícil cenário, principalmente por 

tratar-se de um produto de consumo básico das famílias e que faz 

parte da cesta básica. Ainda assim, observaremos certa redução no 

crescimento do consumo dos produtos premium (produtos higiêni-

cos de folha tripla e dupla) e aumento na procura pelos higiênicos de 

folha simples de todos os níveis, demonstrando uma migração con-

trária dos consumidores para produtos de menor custo e melhor re-

lação preço–benefício.                  n
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