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MESA-REDONDA INDÚSTRIA 4.0
CADERNO ABTCP 2016

Reunidos para discutir os desdobramentos da In-
dústria 4.0, em uma mesa-redonda promovida 
durante o ABTCP 2016 – 49.º Congresso e Ex-

posição Internacional de Celulose e Papel, Wellington 
Pimentel, coordenador de Manutenção da Fibria; José 
Wilhelms Ventura, diretor industrial da CMPC Celulose 
Riograndense; Arnaldo Jasinski, gerente de Manutenção 
da Unidade Monte Alegre da Klabin, e Márcio Venturelli, 
engenheiro de Aplicações do Departamento de Enge-
nharia de Soluções da Westcon, dedicaram atenção aos 
desa� os envolvidos nas atuais e futuras práticas de ma-
nutenção e automação da indústria de celulose e papel. 

Pimentel deu início ao tema comentando as fases 
que marcaram a trajetória da indústria, atualmente em 
transição da Terceira para a Quarta Revolução. Carac-
terizada pelos incrementos promovidos por diferentes 
conceitos tecnológicos, incluindo Internet das Coisas, 
Big Data, computação cognitiva, reconhecimento de 
voz e robótica, a Quarta Revolução Industrial também é 
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conhecida como Indústria 4.0. “O conceito pode ser tra-
duzido como uma mistura dos aspectos físicos da indús-
tria com os virtuais”, colocou ele em outras palavras.

De acordo com o coordenador de Manutenção da Fi-
bria, a empresa começou a se aprofundar nos estudos 
sobre o tema em abril de 2015. “Um de nossos pilares 
estratégicos é a inovação, o campo de pesquisas sobre 
a Indústria 4.0”, contou, ressaltando a importância da 
inovação na competitividade atual e futura da compa-
nhia. A velocidade com que as mudanças ocorrem nesta 
mais recente revolução industrial, sublinhou Pimentel, 
destaca-se sobre as anteriormente vividas e demons-
tram a urgência de acompanhar os incrementos tecnoló-
gicos. “Nas três primeiras revoluções industriais, o início 
da transição tecnológica ocorreu após um intervalo de 
100 anos. Da terceira para a quarta, contudo, passaram-
-se apenas 30 anos. É nesse contexto mais dinâmico em 
que estamos inseridos e temos de atuar”, justi� cou. 

A expressiva velocidade das mudanças e a alta ca-
pacidade de levantamento e processamento de dados 
particulares à Indústria 4.0 não dispensam, porém, a 
participação dos pro� ssionais envolvidos em todas 
as etapas do processo fabril. “Quando nos referimos 
a essa revolução, a quali� cação também tem um viés 
muito importante, já que são os pro� ssionais que irão 
absorver os conhecimentos e adotar todas essas novas 
tecnologias na prática”, sublinhou o coordenador de 
Manutenção da Fibria.

Como próximos passos, Pimentel vislumbra inovações 
vindas de dois pilares de tecnologia: a inovativa e a dis-
ruptiva. “Já tínhamos sensores inteligentes espalhados 
pela fábrica, mas havia di� culdade em usar o posicio-
nador para fazer o diagnóstico da válvula. Adotando 
antenas HART, encontramos uma saída em termos de 
tecnologia inovativa para realizar manutenção preditiva 
da planta”, exempli� cou. “Basicamente, é preciso reco-
lher os dados, processar as informações para transfor-
má-las em conhecimento e, por � m, planejar as ações, 
misturando as informações do chão de fábrica com as 
estratégicas do SAP”, completou. 

A velocidade com que as 
mudanças ocorrem nesta 
mais recente revolução 
industrial, sublinhou 
Pimentel, destaca-se frente 
às anteriormente vividas 
e demonstram a urgência 
de acompanhar os 
incrementos tecnológicos
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O uso de smartphones para apurar dados referentes 
à vibração e temperatura de equipamentos que com-
põem o processo fabril de celulose é mais um exemplo 
de tecnologia inovativa recentemente adotada pela 
Fibria. “Hoje, os transmissores e os posicionadores se 
atêm à sua função primária, diferentemente do concei-
to proposto pelos celulares, que trazem um conjunto de 
tecnologias bem avançadas. Por isso decidimos investir 
nessa ferramenta”, revelou Pimentel.

Ao iniciar sua palestra sobre o tema, Jasinski, gerente 
de Manutenção da Unidade Monte Alegre da Klabin, co-
mentou que “o fundamento básico da Indústria 4.0 im-
plica a conexão de máquinas, sistemas e ativos para que 
as empresas possam criar redes inteligentes ao longo de 
toda a cadeia de valor, podendo controlar os módulos da 
produção de forma autônoma. As fábricas inteligentes 
terão capacidade e autonomia para agendar manuten-
ções, prever falhas nos processos e adaptar-se aos requi-
sitos e mudanças não planejadas da produção”. 

Redução de custos, economia de energia, aumento 
da segurança, conservação ambiental, diminuição de 
falhas, � m do desperdício, transparência nos negócios 
e melhora da qualidade de vida, além de persona-
lização e escala sem precedentes, foram citados por 
Jasinski como os principais objetivos da evolução pro-
posta pela Indústria 4.0. 

Também merecem destaque os desafios pertinen-
tes à área de manutenção e automação na indústria 
do futuro. Obsolescências cada vez mais rápidas, de-
senvolvimento de profissionais para a diversificação 
de tecnologias e maiores custos de sobressalentes 
estão entre as barreiras a serem superadas. “Algumas 

tecnologias implantadas na Unidade Monte Alegre 
já caminham em direção à Indústria 4.0, como SAP 
em todos os níveis da indústria, Business Intelligence, 
Spotfire para gerir informações de gestão de ativos 
e PI System como forma de manutenção preditiva. 
Sistemas de monitoramento wi-fi, de controle ante-
cipativo e de diagnóstico de válvulas de controle são 
outros exemplos de tecnologias já adotadas. O que 
temos de pensar para dar continuidade a essa rea-
lidade são maneiras de interação entre todas essas 
informações”, ponderou Jasinski.

Para o gerente de Manutenção da Unidade Mon-
te Alegre da Klabin, o principal desa� o da automação 
consiste em manter a disponibilidade e a con� abilida-
de dos elementos de campo que garantirão a extração 
de dados dos ativos. “Como utilizar ao máximo essas 
tecnologias para aumentar a con� abilidade dos ativos? 
Quais estratégias e práticas de manutenção deverão ser 
adotadas para garantir a con� abilidade?”, perguntou, 
convidando os presentes a uma re� exão conjunta sobre 
os próximos desdobramentos. 

Em sua palestra, o diretor industrial da CMPC Celu-
lose Riograndense reconheceu a crescente necessidade 
de se buscarem alternativas para fortalecer a compe-
titividade do setor. “A cada ano, nosso negócio vem 
agregando custos e diminuindo retornos. As modernas 
tecnologias de informação e comunicação, combinadas 
às etapas dos processos industriais, podem dar uma im-
portante contribuição nesse aspecto.”

Na visão de Ventura, a Indústria 4.0 prevê e� ciência, 
pelo uso racional dos recursos às necessidades de pro-
dução; conectividade, com total integração dos equipa-
mentos e sistemas da fábrica, e customização, a partir 
de produtos individualizados mesmo em cadeias de pro-
dução em massa. “Não tenho dúvidas de que a Indús-
tria 4.0 pode trazer inúmeros benefícios à indústria de 
celulose, mas há alguns importantes desa� os envolvidos 
no processo, a começar pela integração de todos os ins-
trumentos para a obtenção dos resultados esperados”, 
frisou, concordando com o colega da Klabin. 

Ao dar exemplos de gargalos que precisam ser elimina-
dos antes da aplicação prática dos conceitos da Indústria 
4.0, Ventura comentou que atualmente a necessidade de 
o operador e o pro� ssional de manutenção realizarem 
atividades conectadas é crescente e indispensável. “Já 
se foi o tempo em que o operador parava em frente ao 
equipamento, percebia a ocorrência de aquecimento e 
chamava o inspetor, que, por sua vez, media a vibração e 
a temperatura, constatava que de fato estavam elevadas 
e, então, abria uma ordem de serviço para encaminhar o 
problema. Não há mais espaço para esse tipo de perda 
de tempo e, consequentemente, de produtividade, mas 
ainda precisamos eliminar tais práticas.”

“Não tenho dúvidas de 
que a Indústria 4.0 pode 
trazer inúmeros benefícios 
à indústria de celulose, 
mas há alguns desa� os 
importantes envolvidos 
neste processo, a começar 
pela integração de todos 
os instrumentos para a 
obtenção dos resultados 
esperados”, frisou Ventura
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O processo de capacitação também tende a mudar 
para acompanhar a implantação das novas tecnologias. 
“À medida que formos colocando esses incrementos 
tecnológicos à disposição, certamente acontecerá uma 
capacitação dirigida e especí� ca. Esse processo não se 
dará mais em sala de aula ou com base em manuais de 
instrução, mas será tão interativo quanto o próprio uso 
da tecnologia”, vislumbrou Ventura.

A palestra de Márcio Venturelli, do Departamento de 
Engenharia de Soluções da Westcon, também posicio-
nou o setor de celulose e papel dentro do cenário da 
Quarta Revolução Industrial. “A planta da Indústria 4.0 
deve funcionar de modo interoperável, ou seja, com 
comunicação entre todos os elementos e dispositivos, 
e também ser virtualizada, isto é, digital em tempo real, 
além de � exível, o que, em outras palavras, quer dizer 
descentralizada e modular”, pontuou. Tais plantas ain-
da devem trabalhar com base em banco de dados (Big 
Data e Cloud) e usar modelos de aprendizagem como 
Machine Learn.

A transição da Indústria 3.0 para a 4.0 requer a con-
vergência entre uma planta que já adota alguns con-
ceitos de automação e redes de comunicação com uma 
nova planta que apresente interoperabilidade, � exibili-
dade e descentralização, em busca de resultados como 
novas formas de negócios, produção efetiva e susten-
tabilidade. “Eu diria, portanto, que interoperabilidade, 
� exibilidade e descentralização são os pilares da con-
vergência que levará à consolidação da Indústria 4.0”, 
reforçou Venturelli.

Especi� camente em relação a uma máquina de papel 
atual, Venturelli informou que existem 17 mil entradas 
e saídas para comando de controle, 5 mil atuadores, 60 
mil sinais por segundo, 900 toneladas de cabo e opera-
ção de cerca de 260 semanas/homem. Com a adoção 
dos conceitos da Indústria 4.0, esses números tendem 
a passar para 20 mil entradas e saídas, 7 mil atuadores, 
160 mil sinais por segundo, cabos somente para rede wi-
reless e drástica redução de hora/homem. As principais 
mudanças tecnológicas previstas na produção de papel 
envolvem sensores, controles, atuadores e softwares in-
teligentes. “Os serviços inteligentes passarão a ter aná-
lise remota, assim como acesso e presenças a distância, 
com imagens em tempo real”, de� niu o palestrante. Na 
área de manutenção, os maiores impactos serão vistos 
no diagnóstico automático, na análise de vibração e no 
software de gestão de manutenção. Segundo Venturelli, 
90% das atividades de manutenção podem ser modi� -
cadas, melhoradas ou eliminadas, resultando em melhor 
performance e maior disponibilidade da planta. 

As plantas da Indústria 4.0 também não podem dei-
xar de ser estruturadas com sistema de ciberseguran-
ça, conjunto de meios e tecnologias para proteção de 

dados, acesso a redes, hardwares e softwares. Bastante 
desa� ador, o aspecto pautou boa parte das discussões 
entre os palestrantes e a plateia. “Tecnicamente, a vul-
nerabilidade a hackers ou vírus é o grande desa� o de 
quem trabalha na área de pesquisa voltada ao desen-
volvimento da Indústria 4.0. Qualquer sistema de se-
gurança deve permitir con� dencialidade, integridade e 
disponibilidade”, a� rmou Venturelli. 

A necessária interação entre as equipes de automa-
ção e de TI foi outro tema surgido entre as dúvidas dos 
participantes da mesa-redonda promovida pela ABTCP. 
“Apesar do maior imediatismo das equipes que com-
põem a área industrial, o know how dos pro� ssionais de 
TI, que têm a cultura de fazer uma análise mais abran-
gente antes da tomada de ações, é cada vez mais in-
dispensável. É preciso alinhar esse ritmo entre as duas 
equipes”, opinou Pimentel, coordenador de Manutenção 
da Fibria. “Em nossa unidade, a infraestrutura está ga-
rantida pela TI, e temos a liberdade de trazer tecnologias 
que estejam enquadradas naquele ambiente construído, 
sem muita interferência da equipe de TI. Eventualmente, 
porém, surgem interfaces que exigem gerenciamento 
de ambas as equipes”, contextualizou Jasinski sobre a 
prática na Unidade Monte Alegre da Klabin. “A TI como 
consideramos hoje está acabada. O conceito de uma 
TI anacrônica, destinada apenas a algumas demandas 
e que ainda resiste nas empresas, tem de mudar. Hoje 
em dia, soluções de TI são commodities. Para que pos-
samos evoluir, nosso conceito precisa acompanhar essa 
evolução e enxergá-la como uma importante área de su-
porte”, completou Ventura, diretor industrial da CMPC 
Celulose Riograndense.

Jasinski: “As fábricas 
inteligentes terão 
capacidade e 
autonomia para 
agendar manutenções, 
prever falhas nos 
processos e se 
adaptar aos requisitos 
e mudanças não 
planejadas da produção”
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Fornecedores traçam panorama futuro a partir das 
tecnologias atuais

Apresentados pelo moderador Luiz Marcelo Piotto, gerente 
de Manutenção Industrial da unidade de Jacareí da Fibria; Ivan 
Medeiros, gerente de Vendas de Automação para a América La-
tina da Voith; Jari Almi, diretor de QMS da Valmet; Marcos Hillal, 
gerente de Produto de Automação da ABB; Daniel Almeida, en-
genheiro de Aplicação sênior da NSK; José Borges Frias Junior, 
diretor de Estratégia e Business Excellence para as divisões Digi-
tal Factory e Process Industries and Drives da Siemens, e Daniel 
Schuck, diretor global de Otimização de Processos da Andritz, 
também compartilharam suas visões sobre o tema. Como for-
necedores da indústria de celulose e papel e outros segmentos 
industriais, os porta-vozes informaram os presentes sobre o atual 
status de desenvolvimento de suas linhas de produtos e traçaram 
perspectivas sobre os caminhos a ser traçados com a consolida-
ção da Indústria 4.0.

Medeiros abriu o tema com os desafios da Indústria 4.0 re-
lacionados às áreas de manutenção e automação. “Os avanços 
tecnológicos apresentados por esta revolução irão definir o futu-
ro”, definiu ele. Entre as soluções desenvolvidas pela Voith que 
já estão ajudando os clientes a alcançar um nível mais elevado 
em termos de produtividade, qualidade e eficiência global em 
seus processos fabris, Medeiros apresentou a linha de produtos 
Papermaking 4.0. Segundo ele, trata-se de um conjunto de tecno-
logias que se posicionam como o próximo estágio da evolução da 
indústria de papel e celulose.

O diretor de QMS da Valmet ressaltou que a internet industrial, 
responsável por conectar tecnologias de processo, automação e 
serviços, tem extrema importância para a competitividade futura 
do setor, já que está diretamente ligada à agregação de valor 
ao final da cadeia produtiva da indústria de celulose e papel. 
Almi afirmou que a internet industrial será capaz de gerar so-
luções customizadas que irão contribuir para minimizar perdas 
no processo fabril, reduzir o tempo ocioso e evitar paradas não 
planejadas, entre outros ganhos.

De acordo com Hillal, da ABB, a Indústria 4.0, já em curso, vem 
se consolidando progressivamente. Entre os gargalos ainda exis-
tentes, ele apontou o fato de que muitas plantas ainda enxergam 
a automação de maneira isolada. “Isso se torna uma barreira, 
pois o conceito da conectividade é exatamente o contrário, por 
propor uma integração vertical – algo promovido por nosso siste-
ma de automação, a plataforma 800xA, com informação concen-
trada em um único sistema de controle”, disse. 

Almeida, da NSK, apresentou o atual Programa de Geren-
ciamento de Ativos (AIP) oferecido pela empresa. “O AIP é um 
programa que visa aproximar o suporte técnico do fabricante 
de determinado produto com o consumidor final. Essa aproxi-
mação visa ao compartilhamento de informações, para que o 
usuário final tenha dados mais detalhados do produto que está 
usando de maneira prática e de forma a usar todos os recursos 
disponíveis pelo fabricante”, esclareceu. Respostas que levam 
à solução de problemas, ao aumento da eficiência produtiva e 

à redução do tempo de paradas de máquinas despontam como os 
benefícios do programa. 

A palestra de Borges, da Siemens, mostrou como nosso dia a dia 
está cada vez mais influenciado por ferramentas tecnológicas e pela 
digitalização. “Rapidez, flexibilidade, qualidade e eficiência são os 
grandes desafios impostos pelo cenário atual. A Indústria 4.0, con-
tudo, pode contribuir para resolver tudo isso”, afirmou, completando 
que já há recursos e tecnologia disponíveis a todos os segmentos 
industriais. “Não basta, porém, apenas automatizar; o avanço está 
na integração e na digitalização de toda a cadeia de valor, que inclui 
desde os fornecedores até o cliente final”, ponderou, ao apresentar as 
propostas da Siemens. Ele ressaltou a importância do “gêmeo digital” 
como forma de conferir agilidade e flexibilidade por meio de simula-
ções e testes digitais/virtuais de processos fabris completos mesmo 
antes de serem construídos.

Segundo Schuck, da Andritz, a Indústria 4.0 pode ser resumida por 
tecnologias diversas e complexas que ainda não estão prontas. “Existem 
muitas possibilidades e tecnologias com potencial para soluções incríveis, 
mas vivemos apenas o começo da trajetória e ainda não temos conheci-
mento sobre o � nal”, disse. As tecnologias que a Andritz vem estudando 
incluem sensores, Big Data, mineração de dados, redes sociais, gami� ca-
ção, integração vertical e horizontal e noti� cação inteligente, entre outros. 

Em debate aberto com a plateia, os palestrantes responderam a dú-
vidas sobre formas de mensurar os resultados empíricos das inúmeras 
tecnologias apresentadas pela Indústria 4.0, fator que ainda se posiciona 
como um dilema impactante em indústrias de capital intensivo. “Minha 
sugestão para qualquer tipo de projeto é fazer uma prova de conceito. 
Na prática, toma-se uma área como exemplo e, a partir dos resultados 
bem-sucedidos, estende-se a outras áreas prioritárias”, respondeu Schuck. 

Em linha com a opinião do colega, Hillal disse acreditar na estratégia 
de projetos pilotos. Além disso, apontou ele, a Indústria 4.0 exige uma 
mudança cultural. “Alguns recursos deverão ser destinados a criar a 
infraestrutura base para essa transição. São investimentos necessários, 
mas, ao mesmo tempo, de retornos � nanceiros especí� cos di� cilmente 
mensuráveis. De qualquer forma, para colher os benefícios de produti-
vidade e agilidade preconizados pela Indústria 4.0, devem ser vencidas 
algumas barreiras culturais e realizados investimentos em infraestrutu-
ra de tecnologia para que as empresas possam chegar a outras etapas 
da evolução.”

Borges mencionou ainda que o conceito aplicado pela Siemens é o 
Plano Diretor de Digitalização (PDD), no qual é feito um assessment 
do processo a ser digitalizado à luz da estratégia do negócio do clien-
te, de forma a propor um roadmap consequente de implementação da 
digitalização adequado ao negócio em questão e com seu respectivo 
business case. “Digitalização não precisa ser implementada da noi-
te para o dia, mas sim evolutivamente”, concluiu Borges.     n


