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Desempenho positivo da AkzoNobel Pulp 
and Performance Chemicals no Brasil
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O Brasil já se firmou como um dos principais mercados mundiais 
para a produção de celulose e, apostando na continuidade des-
se desenvolvimento, a AkzoNobel, por meio de sua Unidade de 

Negócio Pulp and Performance Chemicals, tem consolidado seu cres-
cimento. “Já fornecemos aproximadamente 24 plantas químicas para 
produção de dióxido de cloro nos últimos 25 anos e, em consequência, 
provemos químicos para branqueamento para grande parte do merca-
do”, explica Antonio Carlos Francisco, presidente da AkzoNobel Pulp 
and Performance Chemicals para América do Sul.

Como principais produtos químicos da linha EKA para branqueamento 
de celulose, destacam-se o EKA SC – Clorato de Sódio – e o Eka ClO2 –  
Dióxido de Cloro, no Brasil, e EKA HP – Peróxido de Hidrogênio –, na Co-
lômbia, Venezuela e América Central, atendendo aos principais fabrican-
tes de celulose e também atuando no fornecimento de plantas químicas, 
com a Eka Engineering, por meio de projetos customizados.

Hoje, a AkzoNobel conta com quatro Ilhas Químicas, instaladas nas 
fábricas dos clientes. “O nosso diferencial se deu pela combinação do 
fornecimento de químicos atrelado ao provimento de tecnologia”, pon-
tua Francisco. Como exemplo dessa solução, o executivo menciona a 
Fibria, unidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. 

“Além de produzirmos, manuseamos todos os químicos necessários 
para a fabricação de celulose. Temos profissionais alocados em nos-
sa planta, com treinamentos específicos, para produção e manuseio 
de químicos, permitindo que a fábrica de celulose mantenha foco na 
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produção de celulose, proporcionando maior segurança e estabilidade 
operacional”, comenta o presidente da AkzoNobel Pulp and Performan-
ce Chemicals, que esteve presente ao ABTCP 2016 – 49o Congresso e 
Exposição Internacional de Celulose e Papel.

Nesses últimos anos, as tecnologias dos processos para produção 
desses químicos não mudaram em aspectos gerais, mas sim em termos 
específicos: quantidade, qualidade e segurança de processo. “Isso sig-
nifica que temos hoje ampla confiabilidade na produção e segurança 
para nosso pessoal. Inovamos no conceito do negócio, o que nos permi-
tiu participar dos mais importantes e recentes projetos. Isso é um reco-
nhecimento do setor pelo serviço que prestamos”, ressaltou Francisco.

O Brasil é o quinto maior mercado para a AkzoNobel no mundo, que 
conta com cerca de 2.800 colaboradores, distribuídos em 15 fábricas, 
em seis Estados, e divididos em três principais áreas de negócios: tin-
tas decorativas, performance coatings e especialidades químicas. Cada 
uma delas possui unidades dedicadas a serviços específicos e atua nos 
mais diversos segmentos, tais como tintas imobiliárias e vernizes para 
proteção de madeiras, revestimentos automotivos e aeroespaciais, 
tintas em pó, tintas marítimas, tintas industriais, revestimentos para 
embalagens, revestimentos e adesivos para madeira e químicos para as 
indústrias de papel e celulose, higiene e limpeza, cosmética, agricultu-
ra, óleo & gás, asfalto e mineração. 

Para o presidente da AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals, 
atender aos mercados em que atuam requer oferecer produtos susten-
táveis. “Recebemos uma energia verde e isso incorpora ampla susten-
tabilidade ao sistema, o que nos permite, consequentemente, devolver 
um produto sustentável, colaborando da mesma forma com a cadeia de 
valor das fábricas de celulose”, elucidou. 

Já com relação aos novos negócios, o presidente da empresa diz 
que está trabalhando na renovação de parcerias com os principais 
players, mas que todos são contratos de longo prazo. Por esse moti-
vo, o crescimento da empresa está intimamente ligado ao desenvol-
vimento do setor de celulose. 

No País, a empresa tem o forte compromisso de até 2020 ter 20% 
de sua receita com produtos sustentáveis, além de reduzir entre 
25% e 30% as emissões de carbono por tonelada de produtos, em 
sua operação global.

Vale destacar que, na área de fornecimento de clorato de sódio, 
a empresa é a maior produtora do mundo, com liderança no Brasil. 
“Nossa presença aqui é muito importante, com o objetivo de ter 35% 
de nossas vendas globais concentradas em mercados em desenvolvi-
mento”, concluiu o executivo.              n
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Chemicals para América do Sul


