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Eduardo Fracasso, presidente da América Latina da Xerium Technologies

O Papel – As vestimentas exercem um importante papel no controle 
dos custos de produção dos fabricantes de celulose e papel. Esse aspec-
to tornou-se ainda mais relevante aos players nacionais no conturbado 
cenário econômico que envolve toda a indústria brasileira? Como o se-
nhor avalia a influência desse contexto atual nas demandas do setor?

Eduardo Fracasso, presidente da América Latina da  
Xerium Technologies – Sim, as vestimentas, ainda que represen-
tem aproximadamente apenas 2% na matriz de custos na produção de 
papel e celulose, exercem influência em fatores que chegam a repre-
sentar até 75% dos custos de produção de papel ou celulose. Assim, 
num cenário de identificação de oportunidades de redução de custos, 
os produtores nacionais têm buscado fornecedores focados em desen-
volvimento de produtos, aplicação assertiva e logística otimizada.

O Papel – A Xerium dedicou atenção especial a esse aspecto em 
2016? Algum lançamento ou enfoque especial foi feito na oferta de 
produtos capazes de promover incrementos no processo fabril? 

Fracasso – Continuamente estamos atualizando nosso parque in-
dustrial, a fim de fazer frente às crescentes demandas de nossos clien-
tes. Especificamente em 2016, para o segmento de papel, lançamos 
uma nova linha de telas secadoras espirais, telas formadoras com me-
nor coeficiente de arraste (o que contribui na redução do consumo de 
energia), além de uma nova família de feltros para o segmento de ce-
lulose. Para 2017, nosso enfoque em produto continuará forte e novos 
produtos serão agregados ao atual portfólio.
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O Papel – As vestimentas também conferem incremento à qualida-

de do produto final dos clientes? Como esse fator evoluiu ao longo dos 
últimos anos?

Fracasso – Da produção de celulose com maiores gramaturas e 
cartões com maiores requisitos de printabilidade e resistência a pa-
péis tissue com maior suavidade e menor gramatura; enfim, todos os 
produtos gerados, há uma forte dependência da vestimenta, que deve 
ser adequada. Ao longo dos últimos anos o mercado tem passado por 
forte demanda qualitativa, aumento de velocidades, maior volume de 
água a ser extraído, superfície mais homogênea e isenta de marcações, 
além da busca pelo melhor rendimento das máquinas, menor consumo 
de energia e maior vida útil das vestimentas. Tais demandas vêm obri-
gando os fabricantes de vestimentas a desenvolverem novos desenhos 
de produtos e materiais, assim como processos e equipamentos para 
poder suportar o avanço do setor de papel e celulose.

O Papel – Em quais frentes estratégicas a Xerium vem trabalhando 
para manter a própria atuação de maneira competitiva?

Fracasso – Por meio de seus quatro centros de desenvolvimento 
de produtos, seja em vestimentas como em revestimentos, localizados 
na Alemanha, na Áustria, no Brasil e nos Estados Unidos, a Xerium tem 
buscado identificar as demandas de cada cliente, a fim de diagnosti-
car e aplicar a melhor combinação de conceitos de telas formadoras, 
feltros, telas secadoras e revestimentos (tipo de compostos, padrão de 
furação, sensores de pressão) para auxiliar na extração de água e na 
produção da folha, com a melhor qualidade e o menor custo de produ-
ção, energia e fibra de nossos clientes. 

O Papel – Quais são as perspectivas da empresa para 2017 nos 
segmentos em que atua? Quais ações e projetos estão sendo desen-
volvidos?

Fracasso – Nosso mercado de atuação, com vendas diretas, é a 
América Latina (México, Américas Central e do Sul), além de assistên-
cia a outras regiões do grupo Xerium via fornecimentos intercompany 
em vestimentas. Cada país de nosso mercado tem uma demanda di-
ferenciada. Nesse cenário, temos de priorizar nossa atuação, a fim de 
oferecer a melhor solução de negócios aos clientes. Após um processo 
de consolidação de plantas de vestimentas em nossa região, 2017 será 
um ano para explorar nossa capacidade e capabilidade produtiva, em 
segmentos de negócios crescentes em papel e celulose, assim como 
para as indústrias de fibrocimento e não tecidos, seja com produtos 
existentes ou com lançamentos específicos, visando à melhor perfor-
mance operacional. As plantas de Petrópolis (RJ) e Piracicaba (SP), 
com as atualizações que receberam, estão tecnologicamente prepa-
radas para os novos lançamentos das recentes plataformas mundiais 
da Xerium de telas formadoras e feltros, que serão a base de nosso 
crescimento no mercado até 2020. Para revestimentos, 2017 reserva 
várias realizações, sendo a principal a inauguração, no terceiro trimes-
tre, da planta de revestimentos no Chile, além da ampliação da oferta 
de produtos e serviços mecânicos na Argentina, no Brasil e no México. 
A planta do Brasil, como a mais complexa em oferta de produtos (re-

Empresa: Xerium Technologies

Ano de fundação: Em 1926 na América Latina; há mais 
de 200 anos no mundo 

Sedes: Piracicaba (SP) para a América Latina e Raleigh 
(NC), nos Estados Unidos, para o mundo

Países onde atua: Fábricas no Canadá, Estados Unidos, 
México, Argentina, Brasil, Chile (em construção), Alema-
nha, Itália, Finlândia, Áustria, Turquia, Japão, China e Aus-
trália, e atuação em todos os continentes

Maiores conquistas na história da empresa: Desde 
o início de suas operações no setor, a Xerium, por meio de 
suas antecessoras (Huyck, Wangner, Niagara Lockport), 
foi responsável por inúmeras inovações. Entre os maiores 
destaques, podemos citar: lançamento da primeira tela 
formadora sintética; lançamento da primeira tela forma-
dora dupla camada; lançamento da primeira tela forma-
dora tripla camada com conceito SSB; introdução de fel-
tros laminados na América do Sul; primeiro fabricante na-
cional a introduzir o conceito de tecimento multi-harness 
em feltros; pioneirismo na tecnologia de agulhamento de 
feltros – Hyperpunch; pioneirismo na fabricação de fel-
tros não tecidos na América do Sul; desenvolvimento do 
primeiro revestimento em poliuretano, desenvolvimento 
da primeira furação Dri-press e pioneiro na tecnologia de 
medição dinâmica de NIP (Smart Technology)

Próximas metas: Expansão nas regiões de maior dina-
mismo no setor, como Ásia e América do Sul, e consolida-
ção em mercados maduros, como Europa e Estados Unidos.

vestimentos em borracha, compósito, poliuretano, sensores de pressão, 
rolos curvos e serviços mecânicos), continuará recebendo a maior parte 
dos investimentos para essa linha de negócios. Para fazer frente ao po-
tencial dos produtos e tecnologia de que dispomos, estamos também 
ampliando nossa estrutura de vendas e serviços e soluções técnicas 
em toda a América Latina. Do México ao Chile, efetuamos alterações 
na forma, na estrutura, no dimensionamento e na qualidade dos pro-
fissionais, com foco em melhor atendimento ao mercado local de toda 
a região. A América Latina – em especial o Brasil, que tem uma dimen-
são de quase 50% do potencial da região – sempre foi um mercado 
importante de papel para o grupo Xerium e mais recentemente vem 
agregando maior  relevância em face dos investimentos no setor de 
celulose. Nossas operações na região, portanto, sempre continuarão a 
receber a atenção e os investimentos necessários para permanecermos 
em posição de destaque para nossos clientes, figurando entre os maio-
res fornecedores de vestimentas e revestimentos do setor.    n


