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Flávio Martins, diretor comercial de Celulose e Papel da Solenis no Brasil

O Papel – Diante do cenário econômico em que o Brasil esteve 

envolvido ao longo deste ano, de que forma a Solenis atuou para se 

apresentar à indústria de celulose e papel como uma empresa que 

contribui para processos fabris mais competitivos? 

Flávio Martins, diretor comercial de Celulose e Papel da 

Solenis no Brasil – Realmente os impactos da crise econômica 

vieram de forma intensa, além de terem sido acompanhados pela des-

valorização da moeda local, fator que também nos afeta, pois uma im-

portante parcela de nossos produtos ainda é importada. Trabalhamos 

em três frentes estratégicas: redução de custos internos, adequação do 

nosso portfólio às demandas da situação atual e também com nossos 

clientes, para melhorias no processo e reduções de custo. Sobre a pri-
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O Papel – Algumas particularidades se destacaram entre as deman-

das dos clientes vistas no último ano? Quais aspectos a indústria de 

celulose e papel vem procurando atualmente? 

Martins – Tivemos muitas demandas relacionadas ao consumo de 

água. Embora tenha sido um ano mais chuvoso do que 2015, as em-

presas do setor continuam interessadas em encontrar soluções para 

reduzir o consumo de água. A redução de custos também teve um 

grande enfoque por parte de nossos clientes, já que a crise econômica 

a envolver o País vem causando fortes impactos no desempenho da 

indústria. Em geral, vimos que os clientes estão mais arrojados, bus-

cando respostas e soluções de forma mais ágil, procurando diferenciar 

seus produtos. 

O Papel – Quais tendências devem se fortalecer no curto e médio 

prazos e de que forma a Solenis vem se preparando para atendê-las?

Martins – Os clientes têm buscado diferenciação e especialização, 

além de produtos cada vez mais focados em suas próprias demandas. 

Inovação também é palavra de ordem na indústria de celulose e papel. 

A Solenis está preparada para atuar em todas essas frentes. Em abril 

de 2017, iremos inaugurar nosso centro de tecnologia no Brasil, a fim 

de trabalhar no desenvolvimento de soluções locais.       n

meira frente estratégica, realizamos um trabalho intenso na fábrica em 

busca de eficiência máxima, a partir de redução de uso energia, água e 

demais aspectos envolvidos nos custos de produção. A segunda e a ter-

ceira frentes estratégicas estão interligadas e podem ser resumidas por 

uma atuação conjunta com nossos clientes, a fim de encontrar as me-

lhores alternativas diante da situação atual. Quando a economia está 

caminhando bem, todo o foco se volta a incrementos de produtividade. 

Por outro lado, quando a economia passa por turbulência, o foco dire-

ciona-se aos custos de processo e operacionais. Por isso trabalhamos 

em parceria com nossos clientes, para direcionar nossas tecnologias ao 

encontro desse objetivo. Entre as vantagens competitivas da Solenis 

está o amplo portfólio. Para chegar a uma solução, por exemplo, temos 

diferentes alternativas: uma mais focada em eficiência; outra, no custo. 

O Papel – Algum lançamento em especial marcou a atuação da em-

presa em 2016?

Martins – Nós temos algumas linhas que se destacam em nosso 

portfólio. A linha Hercobond, por exemplo, aumenta a resistência do 

papel, conferindo tanto performance quanto produtividade aos clien-

tes. Já trabalhamos com essa linha há algum tempo, mas neste ano 

passamos à fabricação local, com a instalação de um reator. Isso nos 

deu mais agilidade e flexibilidade, possibilitando a ampliação da ca-

pacidade de fabricação. Também estamos atuando com tecnologia 

nova na linha dos biocidas oxidantes, com destaque ao microbiocida 

Spectrum XD, capaz de controlar a ação microbiológica ao longo do 

processo de fabricação de papel, apresentando excelente relação cus-

to–benefício. Há ainda a família de produtos Advantage, de antiespu-

mante e auxiliar de lavagem que melhoram a drenagem em sistemas 

de lavagem em fábricas de polpas kraft. 

O Papel – Fornecer um portfólio competitivo também consiste em 

uma estratégia para a própria empresa driblar os impactos sentidos 

pelos fabricantes de celulose/papel e consequentes reflexos aos forne-

cedores do setor?

Martins – Sim, temos como meta contínua manter um percentual 

importante das vendas relacionado a lançamentos. Hoje, cerca de 25% 

de nossas vendas estão vinculadas a produtos com menos de cinco 

anos em nosso portfólio, mas temos o objetivo de chegar a 30%. A 

aquisição da Quimatec, empresa de especialidades químicas que atua 

no setor de açúcar e álcool, foi mais um dos acontecimentos marcantes 

de 2016, no intuito de aumentar nosso portfólio de soluções e fortale-

cer nossa própria competitividade. 
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