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CELULOSE

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 A

N
DR

IT
Z

Luis Bordini, diretor presidente da Andritz Brasil

O Papel – Projetos de melhorias e incrementos voltados à oti-

mização do processo fabril de celulose e consequente redução de 

custos destacaram-se sobre os projetos greenfield neste ano? É 

possível fazer essa comparação pela influência do contexto atual?

Luis Bordini, diretor presidente da Andritz Brasil – Os 

projetos greenfield, com a criação de capacidades produtivas na 

América do Sul, em particular no Brasil, são atualmente um dos 

principais motores do mercado. Paralelamente a novos projetos, há 

também um mercado em potencial para modernização e otimização 

das fábricas de celulose existentes, uma vez que, para permane-

cerem competitivos, os fabricantes de celulose necessitam manter 

uma produção estável de polpa com qualidade uniforme, aliada ao 
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menor consumo possível de produtos químicos e de água, no mais 

alto nível de eficiência.

O Papel – De que forma a Andritz atuou para manter uma atu-

ação competitiva dentro da indústria brasileira?

Bordini – Uma moderna planta de celulose deve operar com 

máxima eficiência energética e custos operacionais reduzidos ao 

mínimo, levando sempre em conta a proteção ao meio ambiente. 

Na prática, o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis está 

integrado a diferentes frentes. Além de fornecer reconhecidamen-

te as melhores máquinas e equipamentos para fabricação de ce-

lulose, a Andritz oferece tecnologias que se concentram nos sub-

produtos da produção de celulose e na criação de energia verde, 

além daquelas voltadas à minimização do consumo de produtos 

químicos e água. Importante ressaltar o contínuo treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos, não só para atender à de-

manda do mercado, mas principalmente para aprimorar a excelên-

cia do atendimento aos clientes.

O Papel – A empresa apresentou alguma novidade no portfólio 

em 2016? Quais diferenciais competitivos os equipamentos apre-

sentados recentemente oferecem à indústria de celulose?

Bordini – A Andritz investe cerca de 3% de suas vendas anuais 

em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), para manter-se na van-

guarda em termos de tecnologia, direcionando suas ações para a 

melhoria dos produtos e processos de produç ão de todos os tipos 

de fibras, com o objetivo de tornar a produção de celulose mais 

eficiente e, consequentemente, mais sustentável.

O Papel – Quais tendências devem se fortalecer na indústria 

global de celulose nos próximos anos e como a Andritz tem se 

preparado para atendê-las?

Bordini – O investimento contínuo em P&D visa seguir na 

vanguarda com o que há de mais avançado em tecnologia para 

produção de celulose, de forma a atender ao mercado com equi-

pamentos que minimizam os custos operacionais e maximizam 

a eficiência energética e a proteção do meio ambiente. Adicio-

nalmente, a Andritz desenvolve tecnologias personalizadas para 

atender às demandas dos clientes em produtividade e sustenta-

bilidade. A constante busca por melhorias estende-se também às 

áreas operacional e organizacional da Andritz. Somente as empre-

sas que trabalham de forma sustentável e socialmente responsá-

vel serão bem-sucedidas no longo prazo.         n

Empresa: Andritz Pulp & Paper

Ano de fundação: 1852

Sede: Graz (Áustria)

Países onde atua: Mais de 250 localidades no mundo 
todo

Maiores conquistas na história da empresa: Ao 
longo de mais de 150 anos, a Andritz vem conquistan-
do a confi ança de clientes no mundo inteiro, tornando-se 
referência e líder mundial no fornecimento de sistemas, 
equipamentos e serviços para a produção de celulose, pa-
pel, tissue e cartão. Nesses quase 25 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 
greenfi eld, incluindo da Veracel, da Suzano em Mucuri, da 
Fibria, da Eldorado Celulose e da Unidade Puma, da Kla-
bin, entre outros. Atualmente, a Andritz está fornecendo 
todas as linhas de processo para o Projeto Horizonte 2, 
da Fibria, em Três Lagoas (MS), com início das operações 
programado para o início do quarto trimestre de 2017

Próximas metas: Manter-se na vanguarda com o con-
tínuo desenvolvimento de tecnologias personalizadas 
e inovadoras, sempre em estreita colaboração com os 
clientes, para proporcionar a melhor proteção ao meio 
ambiente, o menor consumo de energia/recursos na pro-
dução e ciclo de vida estendido.


