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Por Patrícia Capo e Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Instituto Senai de Papel 
e Celulose com BNDES 
As indústrias do setor de papel e celulose de todo o País po-
dem pedir financiamento de serviços tecnológicos via Banco 
Nacional do Desenvolvimento (BNDES), tendo o Instituto Senai 
de Tecnologia em Papel e Celulose (IST PC) como executora 
desses serviços. Localizado em Telêmaco Borba (PR), na Região 
dos Campos Gerais, o IST PC executa cinco serviços de tecno-
logia financiados pela instituição, como forma de possibilitar a 
inovação em produtos e processos nas indústrias. Os serviços 
estão disponíveis no site do BNDES: www.bndes.gov.br.
Fonte: Instituto Senai de Papel e Celulose

Instituto Ecofuturo e UMC 
O Instituto Ecofuturo, Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), que tem a Suzano Papel e Celu-
lose como principal mantenedora, anuncia a assinatura de 
um convênio de cooperação científica e acadêmica com a 
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). “A união de esfor-
ços com a UMC deve potencializar estudos e oportunidades 
pertinentes à conservação da Mata Atlântica e sua biodiver-
sidade e também apoiar a formação acadêmica na região no 
Parque das Neblinas e da Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) Botujuru, na Serra do Itapeti”, afirma Paulo 
Groke, diretor de Sustentabilidade do Ecofuturo. O compro-
misso entre o Instituto Ecofuturo e a UMC terá duração ini-
cial de cinco anos, com possibilidade de renovação.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Suzano mais digital
A Suzano Papel e Celulose lançou suas novas plataformas 
digitais, que visam deixar a empresa ainda mais próxima e 
conectada a seu público. Além do site institucional e da pá-
gina de Relações com Investidores, as plataformas do Grupo 
Suzano, do Suzano Blog e do Instituto Ecofuturo foram atua-
lizadas com novas funcionalidades e conteúdos. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose

CARREIRAS
Hervé Tessler foi nomeado presi-
dente da divisão de Operações In-
ternacionais da Xerox e dirigirá as 
equipes operacionais em mais de 150 
países. Em sua trajetória na empresa, 
Tessler também já foi presidente da 
Xerox do Brasil.
Fonte: Xerox

FATOS

ABB e Universidade 
Mackenzie (SP) 
A ABB fornecerá equipamentos à Universidade Pres-

biteriana Mackenzie, em um contrato com o objetivo 

de automatizar o laboratório de Engenharia e entregar 

uma arquitetura de controle de automação completa, 

que proporcione aos alunos o contato com tecnologias 

que já fazem parte da Indústria 4.0. A chegada dos 

novos equipamentos está prevista para o início des-

te ano. O projeto contempla quatro conjuntos de au-

tomação, sendo composto por controladores lógicos 

programáveis (família AC500), interfaces homem-má-

quina (família CP400 LC), módulos de comunicação e 

de sinais de entrada e saída (I/O).
Fonte: ABB

Itron recebe certificação 
de qualidade ambiental
A Itron, empresa dedicada ao uso eficiente de energia 

e água, acaba de conquistar a Certificação ISO 14001 

para a planta de Americana (SP). 
Fonte: Itron

FUSÕES & AQUISIÇÕES

WEG anuncia aquisição 
do controle da TGM
A WEG S.A. anunciou a aquisição do controle da TGM In-

dústria e Comércio de Turbinas e Transmissões Ltda. Fun-

dada em 1991, a TGM é líder brasileira no fornecimento de 

soluções e equipamentos para acionamentos de geradores 

de energia elétrica. Além de sua sede em Sertãozinho (SP), 

que ocupa área de 70 mil m2, a TGM possui ainda unidades 

em Maceió (AL), São José dos Campos (AP) e Nuremberg 

(Alemanha), totalizando aproximadamente mil colaborado-

res. Em 2015, a receita líquida da empresa foi de R$ 238 

milhões. A transação está sujeita ao cumprimento de deter-

minadas condições e à obtenção da aprovação das autorida-

des de proteção à concorrência.
Fonte: TGM WEG 
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Siemens e Grupo 
São Martinho se 
associam à ABiogás
A Siemens e o Grupo São Martinho se associaram à Associa-
ção Brasileira de Biogás e Biometano (ABiogás) para o desen-
volvimento do insumo no Brasil. As duas gigantes do setor en-
xergaram na ABiogás um meio de unirem forças para viabilizar 
políticas públicas consistentes para a inserção do biogás e do 
biometano na matriz energética brasileira.
Fonte: Siemens 

INTERNACIONAL

AkzoNobel completa aquisição 
do negócio de revestimentos 
industriais da BASF 
A AkzoNobel finalizou a aquisição do negócio global de re-
vestimentos industriais da BASF, que fornece uma gama de 
produtos para indústrias, entre as quais as de construção, 
eletrodomésticos, energia eólica e transporte comercial. A 
transação inclui tecnologias relevantes, patentes e marcas re-
gistradas, bem como duas fábricas no Reino Unido e na Áfri-
ca do Sul. Estima-se em € 475 milhões o valor da transação. 
Além disso, a AkzoNobel reforçou significativamente sua área 
global de produção de peróxidos orgânicos ao completar uma 
expansão de € 22 milhões de sua unidade de produção em Los 
Reyes (México). A nova instalação produzirá peróxidos orgânicos 
da marca Laurox, que fabrica ingredientes essenciais utilizados 
na produção de plásticos e produtos de borracha.
Fonte: AkzoNobel

Södra investe 10 milhões 
de coroas suecas em P&D
A Fundação Södra para a Investigação, o Desenvolvimento e a Edu-
cação investiu mais de 10 milhões de coroas suecas em projetos liga-
dos à silvicultura. Seis foram selecionados com foco no mercado fu-
turo de bioprodutos a partir de fibras da madeira e seus novos usos.  
A Universidade de Tecnologia Chalmers, o grande destaque, 
foi contemplada com 8 milhões de coroas suecas para o projeto  
AvanCell: New Fibres from Existing Processing Environments.  
“O projeto visa estabelecer novos conhecimentos sobre as possi-
bilidades de regular as propriedades da celulose. Se aprendemos 
mais sobre como utilizar o ambiente de processamento e a química 
no estágio final de branqueamento, podemos mudar as proprieda-
des de flexibilidade e interação da fibra, algo altamente procurado 
por clientes de celulose e consumidores“, disse Laila Rogestedt,  
vice-presidente sênior de Inovação e Novos Negócios da Södra. 
Fonte: Södra

Grupo Voith celebrará 
150.º aniversário com 
força renovada
No ano fiscal de 2015/2016, a Voith concluiu com 
sucesso a transformação do grupo. A empresa não 
apenas melhorou o desempenho operacional de to-
das as suas divisões, mas conseguiu mais uma vez 
gerar resultado líquido positivo conforme o planeja-
do graças ao seu programa de sucesso Voith 150+. 
O Grupo registrou no período aumento de 18% 
no resultado operacional de seus principais seg-
mentos de negócios, atingindo € 295 milhões, 
com especial destaque para a Voith Paper, cujo 
resultado operacional teve alta de 33%. No to-
tal, o lucro operacional da Voith Hydro, da Voith 
Paper e da Voith Turbo aumentou em pouco me-
nos de um quinto (18%), assim como o retorno 
operacional sobre as vendas nos principais ne-
gócios da empresa, passando de 5,8% para 7%. 
Além disso, a Voith avançou seu foco estratégico 
rumo às suas competências tecnológicas e de en-
genharia para a era digital, com a venda de sua 
participação majoritária na unidade de serviços 
técnicos especializados, a Voith Industrial Ser-
vices. Sua nova divisão do Grupo Voith Digital 
Solutions iniciou as operações, já lançando um 
grande número de promissoras iniciativas digitais.  
Nos próximos dois anos fiscais, a nova divisão pre-
tende investir cerca de € 100 milhões no desen-
volvimento de produtos digitais. “Em 2016, nós 
não apenas avançamos no programa Voith 150+ 
a uma velocidade maior do que esperávamos, 
como também estabelecemos uma nova e decisiva 
trajetória para transformar a Voith em uma parti-
cipante estratégica da indústria digital”, explica 
Hubert Lienhard, presidente e CEO da empresa.  
Além dos efeitos positivos causados pela transfor-
mação do Grupo, a venda planejada de sua partici-
pação acionária na Kuka garantirá a folga financei-
ra necessária para a implementação da estratégia 
de crescimento da Voith. A transação deverá gerar 
a entrada de recursos de € 1,15 bilhão no segundo 
semestre de 2017. 
Fonte: Voith 
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Fornecimentos Valmet
A Valmet fornecerá tecnologia de automação à Nepa 
Limited, na Índia, para suas duas máquinas de papel 
recondicionadas e uma nova planta de destintamento. 
As soluções permitem à fábrica de papel aumentar a 
produtividade e melhorar a qualidade do produto. A 
partida do novo sistema está prevista para o final de 
fevereiro de 2017.
Além disso, a empresa finlandesa fornecerá tecnolo-
gia para uma nova fábrica de celulose solúvel da Sun 
Paper, em Laos. O escopo de fornecimento inclui a 
parte de cozimento por batelada, lavagem e prensas 
de branqueamento para a linha de fibras, sistema de 
queima da madeira, secadores e forno de cal. O obje-
tivo é iniciar a produção de celulose durante o segun-
do trimestre de 2018. 
Fonte: Valmet

Impressão digital 
para produtos tissue
A empresa OMET lançou a tecnologia Chameleon, siste-
ma de impressão digital que pode ser integrado em uma 
máquina de TV 503 para a produção de guardanapos e 
placemats personalizados. Com o Chameleon, o obje-
tivo da impressão de curto prazo com gráficos e dados  
variáveis é conseguido graças à capacidade de imprimir 
em poucos minutos qualquer arquivo digital em formato 
PDF simples usando um PC padrão instalado na unidade 
de impressão digital.
Fonte: OMET

Valmet adotará 
tecnologia de impressão 3D 
A Valmet tornou-se um dos primeiros fornecedores de 
tecnologia para a indústria global de celulose e papel a 
adotar a tecnologia de impressão 3D nos processos de 
fabricação para reduzir os prazos de entrega quando 
um novo molde é necessário para um padrão específico 
do cliente. Em seu novo Centro de Competência 3D, 
inaugurado no início de 2016, em Sundsvall (Suécia), a 
Valmet utilizou essa inovadora tecnologia para fabricar 
padrões de moldagem e peças sobressalentes selecio-
nadas. Os materiais de impressão incluem alumínio, 
Inconel e aço tipo 316L. 
Fonte: Valmet

BW Papersystems lança  
a cortadeira Folio Hawk

A BW Papersystems lançou a Hawk, cortadeira rotativa dupla 
padronizada em uma largura de trabalho fixa de 1.650 mm (65 
polegadas) e projetada para atender às necessidades das plantas 
de papel cartão, comerciantes, convertedores e pequenas fábricas 
de papel. Disponível em configurações de duas ou quatro bobinas, 
com diferentes soluções de emenda de papel manual e automá-
tica e um sistema de rejeição de corte único, a cortadeira Hawk 
proporciona eficiência tanto no corte de papel quanto de cartão. 
Fonte: BW Papersystems

INVESTIMENTOS

Fibria anuncia construção 
de terminal intermodal 
A Fibria anunciou a construção, no município de Aparecida do 
Taboado (MS), de um terminal intermodal (que integra os trans-
portes rodo, ferro e hidroviário), visando ao escoamento da pro-
dução de celulose de sua nova linha do Projeto Horizonte 2, em 
Três Lagoas (MS), para o Terminal de Macuco, no porto de Santos 
(SP), de onde a commodity será exportada para clientes na Ásia, 
na Europa e nos Estados Unidos. O término das obras está pre-
visto para julho de 2017. O terminal intermodal, localizado na 
BR-158, terá capacidade para escoar 1,95 milhão de toneladas 
de celulose por ano. 
Fonte: Fibria

LANÇAMENTOS

Suzano lança o TP White Plus
A Suzano Papel e Celulose lança, por meio da campanha “O pa-
pel que fala por você”, o papelcartão TP White Plus, voltado ao 
setor gráfico. A novidade chega ao mercado com a garantia de 
impressão no verso e ganho de rigidez nas novas gramaturas, 
oferecendo várias possibilidades para o desenvolvimento de em-
balagens e uma impressão com alta fidelidade de cores. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose
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Solução de tratamento da 
Veolia Water Technologies
Desenvolvido pela Veolia Water Technologies, o Hydrotech 
Discfilter™, de alta capacidade hidráulica, dispõe de bicos 
automáticos que realizam a lavagem do elemento filtrante 
e dispensam a necessidade do uso de um filtro em lavagem 
contracorrente. 
Projetado para realizar uma filtração contínua, mesmo en-
quanto exerce a função de retrolavagem, o produto suporta 
maior pressão de água e inclui espaço de filtro para acomo-
dar até 12 discos, podendo tratar até 2.000 mg/l de sólidos 
suspensos em plantas de reúso e de tratamento de efluentes, 
entre outras. Além disso, sua estrutura é mais compacta se 
comparada a outras soluções do mercado.
Fonte: Veolia Water Technologies

ABB lança sistema 
on-line para medição, 
monitoramento e controle 
de drenagem em misturas 
de celulose
A ABB lançou o L&W Freeness Online, sistema on-line  
confiável, repetível e econômico para medir, monitorar e con-
trolar variáveis de qualidade chave – Canadian Standard Free-
ness (CSF) e Schopper-Riegler (SR) – na preparação de massa.  
O sistema permite economizar nos custos de produção, redu-
zindo o consumo de energia pela eliminação do excesso de 
refinação e melhorando a qualidade pela geração de celulose 
uniforme para as máquinas de papel, cartão ou tissue.
Fonte: ABB

Gardner Denver Nash lança 
compressor de anel líquido
A Gardner Denver Nash lança o compressor de anel líquido 
GARO AB4000R, com até 7% a mais de eficiência em rela-
ção aos compressores para essa mesma faixa. O AB4000R, 
que opera em até 12,5 bar abs (160 psig), é projetado espe-
cificamente para atender aos mais exigentes requisitos de 
performance de indústrias de petróleo & gás e químicas em 
aplicações como as de recuperação (de gás de flare e de va-
por), manipulação de gases corrosivos (por exemplo, VCM e 
cloro) e remoção de ácido sulfídrico de gases. 
Fonte: Gardner Denver Nash

PRÊMIOS

Klabin reconhecida
A Klabin foi eleita pelo quinto ano consecutivo a empresa des-
taque na categoria Papel e Celulose no ranking As Empresas 
Mais Admiradas no Brasil, de acordo com estudo realizado pela 
Officina Sophia, instituto de pesquisa de mercado especiali-
zado em estratégia de negócios pertencente à holding HSR. 
Além disso, a Klabin alcançou a pontuação A- e classificação 
de nível Leadership pelo Carbon Disclosure Project (CDP) em 
seus resultados anuais para Mudanças Climáticas e Floresta, 
que caracteriza as melhores práticas na plataforma e indica 
que a companhia implementou uma série de ações para ge-
renciar mudanças climáticas nas operações próprias e de ter-
ceiros. No programa Água, a companhia atingiu classificação 
nível “Management”, com pontuação B. 
Fonte: Klabin

 
Conquista da Fibria
A Fibria também conquistou a classificação A- nos resultados 
em Clima e Floresta do Carbon Disclosure Project (CDP). Os 
dados reportados pelas empresas participantes dos progra-
mas liderados por investidores nos temas Mudanças Climá-
ticas, Água e Floresta mostram seu progresso em questões 
ambientais. Além disso, o relatório apresenta a nota (score) 
das empresas em relação aos dados reportados ao CDP. Essa 
pontuação revela o progresso de cada empresa desde a di-
vulgação dos dados (pontuação D- e D), passando por cons-
cientização (pontuação C- e C) e gestão (pontuação B- e B), 
até um estágio de liderança, caracterizado pelas melhores 
práticas (com pontuação A e A-).
Fonte: Fibria
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