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O Papel pergunta...
A revista O Papel quer ouvir sua opinião, a fi m de 
produzir uma publicação mensal cada vez melhor e 
de acordo com suas necessidades de informação. 
Para isso, no período de 1.º de abril a 30 de junho 
realizará uma Pesquisa de Satisfação sobre a edição 
impressa e sua plataforma digital de acesso à revista 
ao aplicativo. 
O objetivo desta ação será avaliar o índice de leitura 
da revista, atendimento às expectativas de conteúdo 
dos leitores e posicionamento no mercado editorial.
Em abril, maio e junho, fi que atento ao seu e-mail, que 
receberá o link de acesso à pesquisa com o seguinte 
assunto: PESQUISA DE SATISFAÇÃO REVISTA O PAPEL, 
a ser enviado aos assinantes da revista e aos asso-
ciados da ABTCP. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na edição 
de agosto/2017 da revista O Papel impressa. De acordo 
com a necessidade de aprofundamento dos detalhes 
de sugestões enviadas ou respostas comentadas, a re-
dação da revista O Papel poderá entrar em contato com 
alguns leitores posteriormente ao término da pesquisa. 
A ABTCP agradece desde já a colaboração de todos 
os profi ssionais, para poder oferecer um produto 
editorial cada vez melhor ao setor de base fl ores-
tal. Se não receber o link da pesquisa durante esse 
período, entre em contato com a redação pelo 
e-mail: comunicacao@abtcp.org.br. Se preferir, acesse: 
https://pt.surveymonkey.com/r/XM67YV9 e respon-
da a pesquisa agora mesmo. Sua participação é es-
sencial para nós! 

>  PARTICIPE  <

digital

AÇÕES SOCIAIS

Quase 400 alunos visitaram a 
Eldorado em 2016
A Eldorado Brasil recebeu 18 instituições e mais de 380 
alunos em sua unidade industrial em Três Lagoas (MS) 
e Viveiro de mudas em Andradina (SP) como parte das 
ações de relacionamento com a comunidade ao longo 
de 2016. O objetivo do programa é apresentar o pro-
cesso produtivo para os estudantes de ensino médio, 
superior e técnico. Durante o percurso, os estudantes 
podem conhecer o laboratório, responsável pelo con-
trole de qualidade da celulose, a sala de controle da 
operação industrial e ainda participam de um tour 
guiado pelas ruas da fábrica. A visita é encerrada nas 
áreas de enfardamento e expedição.
A agenda de 2017 iniciou em março e irá até no-
vembro. Para agendar visitas, entre em contato por 
e-mail: comunicacao@eldoradobrasil.com.br com o nome, 
contato da instituição e número previsto de visitantes.
Fonte: Eldorado Brasil

 

Klabin apresenta Diretrizes de 
Desenvolvimento Regional 
A Klabin promoveu um encontro com os prefeitos e secre-
tários dos 12 municípios da região dos Campos Gerais, do 
Paraná, em 16 de março último para apresentar as Diretrizes 
de Desenvolvimento Regional (DDRs), que dividirão o ICMS 
adicional da Unidade Puma, nova fábrica da empresa loca-
lizada em Ortigueira (PR). As DDRs foram divididas em di-
mensões estratégicas, elencadas pela consultoria Interação 
Urbana, contratada pela Klabin, e servirão de guia aos mu-
nicípios para atuar em conjunto na melhoria de seus indica-
dores, orientando as prioridades em quatro eixos estabeleci-
dos para o desenvolvimento sustentável: econômico, social, 
ambiental e institucional. Os 12 municípios contemplados 
nas Diretrizes do Desenvolvimento Regional são: Cândido de 
Abreu, Congonhinhas, Curiúva, Imbaú, Ortigueira, Reserva, 
Rio Branco do Ivaí, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Telê-
maco Borba, Tibagi e Ventania.
Fonte: Klabin

Por Patrícia Capo e Thais Santi
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

Receita Federal 
inclui Papel Imune nas 
ações prioritárias de 
2017
O Plano Anual de Fiscalização de 2017 da 
Receita Federal do Brasil, inclui, pela pri-
meira vez, o desvio de finalidade do papel 
imune. De acordo com a Receita Federal, 
serão criados grupos de fiscalização espe-
cíficos para este setor, intensificando ainda 
mais o combate às fraudes fiscais relaciona-
das ao papel imune e à concorrência desleal, 
que chegará a todos os estados e elos da 
cadeia produtiva. Após identificar e com-
provar a ocorrência de desvio de finalidade, 
a Fiscalização cobrará os tributos devidos e 
lavrará as Representações Fiscais para Fins 
Penais ao Ministério Público Federal. Com 
esta ação, espera-se minimizar os atos il-
ícitos tributários que retiram cerca R$300 
milhões por ano da arrecadação do governo 
federal, estados e munícipios, de acordo 
com último levantamento realizado pela In-
dústria Brasileira de Árvores (Ibá).
Fonte: Ibá

Suzano e Livraria Cultura 
firmam parceria 
A ideia de promover diferentes experiências aproxi-
mou a Livraria Cultura da Suzano Papel e Celulose, 
que levou sua marca Pólen, o papel offwhite da em-
presa, a produzir uma nova embalagem exclusiva a 
ser distribuída aos consumidores com os produtos 
adquiridos nas 18 lojas da Cultura até dezembro 
deste ano.
Fonte: Suzano

CARREIRAS
Rodrigo Libaber é o novo diretor de Operações 
Comerciais e Logística da Eldorado Brasil, reportan-
do-se diretamente a José Carlos Grubisich, presi-
dente da empresa. 
Fonte: Eldorado Brasil 

COMEMORAÇÕES

Voith: de serralheria a empresa 
global de tecnologia
A Voith comemora seu 150.º aniversário em 2017. Em 27 de 
janeiro de 1867, Friedrich von Voith assumiu a serralheria de 
propriedade de seu pai, Johann Matthäus, em Heidenheim 
(Alemanha), às margens do Rio Brenz. Era o início da história 
de sucesso de uma empresa familiar global. “Não sabemos o 
que Friedrich von Voith imaginava naquela época”, afirma Dr. 
Hubert Lienhard, presidente e CEO da Voith, “mas, hoje, vemos 
o que suas ideias e sonhos se tornaram como resultado de tra-
balho duro, paixão e dedicação de gerações de colaboradores 
da Voith: uma empresa global de tecnologia com cerca de 19 
mil funcionários em mais de 60 países e que fez história na in-
dústria em muitos de seus mercados ao longo dos últimos 150 
anos; uma empresa familiar com valores sólidos e uma cultura 
corporativa única”. 
Para comemorar a data, entre fevereiro e o final de julho deste 
ano a empresa está programando cerca de 260 eventos com co-
laboradores e dias familiares no mundo inteiro em todas as cerca 
de 160 unidades da companhia, com festa especial em Heide-
nheim, cidade onde a Voith foi fundada e na qual ainda se locali-
za a matriz. “No dia 14 de julho será realizado um evento para os 
cerca de 4.500 colaboradores que trabalham nessa unidade. No 
dia seguinte, os colaboradores terão a oportunidade de mostrar 
às suas famílias a empresa onde trabalham”, disse o CEO. Além 
disso, outra ação será de apoio a projetos sociais. Com o lema 
“150 Boas Causas” em mente, a Voith dará apoio a 150 projetos 
locais em todas as suas filiais ao redor do mundo, nas áreas de 
cultura, educação e pesquisa, além de esportes. 
Vale destacar ainda os 150 eventos esportivos que serão rea-
lizados nas unidades, de acordo com seus esportes preferidos. 
A Voith doará € 1 por quilômetro da distância total percorrida 
durante todos esses eventos, até o limite de € 150 mil, para um 
projeto educacional internacional.
“Temos orgulho da nossa rica história de sucesso, mas, no ano 
do nosso aniversário, vamos olhar para o futuro”, afirma Lie-
nhard sobre o foco da Voith na expansão – em especial da área 
de aplicações digitais. Para isso, fundou a nova Divisão do Gru-
po, a Voith Digital Solutions, que englobará todas as suas ati-
vidades nas áreas de TI, automação, software e tecnologia de 
sensoriamento. 
Atualmente, o grupo de tecnologia Voith atua em cinco merca-
dos: energia, petróleo & gás, papel, matérias-primas e transporte 
& automotivo. Com aproximadamente 4 mil patentes ativas, a 
empresa é líder tecnológica em diversos segmentos industriais.
Fonte: Voith
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COMUNICADO AO MERCADO

Instrução normativa protege 
industrial de multas da NR 12
O Ministério do Trabalho e Emprego publicou, no dia 11 de 
janeiro, a Instrução Normativa n.º 29, que permite ao indus-
trial negociar diretamente com o agente fiscalizador plano de 
trabalho e cronograma de até 12 meses para adequações à 
norma que regulamenta o uso de máquinas (NR 12). 
Quando as ações necessitarem de prazo superior a um ano, 
o empresário deverá apresentar os mesmos documentos ao 
fiscal, mas a aprovação será feita por um superior imediato.
A instrução, válida por três anos, evita a aplicação de multas, 
mas não as interdições. A flexibilização é fruto de uma nego-
ciação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
A instrução não explicita a necessidade de um diagnóstico 
do chão de fábrica em relação à NR12, mas, para chegar a 
um plano de ação e cronograma, o industrial precisa antes 
fazer um levantamento de seu parque de máquinas. Se o 
empresário demonstrar inviabilidade financeira e técnica 
para realizar os ajustes apontados na fiscalização, pode 
apresentar um plano de trabalho de implementação escalo-
nando o prazo. Feita a negociação, o termo acordado entre 
as partes protege o industrial durante a vigência do plano 
e do cronograma. Assim, a indústria não pode ser multada 
pelos itens acordados.
Fonte: FIEP

FATOS

Praga exótica do 
eucalipto sob controle
O Brasil conta agora com uma forma de controle biológi-
co para o percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus), 
praga de origem australiana que causa prejuízos aos plan-
tios de eucalipto. Esse inseto, presente em todo o território 
brasileiro, vem causando problemas especialmente no Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. 
Após oito anos de pesquisa, foi escolhido o parasitoide  
Clerucoides noackae, vespa de aproximadamente 0,5 mm de 
comprimento, como agente para uso em controle biológico clás-
sico, que utiliza inimigos naturais da mesma região de origem da 
praga, oferecendo baixo risco ambiental. 
A criação da vespa começou na Embrapa Florestas em 2013. As 
liberações têm ocorrido para fins de pesquisa, uma vez que ainda 
não há registro para utilização comercial no Brasil. Os parasitoi-
des já foram liberados em plantios de eucalipto em Minas Gerais, 
São Paulo, Goiás, Maranhão, Tocantins, Bahia, Espírito Santo, 
Paraná, Rio Grande do Sul e até mesmo no Uruguai. 
Para se ter uma ideia, estudos recentes apontaram que o ataque 
da praga causa perda média de 14% na produção de madeira 
após um pico de ataque em florestas com três anos de idade. 
Fonte: Agência Embrapa de Notícias

Produção industrial 
com balanço fechado
Dezembro foi um mês positivo para a produção industrial no País. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
maioria dos estados ficou no azul, e o setor industrial passou a dar 
sinais de que está cada vez mais próximo de uma recuperação. 
A pesquisa regional, que faz uma radiografia da indústria 
brasileira, mostrou que, de 14 locais pesquisados pelo IBGE, 
dez apresentaram aumento da produção em comparação a 
novembro. Com esse desempenho, a produção industrial no 
Brasil avançou 2,3% no período. 
Entre as previsões para os diversos setores da economia, os 
números do IBGE reforçam a ideia de um cenário mais posi-
tivo para a indústria em 2017. As apostas, até agora, são de 
que a produção deve crescer 1% neste ano.
Fonte: Secretaria Especial de Comunicação Social do Go-
verno Federal

INVESTIMENTOS

Suzano investirá R$ 720 milhões 
em projetos voltados a 
diversificação e ganhos 
operacionais em 2017

A Suzano Papel e Celulose deverá investir aproximadamente 
R$ 720 milhões até o final deste ano em um conjunto de pro-
jetos que visam diversificar a base de atuação da companhia 
para produtos de maior valor agregado, ampliar a competiti-
vidade estrutural, reduzir custos e aprimorar iniciativas am-
bientais por parte da empresa. 
Os recursos serão utilizados na construção de duas linhas de 
tissue, sendo uma na unidade de Mucuri (BA) e outra em Impe-
ratriz (MA), além de uma linha de produção de lignina na plan-
ta de Limeira (SP). O desgargalamento Imperatriz também será 
concluído neste ano, assim como a ampliação e a moderniza-
ção da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e a instalação 
de um novo cristalizador na Linha 2, ambos na unidade baiana. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose
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LANÇAMENTOS

Ferramenta digital facilita a 
comercialização de produtos 
agrícolas
A startup AgroSpot desenvolveu uma ferramenta de 
comercialização digital de produtos agrícolas que visa 
facilitar o encontro entre compradores e fornecedores. 
O aplicativo, batizado com o mesmo nome da empresa, 
funciona como uma alternativa para que o agricultor e 
o pecuarista possam ofertar seus produtos ao mercado 
brasileiro de forma prática, efetiva e sem custo de insta-
lação ou movimentações. 
Fonte: AgroSpot

Ibema lança novo hotsite 

A indústria de papelcartão Ibema lança mais uma ferra-
menta de atendimento ao cliente. Trata-se de um hotsite 
criado especialmente para área de produtos da empresa. 
A criação da ferramenta surgiu para facilitar o dia a dia 
dos clientes na busca do produto ideal para criação e im-
pressão de suas embalagens. Cosméticos, farmacêuticos, 
congelados e alimentos em contato direto são algumas das 
16 categorias que têm a aplicação do papelcartão Ibema 
exemplificado no hotsite www.produtosibema.com.br.
Fonte: Ibema

MERCADO

Pöyry aponta novas 
oportunidades para a 
utilização do tall oil na 
bioeconomia
A Pöyry, multinacional finlandesa de consultoria e serviços 
de engenharia, acaba de publicar um documento no qual 
aborda as oportunidades para a indústria de celulose na 
bioeconomia a partir da crescente demanda por tall oil.  
Segundo o documento Tall oil: unlocking opportunities for 
pulp mills in the bioeconomy, a concorrência com o biodie-
sel e a pressão regulatória levaram o preço do tall oil cru 

a valores entre € 400 e € 500 por tonelada, o que aumenta sua 
competitividade como matéria-prima de biocombustível. 
Cerca de 40 fábricas de celulose em todo o mundo têm potencial 
econômico de separar o tall oil, em função do volume anual de 
produção de celulose, como já ocorre em plantas existentes em 
países do centro e do norte da Europa. 
Com base nas previsões de crescimento da produção de celulose 
até 2030, um adicional de 300 mil t/ano de tall oil bruto poderia 
entrar no mercado. 
O documento Tall oil: unlocking opportunities for pulp mills in 
the bioeconomy, em inglês, está disponível para download em  
http://www.poyry.com/news/articles/tall-oil-unlocking-opportu-
nities-pulp-mills-bioeconomy.
Fonte: Pöyry

Governo libera cota de 
US$ 301 milhões para a ciência
O Governo Federal liberou a cota de importação de insumos e equi-
pamentos para pesquisa científica e permitiu a institutos e pesqui-
sadores isenção do imposto de importação na compra de US$ 301 
milhões em material para pesquisa e desenvolvimento tecnológico.  
Com a liberação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) fará a análise dos pedidos das 
entidades e pesquisadores credenciados. No ano passado, 216 
entidades e 285 pesquisadores foram beneficiados pela cota de 
importação de equipamentos e insumos no valor de US$ 290 
milhões. Desse total, US$ 190,6 milhões foram utilizados.
Fonte: Secretaria Especial de Comunicação Social do Gover-
no Federal

SUSTENTABILIDADE

WestRock anuncia dupla 
certificação florestal
A WestRock anunciou a conquista da dupla certificação 
florestal para suas operações brasileiras: Cerflor e FSC® 
(Forest Stewardship Council®). As florestas WestRock no 
Brasil são certificadas pelo Cerflor, programa reconhecido 
internacionalmente pelo Programme for the Endorsement 
of Forest Certification (PEFC). A Divisão Florestal WestRo-
ck no Brasil possui milhares de hectares de florestas de 
Pinus e Eucalyptus em 17 cidades nos Estados de Santa Ca-
tarina e Paraná. São 54 mil hectares de florestas plantadas 
no País, dos quais 21 mil de preservação da mata nativa. 
Fonte: WestRock
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Fibria investe R$ 2 milhões em 
projetos de desenvolvimento 
social 

Com o intuito de fomentar a geração de emprego e ren-
da e a melhoria da qualidade de vida das comunidades 
onde atua, em 2016 a Fibria investiu R$ 2 milhões em pro-
gramas e projetos sociais em Capão Bonito (SP) e região. 
Aproximadamente R$ 1,1 milhão foi investido em inicia-
tivas próprias da Fibria, como o Programa Colmeias e o 
Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial (PDRT). 
Além dessas duas importantes ações, a empresa investiu 
outros R$ 884 mil em projetos de educação e cultura, con-
tribuindo com o desenvolvimento do CreArte, que busca 
desenvolver crianças e jovens por intermédio da cultura, 
promovendo atividades de música, dança, teatro, pintura 
e artesanato. A quantia também auxilia na qualificação 
de organizações sociais em Itapetininga (SP).
Fonte: Fibria

Eldorado Brasil bate 
recorde de exportação 
de energia verde
A Eldorado Brasil bateu recorde de exportação de energia 
verde ao sistema elétrico nacional nos últimos meses. A 
empresa forneceu ao mercado livre 29,83 MWh no dia 17 
de fevereiro último, principal marca diária em seu histórico. 
O aumento da oferta de energia está relacionado à maior 
estabilidade industrial, conquistada graças à eficiência no 
controle operacional da linha produtiva e à experiência de 
seus profissionais. Com os bons resultados obtidos, a El-
dorado já estuda ampliar a exportação ao sistema elétrico 
para mais de 30 MWh em 2017. 
A Eldorado tem potência instalada para produzir até 220 MWh 
de energia de biomassa de eucalipto. Cerca de 90 MWh são 
utilizados pela fábrica e 55 MWh, em média, fornecidos para 
outras indústrias do complexo químico industrial.
Fonte: Eldorado Brasil

Grupo Lwart investe cerca de 
R$ 2,7 milhões em projetos na 
comunidade

O Grupo Lwart destinou em 2016 aproximadamente R$ 2,7 milhões 
a patrocínios, projetos próprios e de incentivos fiscais, incenti-
vando ações focadas em educação, cultura, esporte e preserva-
ção ambiental na comunidade de Lençóis Paulista (SP) e região, 
como o Projeto Formação de Líderes e o Programa de Voluntaria-
do, com R$ 400 mil em investimentos. Outros R$ 500 mil foram 
destinados a ações culturais, esportivas e sociais. O valor restan-
te, de cerca de R$ 1,795 milhão, foi repassado via projetos de in-
centivos fiscais, como Lei Rouanet/Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac), Programa de Ação Cultural (ProAC), Progra-
ma de Incentivo ao Esporte (PIE), Lei de Incentivo ao Esporte 
(LIE), Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Fumcad) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD). 
Fonte: Grupo Lwart
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Reunião do Conselho 
Executivo ABTCP
O Conselho Executivo da ABTCP, presidido por Carlos Au-
gusto Soares do Amaral Santos (Klabin), esteve reunido 
no dia 17 de fevereiro último na CMPC Melhoramentos 
– Mogi das Cruzes-SP. Sob gestão do diretor executivo 
da ABTCP, Darcio Berni, os trabalhos foram conduzidos 
com a presença, além do presidente do Conselho, dos 
seguintes representantes: Ari Medeiros (Veracel); Cesar 
Mendes (Nalco); Clóvis Alcione Procópio (Melhoramen-
tos Florestal); Eduardo Fracasso (Xerium Technologies); 
Elidio Frias (Conselheiro Pessoa Física); Francisco Bosco 
de Souza (ABTCP); Jonathas Gonçalves da Costa (Conte-
ch); José Otávio Brito (IPEF); Luciano de Oliveira Donato 
(Albany); Lucinei Damalio (B. O. Paper); Ronaldo Neves 
Ribeiro (Cenibra); e Silney Szyszko (Oji Papéis).

Direto da fonte


