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AÇÕES INSTITUCIONAIS

KCC investe em capacitação ABTCP
A Kimberly-Clark Company (KCC) contratou a ABTCP para promover na empre-
sa o Curso In Company de Tissue e capacitar tecnicamente 29 colaboradores. 
A turma da KCC iniciou o curso na segunda quinzena de março. Para Adriana 
Fockink, gerente de Recursos Humanos da Kimberly-Clark, a expectativa desse 
investimento está na melhor gestão do conhecimento na planta, maior senso 
de propriedade para tomada de decisão do time e consequente melhoria dos 
indicadores de resultados. 
“Como nossos funcionários são nosso principal capital, consideramos fundamental in-
vestir em sua capacitação, que direciona os profissionais a um processo de educação, 
reciclagem e mudança de comportamento”, destaca a executiva de RH da Kimberly. 
Os colaboradores reconhecem isso: “Através da capacitação, vamos adquirir as técni-
cas corretas de ação e conhecimentos específicos na nossa área de atuação, o que nos 
dará novas perspectivas e ideias para solucionar problemas e tomar decisões”, disse 
Eduardo Dircksen, analista de Produção e um dos participantes do curso.
A ABTCP estruturou o curso com módulos presenciais e a distância, leitura de arti-
gos, workshop, dinâmica em grupo e visita técnica, para que se possa ver na prática 
a teoria aprendida em sala de aula. O curso tem carga horária total de 122 horas, 
sendo 80 horas aula presencias, 30 horas de Ensino a Distância (EAD) e 4 horas de 
workshop de encerramento. 
Dessa forma, todos saem ganhando. “Acredito que o investimento em capacitação deve 
ser valorizado e estimulado, pois beneficia tanto a empresa quanto o funcionário, agre-
gando valor para ambos”, ressalta o analista de Produção da Kimberly. A gerente de RH 
completa: “Funcionário capacitado é sinônimo de melhores serviços/produtos e resulta-
dos mais consistentes, o que, consequentemente, torna a empresa mais competitiva”.

Participantes - in company KCC
Charles Andre de Andrade Gerente de Produção
Renata Reis Brehm Analista de Produção PL
Eduardo Floriani da Silva Técnico Eletricista III
Simone B. de Morais Engenheira Jr.
Eduardo Dircksen Analista de Produção Sr.
Xalise Chaves Canani Engenheira Pl.
Adriano da Silva Engenheiro Sr.
Dalvir Marcon junior Analista de Produção Pl.
Darley Gomes da Silva Analista de Produção Jr.
Eliziane C de Francisco Analista de Qualidade Pl.
Bruna Lopes Bravo de Andrade Engenheira Jr.
Natanael C. B. da Silva Engenheiro Jr.
Mayco Piola Albino Engenheiro Pl.
Evelin Klauck Engenheira Pl.
Oneide Donizate Silva Analista de Manutenção Pl.
Clodomar Wiggers Técnico Mecânico III
George Erthal Campos Gerente de Manutenção
Fernando Tidre Ferreira Engenheiro Jr.
Josá Roberto de Liz Delfes Engenheiro Jr.
Ricardo Paganini Engenheiro Pl.
Piero Marangoni Engenheiro Sr.
Rodrigo Felix Schmidt Engenheiro Jr.
Marcelo Magalhães dos Santos Gerente de Materiais
Davi Eliel Ferreira Operador de Produção II
Diner José Mendes Engenheiro de Segurança do Trabalho
Fernando Candido Pereira MBB
Sandro Camargo Gerente DSM
Robson da Silva Macedo Técnico de Produção
Celio de Souza Tristão Engenheiro

FUSÕES & AQUISIÇÕES

ABB adquire B&R 
A ABB adquiriu a B&R, a maior fornecedora 
independente de softwares e soluções de ar-
quitetura aberta para automação fabril e de 
máquinas em todo o mundo. A aquisição re-
sultará em uma oferta de produtos inovado-
res, softwares e soluções de automação fabril 
e de máquinas da B&R com a oferta da ABB 
como líder mundial em robótica, automação 
de processos, digitalização e eletrificação. 
Fonte: ABB

INTERNACIONAL

O Papel nos eventos 
A Polpel distribuiu exemplares da re-
vista O Papel no evento da AWA em 
Chicago (Estados Unidos). A revista 
também marcou presença na reu-
nião realizada com os jornalistas das 
empresas associadas ABAF e jorna-
listas locais.
Fonte: Polpel

Turma do curso In Company de Tissue

Professor Erico Ebeling (primeiro à esquerda), 
ao lado de Bruna Gomes Sant´Ana, Viviane 
Nunes (ABTCP) e os profissionais da KCC: 
Adriana Fockink e Eduardo Dircksen
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