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SOLENIS INAUGURA NOVO 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

A multinacional norte-americana Solenis inaugu-

rou no dia 4 de maio último seu mais novo Cen-

tro de Tecnologia (CT) na cidade de Paulínia (SP). 

Trata-se de um dos mais modernos polos de Pesquisa 

& Desenvolvimento (P&D) voltado ao atendimento de 

todo o mercado da América Latina. Entre as inovações 

do espaço, o destaque fica com o novo laboratório pi-

loto, onde está instalada uma torre de resfriamento, e 

com o OnGuard™, inovador sistema de monitoramen-

to e controle da performance do programa químico 

que permite simular as condições reais de operação de 

uma torre de resfriamento utilizando amostras de água 

proveniente dos clientes. A Solenis investiu ainda para 

expandir os serviços já prestados, incluindo análise de 

amostras, também fornecidas por clientes, e desenvol-

vimento de novos produtos específicos para o mercado 

latino-americano.

As instalações do novo Centro de Tecnologia da 

empresa possuem aproximadamente mil metros qua-

drados e estrutura para gerenciar as necessidades de 

aplicações do mercado e da região (Brasil e outros 

pontos da América Latina), além do desenvolvimento 

de novos produtos. 

Com isso, a Solenis tem por objetivo a possibilidade 

de desenvolver localmente novas soluções e produtos, 

do começo ao fim, principalmente nos setores de celulo-

Por Renan Fagalde
Especial para O Papel

Uma das principais fornecedoras de especialidades químicas para o setor de celulose e
papel, a Solenis tem investido no Brasil nos últimos anos e inaugura seu sétimo centro 
tecnológico mundial

Funcionários 
trabalham nas 
novas instalações 
da Solenis em 
Paulínia (SP), 
com o objetivo 
de trazer inovações 
mais rapidamente

A nova planta faz parte de um investimento 
de R$170 mi da Solenis na região, e 
atenderá Brasil e América Latina
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se e açúcar e etanol. “A nossa expectativa é de que esses 

projetos, na maior parte, tenham aplicação imediata na 

região, sendo produzidos e chegando ao atendimento 

da necessidade do cliente final mais rapidamente do 

que se utilizássemos laboratórios na América do Norte, 

por exemplo”, disse Aguirre. “Queremos também que as 

soluções sejam mais adequadas ao tipo de fibra produ-

zido aqui”, complementou.

Especificamente sobre celulose, Aguirre afirmou que 

“o Brasil já está entre os maiores produtores do mundo 

e que é um setor em franca expansão”. Em breve, o Cen-

tro de Tecnologia de Paulínia será o Centro de Excelência 

Global da Solenis no desenvolvimento de especialidades 

químicas para esse mercado.

PRÓXIMOS ANOS
O investimento em Paulínia e a perspectiva de ino-

vações mais personalizadas aos mercados brasileiro e 

latino-americano como um todo trazem à tona o foco 

da Solenis. “Atualmente – e pelos próximos anos –, es-

tamos muito dedicados ao Brasil e temos também parti-

cipado de forma importante dos principais mercados da 

América Latina”, afirmou Aguirre. 

O executivo adiantou ainda que a Solenis visa fe-

char mais uma aquisição na região. “Em mercados 

adjacentes àqueles nos quais já atuamos na região, 

dificilmente vamos surpreender com algo que não 

fazemos, mas vamos buscar aumentar a oferta em 

nossos segmentos”, define.

Aguirre disse que vê os mercados da Argentina e do 

Chile com otimismo, tanto pela possível retomada do 

crescimento no primeiro país quanto pelas oportunida-

des de crescimento da fatia do mercado no segundo – 

onde, de acordo com o executivo, “há bastante o que 

explorar”. Ele comenta: “Temos oportunidades que in-

dependem da condição macroeconômica. Aprendemos 

nos últimos três anos a não dar demasiada atenção ao 

cenário macro, pois talvez não determine o valor que 

podemos entregar aos clientes e se traduza em negócios 

para nós”, disse ele, complementando com o exemplo 

de que a operação da Solenis cresceu bastante no perío-

do na contramão do PIB.

Sobre o retorno do investimento, Aguirre afirma que 

fica difícil dizer quando e qual será o retorno do por-

tfólio de produtos a ser desenvolvidos pela via rápida 

(FastTrack) em Paulínia no período de um a dois anos, 

mas que vê “pelo menos de US$ 20 a 30 milhões em 

negócios possíveis a partir dos produtos que estão sen-

Gesner Oliveira: 
“A ociosidade na 
economia torna 
pouco provável 
o investimento 
na indústria de 
transformação no 
momento”
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transformação 
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do desenvolvidos”. “Temos uma métrica chama NPI 

(New Product Introduction – ou lançamento de novos 

produtos), que mede o percentual do faturamento com 

produtos gerados nos últimos cinco anos. Buscamos 

uma meta de 25%, e nessa região, no setor de celulose, 

temos 37%”, menciona. A estrutura em Paulínia, segun-

do ele, permitirá à Solenis alcançar ou ultrapassar essa 

meta mais rapidamente.

Os outros seis centros tecnológicos da Solenis – 

que não são isolados e constantemente cooperam e 

trocam tecnologias e inovações entre si – localizam-se 

em Wilmington (Estados Unidos), Krefeld (Alemanha), 

Barendrecht (Holanda), Shanghai (China), Drammen 

(Noruega) e Terrassa (Espanha).         n

Colaborador analisa 
amostras em novo 
laboratório

O vice-presidente 
da Solenis na 
América Latina, 
José Armando Aguirre, 
destacou a importância 
que a região e a indústria 
de papel e celulose têm 
para a Solenis
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