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A 
fusão entre as empresas Munksjö Oyj e Ahlstrom 
Corporation, em 1.º de abril último, resultou na formação 
de uma líder global em soluções sustentáveis   e inovadoras 
baseadas em fibra, cujas vendas líquidas anuais somam 
cerca de € 2,2 bilhões. Com um portfólio amplo, que in-

clui papéis especiais para release liners, embalagens flexíveis, rótulos, 
acabamento em móveis e decoração, fins em eletroeletrônicos e outras 
fibras sintéticas para filtros e materiais aos mais diversos segmentos, 
como automobilístico e médico-hospitalar, a companhia soma atual-
mente 41 unidades de produção e conversão, dois Centros de Pesquisa 

& Desenvolvimento e 6.200 colaboradores distribuídos em 14 países da 
Europa, da Ásia e das Américas.

Antes da recente fusão, a então Munksjö contava com 2.900 colabo-
radores, 15 plantas e um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento, com 
presença em 7 países. A Ahlstrom, por sua vez, contava com 3.300 co-
laboradores, 26 unidades e um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento 
em 12 países. A consolidação de todas as unidades fabris das empresas 
foi antecedida pela fusão de uma das áreas de negócios em 2013. “Com 
a combinação, as empresas passaram a dar mais enfoque a produtos de 
maior valor agregado e aproveitaram as oportunidades de crescimento 

Ahlstrom-Munksjö fortalece-se 
como líder em diferentes 
segmentos de papéis especiais 
e planeja novos investimentos 

Fusão entre as duas empresas, que levou a um total de 41 unidades fabris 
espalhadas pelo mundo, dá início a novo momento da companhia 
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de mercado neste segmento”, recorda Valmir Piton, vice-presidente da Unidade de 
Negócios Coated Specialties e diretor presidente da Ahlstrom-Munksjö Brasil, so-
bre essa decisão acertada, que levou ao amadurecimento do projeto de integração 
das demais áreas de negócio das empresas.

Atualmente, a Ahlstrom-Munksjö opera em quatro áreas de negócios: Industrial 
Solutions, que apresenta abrasive backings, isolamento eletrônico, release liners, 
papéis de baixíssima gramatura, celulose especial, balancing foils e papéis para 
fine art e impressão; Filtration & Performance, que conta com filtros de óleo, de 
combustível, de ar, de turbinas de gás e industriais, além de materiais de fibra de 
vidro e recobrimento de parede; Decor, que inclui papéis para fins decorativos (pare-
des e móveis) e papéis de baixíssima gramatura para impressão; e Specialties, que 
oferece embalagens para alimentos e bebidas, papéis para embalagens, graphical 
papers, fibras para segmento médico, rótulos metalizados, fitas, filtros de labora-
tório e diagnósticos científicos, e purificação de água. Cada área é representada 

por um vice-presidente executivo que se reporta ao CEO da 
companhia Jan Aström. 

Ao dobrar de tamanho, a Ahlstrom-Munksjö tornou-se uma 
empresa ainda mais sólida financeiramente, com presença 
global e ampla gama de soluções focadas no cliente, além 
de maior know-how e capacidade de inovação. “As duas 
empresas uniram produtos e presença de mercado comple-
mentares, com poucas sobreposições, o que significa que 
não haverá mudanças imediatas nos negócios atuais com 
nossos parceiros ou contatos”, ressalta Piton.

O resumo dos resultados financeiros da Ahlstrom-Munksjö 
global entre abril e junho de 2017 mostra que as vendas 
líquidas somaram € 576,9 milhões, valor que representa um 
ganho de 2,8% em comparação ao mesmo período do ano 
passado. O EBITDA comparável, de € 77,4 milhões, equivale 
a um ganho de 13,4% nas vendas líquidas. O resultado ope-
racional do período foi de € 43,3 milhões, enquanto o resul-
tado líquido totalizou € 27,5 milhões. De acordo com o cor-
po diretivo da empresa, esse desempenho foi impulsionado 
por excelentes resultados nas áreas de negócios Filtration e  
Industrial Solutions, somados a Decor, que também teve boa 
demanda, apesar do aumento acentuado nos custos de in-
sumos. Sobre as estratégias em andamento, a empresa deve 
continuar a trabalhar preços, além de elevar sua estimativa 
de investimentos para este ano, a fim de abordar as várias 
oportunidades de crescimento em curto prazo para muitos 
de seus segmentos. 

Piton: “As duas empresas uniram produtos e presença de mercado 
complementares, com poucas sobreposições, o que significa que 
não haverá mudanças imediatas nos negócios atuais”
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A sinergia de custos pretendida pela nova empresa é 
um ponto de destaque entre as próximas ações.

“Estamos trabalhando com toda a força para alcan-
çar e até mesmo superar nossa meta de sinergia defi-
nida no momento da fusão: economia de € 35 milhões 
por ano, a ser realizada gradualmente, com resultados 
visíveis até o segundo trimestre de 2019”, reforça Pi-
ton, o vice-presidente da Unidade de Negócios Coated 
Specialties e diretor presidente da Ahlstrom-Munksjö 
Brasil. A economia baseia-se principalmente na redução 
de custos fixos, bem como na coordenação de compras 
e de produção pós-fusão. 

Ahlstrom-Munksjö no Brasil
Duas unidades da Ahsltrom-Munksjö estão locali-

zadas no Brasil: a planta de Jacareí-SP, pertencente à 
unidade de negócios Industrial Solutions, e a de Louvei-
ra-SP, de Filtration & Perfomance. A primeira, com cerca 
de 240 colaboradores, dedica-se à fabricação de cuchê 
revestido de um lado – Coated 1 Side (C1S), representa-
do pelas marcas Lumimax, Silco e Silca, e papel offset, 
representado pela marca PrintClassic. Já a planta de 
Louveira conta com uma média de 120 colaboradores e 
produz materiais relacionados ao segmento automoti-
vo, como papéis para filtros de óleo, combustível e ar. 
Sobre o processo de integração que engloba todas as 

unidades fabris da companhia, Piton revela que o tra-
balho de sinergia já teve início em variadas esferas, 
mas tem se desenrolado principalmente na implan-
tação de ferramentas de Tecnologia da Informação. A 
expectativa é de que, até o início de 2018, a integra-
ção esteja completamente consolidada. “Esse proces-
so está acontecendo em nível mundial, a exemplo de 
unidades fabris na Itália, também com plantas per-
tencentes a diferentes áreas de negócio, mas em fase 
de integração em suas interfaces locais”, revela o  
vice-presidente da Unidade de Negócios Coated  
Specialties e diretor presidente da Ahlstrom-Munks-
jö Brasil. Ciente da importância do envolvimento e do 
engajamento dos colaboradores das duas empresas 
nesse processo de fusão, a Ahlstrom-Munksjö buscou 
voluntários em todas as plantas e áreas para compor 
um comitê batizado de Change Champions. O grupo 
reúne-se periodicamente desde março em videoconfe-
rência com a  vice-presidente de Talento e Desenvolvi-
mento da companhia, Katarina  Borstedt, para propor, 
discutir e combinar as melhores formas de  operacio-
nalizar iniciativas de integração, com base nas melho-
res práticas das duas empresas. “As ações do Day 1 da 
empresa, anunciado em 1.º de abril, foram planejadas 
com a colaboração dos Change Champions. O Brasil é 
representado no comitê por cinco colaboradores das  

Com capacidade produtiva 
anual de 105 mil toneladas 
de papel, a Unidade 
Jacareí divide-se entre 
50% de papel cuchê 
revestido de um lado (C1S) 
e 50% de offset
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áreas Comercial (de Louveira) e de Supply Chain, Finan-
ceira, de Engenharia e de RH (de Jacareí)”, conta Piton.

Dando detalhes das estratégias comerciais da uni-
dade de Jacareí, Luciano Neves, head de Vendas da 
Ahlstrom-Munksjö, Unidade Jacareí, informa que a 
capacidade produtiva anual de 105 mil toneladas de 
papel divide-se entre 50% de C1S e 50% de offset. 
“Os papéis C1S são destinados ao segmento de emba-
lagens de uma forma bastante ampla, desde rótulos e 
autoadesivos até revestimento de caixas de papelão. 
O offset, por sua vez, é direcionado não apenas ao 
mercado de embalagem, como também ao mercado 
industrial, diferenciando-se da utilização convencional 
do segmento de imprimir & escrever”, pontua Neves, 
salientando que a Ahlstrom-Munksjö figura como lí-
der na produção de cuchê C1S não apenas no Brasil, 
mas na América Latina como um todo. “Fazemos um 
trabalho focado nas necessidades de nossos clientes. 
Como resultado, atuamos com produtos bem específi-
cos e customizados para os segmentos aos quais aten-
demos”, completa, citando o diferencial da empresa. 
As unidades fabris da companhia atuam por regiões 
geográficas e seguirão dessa forma. “As plantas de Ja-
careí e Louveira atendem, prioritariamente, ao mercado 
doméstico, mas reservam uma fatia de suas produções 
à exportação para países da América Latina – principal-
mente da América do Sul”, esclarece Neves. Atualmente, 
10% da produção total de papel cuchê destina-se ao 
mercado externo, ao passo que os outros 90% são distri-

buídos no mercado doméstico. O volume de exportação 
de papel offset é um pouco maior hoje em dia, sendo 
representado por uma proporção de 25% do total pro-
duzido para o mercado externo e 75% para o interno. 
“Optamos por essa estratégia momentânea de aumen-
tar o volume exportado em função da crise econômica 
enfrentada pelo Brasil e da consequente queda da de-
manda interna. Segundo nossas expectativas, a deman-
da doméstica deve ser retomada até o início do próxi-
mo ano”, justifica o head de Vendas, sublinhando que 
o mercado nacional seguirá como foco da companhia. 
O trabalho voltado a especialidades desponta como a 
principal estratégia comercial da Ahlstrom-Munksjö. 
“Somos uma empresa de papéis especiais que provê 
soluções de produtos à base de fibras para o mercado”, 
reitera Neves, comentando que a unidade de Jacareí 
tem dedicado atenção e direcionado investimentos ao 
fortalecimento da capacidade de desenvolvimento de 
produtos inovadores que atendam às demandas do 
mercado. “Temos um grupo de colaboradores especial-
mente dedicados ao propósito de novos desenvolvi-
mentos. Embora a queda da demanda brasileira tenha 
trazido impactos generalizados a diferentes nichos de 
atuação, em nenhum momento deixamos de trabalhar 
no desenvolvimento de novos negócios”, contextualiza.  
A fusão das empresas também levou à união de esforços 
de dois avançados Centros de Pesquisa, fato que Neves 
aponta como bastante positivo na busca por inovação. 
“Quando pensamos nas soluções de forma global, ve-

O trabalho focado 
em especialidades 
desponta como a principal 
estratégia comercial 
da Ahlstrom-Munksjö
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mos que todo esse conhecimento em diferentes seg-
mentos contribui muito com os novos desenvolvimen-
tos, pois é uma forma de agregar diferentes tipos de 
know-how. O reforço na capacidade de desenvolver no-
vos produtos e novas soluções aos clientes é certamente 
uma das mudanças mais signifi cativas que a empresa 
está vivenciando.”

Outra estratégia que as empresas já tinham separa-
damente e fortaleceram ainda mais a partir da fusão é 
a atuação em segmentos com potencial de crescimen-
to. “Justamente por esse motivo o Brasil se destaca 
como foco de investimento da companhia nos próximos 
anos”, revela Piton. “Além de os segmentos em que 
atuamos apresentarem crescimentos acima da média do 
mercado, o País tem um potencial muito grande”, diz, 

A otimização da rotina 
operacional é mais um 
dos pontos de dedicação 
da companhia, ressalta 
Coelho, diretor de 
Operações da 
Ahlstrom-Munksjö – 
Unidade Jacareí-SP
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traçados após a recuperação econômica. “Já estamos 
nos preparando para esse atendimento nos próximos 
anos”, reforça o vice-presidente da Unidade de Negó-
cios Coated Specialties e diretor presidente da Ahlstrom-
-Munksjö Brasil.

A otimização da rotina operacional é mais um dos 
pontos de dedicação da companhia. De acordo com 
Luis Coelho, diretor de Operações da Ahlstrom-Munks-
jö, Unidade Jacareí, essa planta se destaca como exem-
plo de unidade fabril focada em efi ciência operacional. 
“Nos últimos anos, direcionamos investimentos em 
redução de perdas e otimização de consumo de insu-
mos, incluindo energética. Os projetos mais recentes 
também tinham por objetivo garantir a maior dispo-
nibilidade de máquina possível, fator que refl ete em 
maior efi ciência operacional e ganhos de capacidade 
produtiva”, detalha ele.

Entre tais projetos, Coelho cita um investimento sig-
nifi cativo concretizado este ano na capota da máquina 
de papel que resultou em redução média de 10% no 
consumo específi co de vapor. “O projeto contou com o 
envolvimento de uma equipe de cerca de 60 pessoas. 
Nosso objetivo é alcançar uma redução de, pelo menos, 
13% até o fi m deste ano”, prospecta o diretor de Ope-
rações, adicionando que a equipe também atua na oti-
mização do sistema de refi no da máquina, para redução 
do consumo de energia elétrica.

Para curto e médio prazos, a Ahlstrom-Munksjö 
pretende focar também em inovação. “Além da efi ciên-
cia operacional, que é mandatória, os investimentos 

Projeto da capota da 
máquina de papel: o gráfi co 
ilustra os índices de redução 
do consumo de vapor em 
decorrência do projeto 
mencionado por Coelho
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previstos para os próximos anos têm como objetivo 
proporcionar uma maior flexibilidade para atendimento 
dos nossos clientes, tanto dos atuais como dos de novos 
nichos”, informa Coelho. Segundo ele, a inovação e a 
flexibilidade necessárias para apoiar o desenvolvimento 
de novos produtos passarão por upgrades nos ativos, 
substituição de equipamentos com tecnologias mais 
antigas por mais avançadas para aplicação de revesti-
mento, entre outros incrementos.

“De acordo com nosso objetivo, os avanços tecnoló-
gicos de nossos ativos poderão sustentar a estratégia 
comercial de buscar novos nichos de mercados”, enfa-
tiza ele sobre o planejamento, que inclui projetos com 
prazos que variam de seis a 18 meses. “Todos esses 
projetos estão em fase de detalhamento técnico para 
definição das melhores tecnologias a serem adotadas. 
Estamos em contato com fornecedores tradicionais do 
setor, mas ainda não há definição dos escolhidos e dos 
equipamentos que serão adquiridos”, completa o dire-
tor de Operações sobre o status atual.

Do ponto de vista de inovação relacionada a pessoas, 
continua Coelho, a nova estrutura da Ahlstrom-Munksjö 
também promete novidades positivas. “Poderemos fa-
zer benchmarking entre nossas próprias plantas. Certa-
mente veremos muitos ganhos com essa sinergia das 
unidades fabris”, aposta ele. “Os novos projetos de re-
novação do nosso parque fabril demandarão treinamen-
to, inclusive com o intercâmbio de colaboradores das 
unidades brasileiras com as europeias – o que já está 
sendo programado para os próximos meses”, adianta o 
diretor industrial.

Segundo ressalta Piton, os colaboradores que formam 
as diferentes equipes da empresa sempre foram vistos 
como ativo fundamental à competitividade. “Estamos 
em um processo de valorização de pessoas na unidade 
de Jacareí para reforçar a equipe. Há dois anos e meio 
criamos um programa de trainees e contratamos três 
para áreas distintas: Manutenção, Produção e Quali-
dade & Desenvolvimento. No ano passado, também 
criamos um programa para estagiários, que hoje atuam 
nas áreas de Produção e Qualidade & Desenvolvimento. 
Esses jovens talentos têm potencial para nos ajudar a 
fortalecer o conceito de melhoria contínua”, exempli-
fica algumas das ações o vice-presidente da Unidade 
de Negócios Coated Specialties e diretor presidente da 
Ahlstrom-Munksjö Brasil.

Ainda de acordo com ele, o foco da empresa em pes-
soas foi constatado com o resultado da primeira pes-
quisa global de engajamento, realizada em outubro de 

2016. “Apesar de já termos aplicado outras pesquisas 
similares em anos anteriores, pela primeira vez a empre-
sa aplicou o mesmo padrão para todas as suas plantas”, 
explica ele sobre a pesquisa 100% eletrônica aplicada 
pela consultoria externa Netsurvey. 

Na prática, a empresa disponibilizou computadores 
em locais reservados da fábrica especificamente para 
esse fim, pensando nos colaboradores que não utilizam 
computador em suas atividades. De qualquer forma, o 
link da pesquisa, que precisava de uma senha indivi-
dual para acesso, poderia ser acessado e respondido de 
qualquer computador, dentro ou fora da empresa, inclu-
sive via tablet ou smartphone. “Por termos um público 
mais tradicional, receávamos que o fato da pesquisa ser  
on-line pudesse desencorajar a participação, mas isso 
não aconteceu: o índice de respostas dos colaboradores 
brasileiros foi de 96%, enquanto nas demais unidades 
da companhia no mundo, girou em torno de 87%”,  
relata Piton.

Dividida em três grandes índices (Eficiência do Time, 
Liderança e Empenho), a pesquisa levou a um trabalho 
de cascateamento dos resultados e de construção con-
junta de planos de ação em todas as áreas. “O resultado 
desse esforço será medido na pesquisa deste ano, que 
deve ser realizada também em outubro”, diz Piton. Ele 
sublinha que o índice de favorabilidade da unidade de 
Jacareí foi o melhor de todas as plantas do grupo e pas-
sou a ser benchmarking para os demais, com uma média 
de 85% de engajamento. Entre os cinco destaques po-
sitivos na avaliação dos colaboradores estão segurança; 
cooperação entre os grupos de trabalho; flexibilidade e 
foco no cliente; clareza das metas de trabalho e respei-
to/orgulho de pertencer.           n

Os colaboradores que 
formam as diferentes 
equipes da empresa 
sempre foram vistos 
como ativo fundamental à 
competitividade da mesma
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