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AÇÕES INSTITUCIONAIS

WestRock abre 
programa de estágios
A WestRock abriu 24 novas vagas para o Programa de Es-
tágio – Ciclo Janeiro/2018. As vagas estão distribuídas nas 
unidades de Campinas, Valinhos e Araçatuba, em São Paulo 
e em Três Barras, em Santa Catarina. Podem se candida-
tar ao programa os estudantes regularmente matriculados 
nos cursos superiores de análise de sistemas e tecnologia 
da informação, administração, marketing, direito, desenho 
industrial, ciências contábeis ou econômicas e engenharias 
agronômica, ambiental, automação, computação, elétrica, 
eletrônica, fl orestal, mecânica, mecatrônica, produção e quí-
mica. Também há duas vagas para estudantes dos cursos téc-
nicos em segurança do trabalho e mecânica ou mecatrônica.
As inscrições para as vagas estão abertas até o dia 31 de 
outubro. Outros detalhes sobre o processo seletivo podem 
ser encontrados em http://jobs.westrock.com/
Fonte: WestRock

Soluções para o 
fi m dos lixões no Brasil
O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Trata-
mento de Resíduos e Efl uentes (Abetre), Carlos Fernandes, 
apresentou na Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) uma série de propostas de erradicação dos li-
xões no Brasil. Entre as sugestões está a sustentabilidade 
econômico-fi nanceira dos serviços públicos de limpeza urba-
na por meio da criação de receita vinculada nos municípios. 
Segundo Fernandes, existem no Brasil cerca de 3,3 mil prefei-
turas que ainda utilizam lixões para destinar os resíduos do-
mésticos, e o prazo de erradicação dado pela PNRS – Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – já venceu há três anos. Outra 
proposta é a sistematização de contratos de adesão para a 
regionalização do serviço de disposição de resíduos domésti-
cos, com a participação da União e dos Estados.
Fonte: Abetre

CARREIRAS
Tatiana Campos Kalman 
passou a exercer o cargo de 
vice-presidente do negócio 
de Care Chemicals da BASF 
para a América do Sul des-
de o início de junho, substi-
tuindo o executivo Agustín 
Sanchez, que segue para 
a Alemanha, assumindo a 

Vice-Presidência de Business Management Standard Surfac-
tants Europe da BASF. 
Fonte: BASF

Kim Fausing assumiu o cargo como novo presidente e CEO 
da Danfoss. Nos últimos nove anos ele foi COO e trabalhou 
em conjunto com o CEO anterior, Niels B. Christiansen, para 
gerar resultados fi nanceiros sólidos, desenvolver uma orga-
nização de alto desempenho, investir no crescimento e na 
transformação digital. 
Fonte: Danfoss

Walkíria do Vale é a nova 
gestora do Mercado de Papel e 
Embalagem na Artecola Quími-
ca, respondendo à Gerência e 
à Direção do Negócio Indústria, 
liderado pelo Diretor Evandro 
Kunst. Walkíria tem mais de 25 
anos de carreira ascendente na 
área Comercial-Técnica, atuando em empresas de destaque 
no segmento Químico, como Clariant e Hexion. 
Fonte: Artecola Química

FATOS

Cocelpa e Arpeco entram com 
pedido de recuperação judicial
As empresas paranaenses, tradicionais fabricantes de celu-
lose, papel e embalagens entraram em recuperação judicial 
em busca da reestruturação fi nanceira. A Cocelpa – Cia. de 
Celulose e Papel do Paraná – e a Arpeco Artefatos de Papéis 
viram suas receitas reduzirem fortemente com a crise que 
atingiu o setor nos últimos anos, juntamente com a retração 
e escassez de giro de caixa. A Corporate Consulting, grupo 
especializado em recuperação judicial e reestruturação de 
empresas, estará à frente deste processo. 
Fonte: Corporate Consulting 
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COMUNICADO AO MERCADO

CMPC Celulose 
Riograndense
A CMPC Celulose Riograndense informou que, durante 
a parada geral de manutenção realizada no mês de ju-
lho, foram executadas inspeções adicionais em vários 
pontos da caldeira de recuperação da Linha 2. Esta 
inspeção adicional é uma ação decorrente do evento 
ocorrido em fevereiro deste ano e que gerou, na oca-
sião, uma parada de produção de 38 dias.
Com os dados da inspeção adicional, surgiram duas 
opções: operar a Celulose Riograndense de forma redu-
zida ou efetuar um plano de troca de partes de tubos 
da caldeira para retomar a capacidade nominal ou até 
superá-la. Com o objetivo de retomar a capacidade ple-
na, optou-se pela segunda alternativa. Para implementar 
esta definição, foi feito um planejamento que implicou 
em estender a parada até o dia 11 de novembro de 2017.
Por ser um fato relevante, a CMPC oficializou a deci-
são junto à bolsa de valores do Chile e informou o seu 
efeito econômico, estimado em U$ 200 milhões, dano 
coberto pelo seguro contratado pela empresa.
Durante o período em que a Linha 2 ficará parada, as 
demais operações industriais – Linha 1, com capacida-
de produtiva de 450 mil ton/ano, as plantas químicas 
e a fábrica de papel que produz 60 mil ton/ano – per-
manecerão operando nas suas capacidades nominais. 
Em resposta à preocupação manifestada  por setores 
da sociedade, a empresa informa que manterá suas 
atividades nas diversas áreas conservando os seus 
contratos com fornecedores vigentes, apenas ajustan-
do o planejamento das atividades, o que não impac-
tará em demissões ou redução do quadro de pessoal 
próprio ou de terceiros.
Fonte: CMPC Celulose Riograndense

FUSÕES & AQUISIÇÕES

Solenis conclui a aquisição 
da Nopco Colombiana S.A.
A Solenis LLC completou a aquisição dos negócios e ativos 
da Nopco Colombiana S.A. Sediada em Medellín, a Nopco 
Colombiana é líder na produção e fornecimento de soluções 
químicas especializadas para indústrias intensivas em água, 
incluindo celulose e papel, óleo e gás, alimentos e bebidas e 
outros mercados industriais na América Central e do Sul. O 
negócio será integrado à Solenis como parte de sua estraté-
gia voltada para os mercados emergentes.
Fonte: Solenis

Nepean adquire parte das 
operações da Sandvik
A fabricante australiana de transporte de materiais NEPEAN 
Conveyors Pty Ltd finalizou as negociações para aquisição 
dos negócios da Sandvik International Conveyor Compo-
nents e da Sandvik’s Specialist Conveyor Systems em Hollo-
la, na Finlândia. A Sandvik, no Brasil, produz equipamentos 
para o setor de mineração. A aquisição inclui 195 mil m² de 
operações fabris de classe mundial localizados na Alemanha, 
Brasil, Austrália e Finlândia. Além disso, cerca de 340 funcio-
nários da Sandvik se integrarão à NEPEAN. 
Fonte: Sandvik

H.B. Fuller Company faz acordo 
para compra da Adecol 
A H.B. Fuller Company assinou acordo para aquisição da 
companhia de adesivos industriais Adecol Ind. Química, 
Ltda., fabricante de tecnologias de adesivos de alta quali-
dade no Brasil para empresas nos mercados de embalagens, 
conversão e montagem. Sediada em Guarulhos-SP, a com-
panhia gerou cerca de US$ 40 milhões em receitas no ano 
fiscal de 2016. A H.B. Fuller pagou 8X o EBITDA de 2016 
pelo negócio.
Fonte: H.B. Fuller 

INTERNACIONAL

VTT desenvolve tecnologia 
HefCel para produção de 
nanocelulose
A produção de nanocelulose ainda é um desafio. O centro 
finlandês de pesquisas VTT desenvolveu a tecnologia He-
fCel (High-Consistency Enzymatic Fibrilation of Cellulose, 
ou Fibrilação Enzimática de Alta Consistência de Celulose, 
em tradução livre) que permite a fabricação do produto com 
conteúdo de sólidos dez vezes maior em comparação à nano-
celulose convencional. O segredo do método patenteado são 
as enzimas. A fabricação normalmente envolve a separação 
das fibras de nanocelulose uma das outras, por meio da pul-
verização ou com a ajuda de pressão que demandam muita 
energia. As enzimas usadas no HefCel facilitam a fibrilação, 
de tal modo que só o ato de misturar já é o suficiente.
Fonte: Paperi Ja Puu



COLUNA RADAR

52 Revista O Papel - agosto/August 2017

Andritz e Metsä Fibre firmam 
parceria para redução do uso 
de combustível fóssil no forno 
de cal da planta de Joutseno, na 
Finlândia
As empresas Andritz e Metsä Fibre realizaram um programa para 
redução do uso de combustíveis fósseis de sua planta, além de 
melhorar o desempenho geral do forno de cal em Joutseno, na 
Finlândia. O objetivo do programa foi maximizar a disponibilidade 
de todos os equipamentos, incluindo a planta de processamento 
de madeira, o secador, a planta de gaseificação e forno de cal, 
bem como o queimador do forno de cal e seu sistema de transfe-
rência de calor. Como resultado, a fábrica substituiu 95% do gás 
natural utilizado no forno por gás derivado da biomassa (casca). A 
planta de gaseificação Joutseno de 48 MW é baseada na tecnolo-
gia de circulação de leito fluidizado desenvolvido pela ANDRITZ.
Fonte: Andritz

IP anuncia resultados 
do 2.º trimestre de 2017
As vendas líquidas trimestrais da International Paper (IP) foram 
de US$ 5,8 bilhões no segundo trimestre de 2017 em compara-
ção com US$ 5,5 bilhões no primeiro trimestre de 2017 e US$ 
5,3 bilhões no segundo trimestre de 2016. O aumento da re-
ceita ano a ano se deu principalmente devido ao negócio de 
celulose que foi adquirido no final de 2016. Os lucros operacio-
nais do segmento de negócios no segundo trimestre de 2017 
foram de US$ 129 milhões, comparado aos US$ 428 milhões do 
primeiro trimestre de 2017 e aos US$ 627 milhões do segundo 
trimestre de 2016. O segundo trimestre de 2017 inclui a influ-
ência do acordo dos Produtos Kleen. “Os resultados sólidos do 
segundo trimestre foram sustentados pela generosa demanda 
ao nosso negócio norte-americano de Embalagens Industriais e 
pelo recorde de vendas de celulose Fluff que foram, por parte, 
compensados pelos custos com aparas, sendo estes mais altos 
do que o esperado”, afirma Mark Sutton, Presidente e CEO. 
Fonte: International Paper

Valmet fornecerá nova 
linha de tissue para empresa 
norte-americana
A Irving Consumer Products contratou a Valmet para fornecer 
uma nova linha de produção de papel tissue, com a nova máquina 
entrando em funcionamento em 2018, o que permitirá que a com-
panhia norte-americana aumente sua capacidade de produção de 
artigos de higiene destinados ao mercado dos Estados Unidos.
Fonte: El Papel

Barraca de acampamento 
fabricada em papelão leva 
prêmio Red Dot
A KarTent, uma barraca ecológica fabricada com papelão que 
consegue absorver até 400% de seu próprio peso em água e 
consegue manter integridade até em condições de clima úmi-
do, ganhou o prestigioso prêmio Red Dor pelas empresas Smur-
fit Kappa e a homônima KarTent. A barraca foi idealizada por 
dois empresários holandeses que pensaram em  uma solução 
à crescente tendência de participantes de festivais de músicas 
que abandonam as barracas convencionais ao final dos even-
tos. Além das capacidades físicas, a barraca é completamente 
reciclável – e até pode receber impressões facilmente – para 
servir de “estande” publicitário para patrocinadores.
Fonte: El Papel

Conceito Servolution da Voith 
garante melhor desempenho e 
reduz tempos de parada 
Com seu conceito “Servolution”, a Voith oferece serviços de 
manutenção abrangentes e personalizados para todos os 
segmentos de máquinas de papel, garantindo assim suporte 
na fase de planejamento e ao longo de toda a vida útil da 
máquina. Uma das principais características desse conceito 
é o contato mais próximo com os clientes, ajudando a au-
mentar a disponibilidade da máquina, a confiabilidade do 
processo, a qualidade do papel e a velocidade da produção. 
Os serviços de manutenção e otimização incluem propostas 
e soluções para uma significativa redução do consumo de 
energia, água e matérias-primas.
Sob esse conceito de parceria, a papeleira espanhola Papel 
Aralar, localizada ao leste de Bilbao, confiou todas as suas 
operações de manutenção à Voith. O resultado é que a em-
presa agora se beneficia de uma maior disponibilidade da 
máquina e uma melhor qualidade do papel, pois houve uma 
significativa queda nos tempos de parada de sua produção. 
Assim, a Papel Aralar pôde voltar a concentrar-se naquilo 
que mais domina: a fabricação de papel
Fonte: Voith
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INVESTIMENTOS

Suzano Papel e Celulose 
avança com a construção 
da nova fábrica
A Suzano Papel e Celulose recebeu no dia 14 de agosto último o 
cilindro Yankee, um dos principais equipamentos para sua nova 
fábrica de papéis para fins sanitários, na cidade de Imperatriz 
– MA. A chegada do Yankee é mais uma etapa do projeto de 
construção da fábrica de papéis sanitários, que tem seu início 
de produção previsto para o quarto trimestre deste ano.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

FAPESP e Finep disponibilizam 
R$ 60 milhões para empresas 
levarem produto ao mercado 
O prazo de submissão de propostas à 5ª Chamada de Pro-
postas do Programa PIPE/PAPPE Subvenção Fase III encerra 
em 29 de setembro próximo. Essa linha de fomento, também 
conhecida como PIPE Fase 3, disponibiliza um total de R$ 
60 milhões não reembolsáveis para empresas interessadas 
no desenvolvimento de processos e serviços inovadores para 
inserção dos produtos no mercado. O edital da 5ª Chamada 
de Propostas do Programa PIPE/PAPPE Subvenção Fase III 
está disponível em www.fapesp.br/11098
Fonte: Fapesp

LANÇAMENTOS

CGEE apresenta resultados 
de estudo inédito sobre 
o setor de energia elétrica
O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) divulgou 
os resultados do estudo “Prospecção tecnológica no setor de 
energia elétrica”. A iniciativa mapeou, ao longo de dois anos, 
o que será necessário para o Brasil desenvolver, em termos de 
tecnologia, para atender à demanda nacional por energia até 
2050. Isso tudo considerando redução nos custos, segurança 
e qualidade nos serviços oferecidos. O projeto foi demanda-
do pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e por 
dez empresas do setor. Ele aponta que o Brasil conta com 
grupos de estudos com condições e conhecimento para atuar 
em 75% das linhas de pesquisa identificadas para o setor elé-
trico. Por outro lado, o país ainda se mostra com uma baixa 
produção de patentes quando comparado com outras nações. 
Fonte: CGEE

Programa da Pöyry ajuda 
a reduzir custo de produção 
de celulose 
A Pöyry desenvolveu um Programa de Excelência Operacio-
nal para auxiliar as empresas de Celulose e Papel a melhorar 
seus processos industriais com potencial de reduzir o custo 
de produção da tonelada de celulose entre 20 a 50 euros, 
assegurando uma importante vantagem competitiva no mer-
cado internacional de celulose. No programa, uma equipe 
multidisciplinar realiza um diagnóstico completo, que vai 
desde o processamento inicial da madeira até a elaboração 
do produto acabado, passando pela análise de consumo de 
químicos, geração de energia e eficácia dos processos de ma-
nutenção. Processos e situações de monitoramento e controle 
de toda planta, bem como a logística de armazenamento que 
também são avaliados. O objetivo é identificar ineficiências, 
perdas potenciais e propor ajustes que possam ser realizados. 
O diagnóstico com as sugestões de melhorias é então apre-
sentado ao cliente, e, caso ele decida adotar alguma – ou 
todas – das medidas sugeridas, o projeto é então detalhado e 
colocado em prática. 
Fonte: Pöyry

ABB Brasil tem unidade 
de atendimento móvel
A primeira oficina móvel da ABB para prestar serviços emer-
genciais aos clientes da empresa já está em circulação no 
Brasil para reparos e manutenção. 
Fonte: ABB

MERCADO & TECNOLOGIAS

Voith Paper Webshop simplifica 
o pedido de peças de reposição 
Os fabricantes de papel do mundo inteiro podem realizar a 
compra de produtos e serviços da Voith de maneira rápida 
e fácil, 24 horas por dia, utilizando o Voith Paper Webshop, 
disponível desde o início desse ano. A plataforma também 
permite acessar rapidamente todas as informações de uma 
máquina – desde o seu fornecimento original, passando pelo 
histórico de pedidos até suas instruções de operação. O sis-
tema requer apenas alguns cliques para permitir o acesso a 
preços, prazos de entrega e disponibilidade em estoque. A 
integração do Webshop ao sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning) dos clientes permite que o pedido e seu processa-
mento sejam realizados de maneira eficaz e sem interrupções. 
Fonte: Voith
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Repotencialização de 
equipamentos para controle da 
poluição atmosférica

A Hamon do Brasil detém tecnologia e vasta experiência no cam-
po do controle da poluição atmosférica e oferece ao mercado 
seus conhecimentos e experiência para a repotencialização de 
equipamentos instalados nas empresas para esta finalidade, 
adequando-os aos novos padrões de exigência ambiental e de 
processo, como a transformação de Precipitadores Eletrostáticos 
existentes em Filtro de Mangas, ou ainda uma solução híbrida, 
mantendo-se alguns campos operando como Precipitador Ele-
trostático e transformando os demais em Filtro de Mangas, per-
mitindo reduzir a emissão a níveis inferiores a 20 mg/Nm3.
Fonte: Hamon do Brasil

Klabin registra crescimento 
de 11% no Ebitda do 
2.º trimestre de 2017 
A Klabin registrou seu 24º trimestre consecutivo de crescimento 
nos resultados financeiros. A companhia atingiu R$ 595 milhões 
de Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização) no segundo trimestre de 2017, o que represen-
ta 11% de crescimento em relação ao mesmo período de 2016. 
Neste período, a companhia destacou o elevado e contínuo de-
sempenho da Unidade PUMA que, após a parada anual para 
manutenção, concluiu o processo de ramp up e atingiu volume 
de vendas de celulose de 337 mil toneladas no segundo trimes-
tre de 2017 (2T17), resultado 12% maior na comparação com 
o primeiro trimestre de 2017 (1T17). Do volume de vendas do 
segundo trimestre deste ano, 252 mil toneladas foram de celu-
lose de fibra curta e 85 mil toneladas de celulose de fibra longa 
e fluff.  Somado ao bom desempenho das unidades de papéis e 
conversão, que atingiu 777 mil toneladas (sem incluir madeira), 
volume 23% maior do que no mesmo período em 2016, a re-
ceita líquida de vendas totalizou R$ 1.984 milhões no segundo 
trimestre deste ano, sendo 17% superior ao mesmo intervalo 
do ano passado. Outro destaque é a evolução no volume de 
vendas dos produtos de conversão, no qual a Klabin cresceu 8% 
em relação ao mesmo período do ano passado. Esse avanço foi 
incentivado pelas aquisições no mercado de papelão ondulado 
no final de 2016 (Embalplan e Hevi Embalagens).
Fonte: Klabin

Fibria tem recorde de vendas 
no 2.º trimestre de 2017
A Fibria registrou receita líquida de R$ 2,775 bilhões no se-
gundo trimestre de 2017, o que representa um crescimento de 
34% em relação ao primeiro trimestre do ano. Na compara-
ção com o segundo trimestre de 2016, a receita líquida teve 
aumento de 16%. Esse desempenho é fruto do maior volume 
de vendas de celulose no trimestre – recorde na história da 
empresa no período –, que somou 1,534 milhão de toneladas, 
um crescimento de 17% em relação aos primeiros três meses 
do ano. Também contribuíram para esse resultado o aumento 
de 12% do preço médio líquido em dólar e a valorização mé-
dia da moeda americana frente ao real de 2% no trimestre.
Fonte: Fibria

PRÊMIOS

Fibria é eleita a Empresa 
do Ano pelo Anuário Época 
Negócios 360°
A Fibria foi eleita a melhor companhia do setor de pa-
pel e celulose e a Empresa do Ano pelo Anuário Época 
Negócios 360º. Das seis dimensões analisadas do Anu-
ário, a Fibria ficou em primeiro lugar em quatro delas: 
governança corporativa, capacidade de inovação, vi-
são de futuro e responsabilidade socioambiental. 
Fonte: Fibria
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