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AÇÕES INSTITUCIONAIS

Ibá divulga balanço anual da 
indústria de árvores plantadas
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) lança seu Relatório 
2017, em que apresenta indicadores econômicos, sociais 
e ambientais do setor brasileiro de árvores plantadas para 
fins industriais referentes a 2016 e o coloca como referên-
cia mundial, além de uma das grandes forças da economia 
brasileira. O material traz análises sobre o setor nacional de 
base florestal e seus desafios, Produto Interno Bruto (PIB), 
balança comercial, arrecadação de tributos, investimentos, 
competitividade e geração de empregos e renda, entre ou-
tros índices econômicos. É possível ainda ler as avaliações 
sobre aspectos que envolvem a legislação brasileira, além de 
informações sobre a produtividade industrial com recortes 
estaduais e por atividade. Confira o Relatório 2017 da 
Ibá, disponível para download no site da associação: 
www.iba.org.

Novo levantamento sobre o 
mercado de papel imune e 
os desvios de finalidade
O mercado do papel imune movimentou em 2016 cerca 
de 700 mil toneladas, dos quais quase 40% de forma 
ilegal, como aponta o levantamento realizado pela 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). Pelos cálculos da 
entidade, o Governo Federal, os Estados e os municí-
pios deixaram de arrecadar mais de R$ 260 milhões em 
tributos no último ano, valor sonegado com o desvio 
de finalidade. De acordo com o levantamento, mesmo 
com a queda de comercialização do papel imune no 
mercado brasileiro (-5,6%), a participação do desvio 
de finalidade aumentou três pontos percentuais no úl-
timo ano, saltando de 36% em 2015 para os atuais 
39%. Ao longo de 2016, a Ibá debateu com órgãos 
do governo ações de combate ao desvio de finalida-
de. Como resultado, a Receita Federal incluiu o papel 
imune entre os três itens prioritários do tópico “evasão 
fiscal” do Plano Anual de Fiscalização para 2017, atrás 
apenas de cigarros e bebidas. Junto com o processo de 
fiscalização, a Receita Federal trabalha nas alterações 
da Instrução Normativa n.º 976/2009 com o objetivo 
de tornar mais rígida e eficaz a concessão e a manu-
tenção dos Registros Especiais. 
Fonte: Ibá

CARREIRAS

Com mais de 25 anos de carreira construídos na Voith, Flavio Sil-
va chegou à presidência regional da Voith Paper América do Sul, 
divisão do Grupo, em 2014. Assumindo novos desafios a partir 
de 1º de outubro de 2017, em um novo segmento, o executivo 
deixa um legado importante de crescimento para a companhia.
“A Voith é uma empresa sustentável e com visão de longo pra-
zo. Nós enfrentamos com louvor as transformações que foram 
necessárias, acompanhando as mudanças que o setor de celu-
lose e papel viveu e tem vivido. Temos uma equipe fantástica 
de especialistas, que seguem o princípio básico do Grupo Voith: 
ser o parceiro tecnológico confiável e preferencial dos fabrican-
tes de papel e celulose. Nosso foco é o compromisso com os 
clientes, sempre respeitando as diferenças e, ao mesmo tempo, 
oferecendo soluções que tragam excelentes resultados para a 
indústria”, disse o executivo ao fazer um balanço sobre o perío-
do ao qual esteve à frente da gestão da Voith Paper. 
Silva também falou que esse período reafirmou o que está 
no DNA da empresa, o desenvolvimento constante de tecno-
logias. Reflexo disso é o slogan da companhia recentemente 
alterado para “Inspiring Technologies for Generations", uma 
vez que a Voith continua investindo constantemente em ino-
vação para o mercado de papel. Além disso, está cada vez 
mais envolvida com as tendências da indústria 4.0. 
Seu sucessor na Presidência da Voith Paper América do Sul será 
o executivo Hjalmar Domagh Fugmann, atual head finan-
ceiro da empresa, que manterá o compromisso da Voith em 
conquistar resultados sustentáveis para os fabricantes de papel 
e celulose por meio do fornecimento de tecnologias inovado-
ras. “Fugmann está imbuído dos compromissos da companhia, 
bem como dos seus respectivos valores. Estou encerrando um 
ciclo, mas outra pessoa assumirá para dar continuidade a esse 
progresso. Nesse sentido, a Voith manterá seu firme propósito 
de servir ao mercado da maneira mais adequada à realidade de 
cada cliente”, concluiu o executivo.
Fugmann tem formação em Direito e especialização em Eco-
nomia Empresarial. Especialista em gestão de negócios, de-
tém grande experiência em empresas multinacionais, tendo 
se juntado ao Grupo Voith em 2016. Anteriormente, atuou 
no grupo sueco de empresas Hexagon AB, onde ocupava a 
posição de controller das divisões de Tecnologia e Novos Em-
preendimentos da América do Sul.
Por Thais Santi
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FATOS

Zellcheming 2017 discutiu a 
Indústria 4.0 
Um dos eventos de maior referência para o setor de celulose 
e papel, a Zellcheming Expo, realizada em Frankfurt (Alema-
nha) de 4 a 7 de julho deste ano, trouxe a Indústria 4.0 
como tema principal, com reflexões sobre a cadeia produtiva 
do setor, cada vez mais engajada no campo da digitalização.
Além do espaço dedicado às empresas expositoras, um novo 
fórum foi reservado especialmente para abordar o tema entre 
os participantes, que discutiram a crescente influência desse 
conceito e seus efeitos na indústria de papel. Em paralelo, o 
evento contou ainda com o Simpósio de Celulose. Entre os resu-
mos apresentados, o foco recaiu sobre a celulose microfibrila-
da, suas possibilidades e oportunidades de aplicações, aumen-
to de resistência das fibras e os novos aproveitamos da lignina.
Ao todo, a exposição contou com 1.880 visitantes, 152 empre-
sas expositoras, entre 88 expositores principais, 61 coexposito-
res e três empresas representadas em 5.528 m2. A nova edição 
do evento em 2018 já está marcada: de 26 a 28 de junho.
Da Redação
 

CEO da Valmet desembarca no 
Brasil e visita unidade e clientes
O CEO da Valmet Pasi Laine esteve no Brasil no início de agos-
to para uma série de compromissos com executivos locais e 
clientes. No dia 1.º, Pasi visitou a unidade da Valmet, loca-
lizada em Sorocaba-SP, onde se encontrou com Celso Tacla, 
presidente da empresa para a América do Sul, e outros dire-
tores, com o objetivo de discutir o atual momento da empre-
sa globalmente e algumas perspectivas para o mercado sul-
-americano. “As exportações de celulose mostram números 
consistentes, e o País tem uma demanda interna de produtos 
florestais importantes. As fabricantes de papel e celulose in-
vestem em modernização fabril e incremento de capacidade, 
o que mostra o vigor e o comprometimento da indústria local 
em promover o seu desenvolvimento”, avalia Pasi.
Fonte: Valmet

Celulose Riograndense recebe 
governador Sartori 
Walter Lídio Nunes, presidente da CMPC Celulose Riogran-
dense, ciceroneou o governador José Ivo Sartori no dia 25 de 
agosto último durante visita ao Terminal de Toras do Porto 
de Pelotas-RS. A empresa mantém um projeto com foco no 
fomento à hidrovia através do transporte de toras de madeira 
de 14 municípios da região sul gaúcha para a fábrica da CMPC 
em Guaíba-RS. Desde outubro de 2016, quando se iniciaram 
as operações portuárias da empresa em Pelotas, a junho de 
2017, foram carregadas 191 barcaças, totalizando 462.108 m3 
de madeira. Os dados se traduzem em uma redução de 20 

mil viagens de caminhão pela BR-116, entre a região sul e 
Guaíba, valorizando uma operação sustentável que aproveita 
o frete de retorno das barcaças, que vinham vazias de Rio 
Grande e agora param em Pelotas para carregar madeira.
Fonte: Celulose Riograndense

FUSÕES & AQUISIÇÕES

Paper Excellence 
adquire a Eldorado da J&F
Os grupos J&F e Paper Excellence anunciaram a conclusão das 
negociações em torno do controle da companhia Eldorado 
Celulose e Papel. O contrato de compra e venda, assinado em 
2 de setembro, estabelece a transferência de até 100% das 
ações pelo valor de R$ 15 bilhões. A operação será finalizada 
em até 12 meses. 
Fonte: Paper Excellence

LANÇAMENTOS

Tecnologia de troca iônica 
reduz perda de pressão em 
até 50% no processo de 
abrandamento de água 
A troca iônica é um processo reversível em que os íons são 
trocados entre uma solução e uma resina de permuta ca-
tiônica ou aniônica bastante utilizado para o abrandamento 
de água em aplicações industriais, em que a resina é regene-
rada para reutilização. Para realizar esse processo, a Veolia 
Water Technologies desenvolveu o sistema Ionsoft™ High 
Flow Duplex, solução que reduz o uso de sal, o desperdício e 
o custo por litro de água tratada. O design duplo é capaz de 
diminuir a perda de pressão em até 50% em comparação a 
sistemas de válvula única. Está disponível em quatro mode-
los que atendem a vazões de 2,7 a 68 m³/h.
Fonte: Veolia Water Technologies

BASF lança nova edição 
da campanha Agricultura
A BASF lançou a sétima edição de sua campanha de valoriza-
ção do produtor rural: Agricultura, o Maior Trabalho da Terra. 
Pelo segundo ano consecutivo, os vídeos serão veiculados 
exclusivamente nos canais digitais da empresa, como YouTu-
be e Facebook. Mais uma vez a campanha tem como enfoque 
reforçar a importância da agricultura e reconhecer o agricul-
tor brasileiro. Esta edição será apresentada em cinco filmes. 
Além do principal, quatro serão exibidos nos próximos meses.  
Onde assistir: https://youtu.be/30rnCkSL6Nw.
Fonte: BASF
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MERCADO

Pöyry assina contrato de 
consultoria para construção 
de usina de energia solar
A Pöyry assinou contrato de prestação de serviços de con-
sultoria em gerenciamento de projetos e engenharia para 
apoiar a construção de uma usina de energia solar. Devido 
a obrigações contratuais, o nome do cliente não pode ser 
divulgado. Localizada no Estado da Bahia, a usina, que 
terá capacidade instalada de 30 MWac, já mantém acordo 
de compra de energia por 20 anos, firmado no leilão de 
agosto de 2015, realizado pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). A etapa de construção teve início em 
julho de 2017, com o objetivo de fornecer energia à rede 
já a partir de janeiro de 2018.
Fonte: Pöyry

Voith Paper realiza serviços 
preventivos de manutenção 
na Klabin MP-9
A Voith Paper realizou com sucesso no primeiro semestre 
de 2017 o atendimento à parada geral da Máquina de 
Papel (MP) 9 da Klabin, na Unidade Monte Alegre, em Te-
lêmaco Borba-PR. Com a responsabilidade pelos serviços 
de manutenção e pelo fornecimento de peças de reservas 
aplicadas aos equipamentos, a Voith também atuou em 
todas as seções da máquina, desde a área de preparo de 
massa até a saída da bobina de papel embalada, passan-
do por diversas áreas: caixa de entrada, DuoShake, mesa 
plana, prensa NipcoFlex, Fibron, SpeedSizer, DynaCoater, 
enroladeira, rebobinadeira e embaladora da área de Aca-
bamento. Esse é um modelo de contrato customizado e 
mais estruturado que prevê o início do planejamento da 
parada com dez meses de antecedência. 
Fonte: Voith Paper

Rockwell transfere logística 
reversa para Columbia e 
aumenta produtividade
A Rockwell Automation transferiu para o Centro de Dis-
tribuição da Columbia, em Cotia-SP, sua unidade de repa-
ros de equipamentos e componentes. A Rockwell já era 
cliente da Columbia desde 2003. Agora, o operador atua 
em toda a cadeia de suprimentos dessa companhia de 
automação no Brasil: importação, distribuição, logística 
da assistência técnica e recebimento da logística reversa. 
Além de eliminar o estoque houve ganhos de eficiência: 

a troca de produtos agora é feita em até 24 horas, e o nível de 
serviço está acima de 99%.
Fonte: Rockwell/Columbia

INVESTIMENTOS

WestRock anuncia a construção 
de nova fábrica de embalagens
A WestRock anunciou seus planos de construir uma fábrica de 
embalagens de papelão ondulado no Estado de São Paulo para 
atender à crescente demanda de seus clientes na América do Sul.
Localizada em Porto Feliz-SP, a unidade servirá a todos os seg-
mentos da indústria e mercados, tanto em São Paulo quanto em 
outras áreas em crescimento da região Sudeste. A construção 
deverá começar ainda neste ano, com conclusão prevista para 
meados de 2019. Quando em operação, a nova unidade substi-
tuirá as operações da unidade de Valinhos-SP. A nova planta, a 
ser integrada com as operações florestais WestRock e a fábrica 
de papel de Três Barras-SC, aumentará o consumo de HyPerform, 
a linha de papéis de alta performance da empresa.
Fonte: WestRock

PRÊMIOS

Suzano é eleita A Melhor Empresa 
para Começar a Carreira do Brasil
A Suzano Papel e Celulose foi eleita A Melhor Empresa para Come-
çar a Carreira 2017, de acordo com ranking elaborado pela revista 
Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração 
(FIA). Com um Índice de Felicidade no Trabalho (IFT Jovem) de 84,1, 
a Suzano superou outras 247 empresas inscritas no prêmio. A ava-
liação da Suzano teve alta de 9,8 pontos sobre o Índice de Felicida-
de do Jovem (IFJ) divulgado em 2016.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Prêmio Ibema Gravura 
abre inscrições e distribui 
R$ 13 mil a jovens artistas
Estão abertas as inscrições para o maior prêmio brasileiro dedica-
do à arte da gravura. Exclusivo para estudantes, o Prêmio Ibema 
Gravura, em sua sétima edição, distribuirá R$ 13 mil entre os dez 
primeiros lugares. Promovida e realizada pela Ibema Papelcartão, 
a premiação é a única do gênero na iniciativa privada. Os alunos e 
jovens artistas de cursos superiores e de escolas de artes gráficas 
de todo o Brasil podem realizar suas inscrições pelo site www.
premioibemagravura.com.br. As obras inscritas e enviadas serão 
analisadas por uma comissão julgadora composta por especialis-
tas em artes gráficas e de gravura, além de designers de emba-
lagens. As inscrições vão até as 18 horas do dia 13 de outubro.
Fonte: Ibema


