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AÇÕES INSTITUCIONAIS

Andritz completa 25 anos de 
atuação no Brasil
Em contínua expansão, a Andritz Brasil Ltda.está celebrando 25 
anos no País. Busca permanente da excelência em engenharia, 
fornecimento de tecnologia de última geração e serviços de alta 
qualidade para a indústria de celulose e papel são fatoreschave 
para a consolidação da marca no Brasil e na América do Sul em 
geral. No dia 27 de setembro último, a empresa promoveu em São 
Paulo-SP um evento de confraternização ao qual compareceram 
as principais lideranças do setor, recepcionadas pela Diretoria da 
empresa e pelo CEO do Grupo. 

Nota: a matéria sobre a trajetória da Andritz e a cobertura do 
evento comemorativo poderá ser conferida nas próximas edições 
da O Papel.
Fonte: Andritz

BASF economiza € 60 milhões 
no mundo todo com ideias de 
colaboradores
Com a implementação de propostas elaboradas por colaborado-
res, a BASF conseguiu economizar em 2016 cerca de € 60 milhões 
no mundo todo. Entre as 21 mil propostas de melhorias implemen-
tadas em 2016, a empresa destaca um programa de computador 
para a rotulagem de amostras, um conceito para a destilação efi-
ciente de um solvente e uma nova abordagem para o derretimento 
de ceras com economia energética – mantendo o alto nível de 
ideias do ano anterior. A BASF recompensou a engenhosidade de 
seus colaboradores com bônus, totalizando € 4,4 milhões.
Fonte: BASF

Suzano Papel e Celulose e 
Junior Achievement Brasil 
ampliam parceria 
A Suzano Papel e Celulose e a Junior Achievement Brasil, asso-
ciação educativa sem fins lucrativos, anunciam a ampliação da 
parceria que incentiva o espírito empreendedor de alunos por 
meio do programa Suzano na Escola. A principal novidade deste 
ano fica por conta da aplicação do programa Empresário Sombra 
por Um Dia, na Stenfar, unidade da Suzano com operações na Ar-
gentina. No Brasil, jovens de São Paulo, da Bahia, do Maranhão 
e do Espírito Santo serão beneficiados com diversos programas: 
Miniempresa; Liderança Comunitária; As Vantagens de Permane-
cer na Escola; Conectado com o Amanhã; Atitude pelo Planeta; 
e Meu Dinheiro, Meu Negócio. Pela iniciativa, colaboradores vo-
luntários são capacitados por gestores da Junior Achievement a 
disseminarem, em sala de aula, conteúdos relacionados com edu-
cação empreendedora e financeira, mercado de trabalho, carrei-
ra e sustentabilidade. A parceria, que acontece desde 2009 e já 
beneficiou mais de 4 mil alunos em 29 escolas, teve o apoio de 
607 voluntários.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

CARREIRAS
A Voith Management GmbH realizará a sucessão do Dr. Hubert Lienhard, 
que por um longo período ocupou o cargo de presidente e CEO da Direto-
ria Executiva. Stephan Schaller, atualmente membro do Comitê de Acio-
nistas da Voith e chefe da divisão global de motocicletas do Grupo BMW, 
foi nomeado seu sucessor. Conforme planejado, Lienhard, que ocupava o 
cargo desde 2008, irá se aposentar em 2018, aos 67 anos, após o término 
de seu segundo mandato. A mudança na Diretoria Executiva acontecerá 
no dia 1.º de abril de 2018.
Fonte: Voith

FATOS

Recopi Nacional conclui adesão 
de todas as Unidades da 
Federação
O Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune (Re-
copi) Nacional deu um grande passo no combate aos crimes de evasão 
fiscal, com adesão confirmada do Estado de Roraima às disposições do 
Convênio ICMS n.º 48/2013, a disciplinar o credenciamento do contribuin-
te que realiza operações com papel destinado a impressão de livro, jornal 
ou periódico. A adesão do Estado da região Norte era a última que faltava 
para que todas as 27 Unidades Federativas fossem signatárias do Convê-
nio.“A conclusão do processo de adesão no Brasil é um grande marco no 
combate ao desvio de finalidade do papel imune, porém, para que essa 
ferramenta ganhe efetividade no combate à irregularidade, é fundamen-
tal que os governos estaduais regulamentem os processos, editando os 
decretos que recepcionarão essas regras”, comenta Elizabeth de Carva-
lhaes, presidente executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). Além 
de Roraima, que aderiu ao convênio recentemente, outros sete Estados 
ainda não regulamentaram o sistema: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Tocantins.
Fonte: Ibá

 

Indicador de Nível de Atividade 
da indústria avança 1% em julho
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista avançou 1% 
em julho ante junho, na série com ajuste sazonal. O resultado também é 
positivo na série sem ajuste:3,2% para o mês e 0,4% na comparação anual. 
No acumulado em 12 meses, porém, há queda de 3,1%.Esse avanço teve 
forte influência da variável de vendas reais, com alta de 4,3%, seguida por 
número de horas trabalhadas na produção (0,7%) e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI), com avanço de 0,6 p.p na série com ajuste. 
Os dados foram divulgados em 31 de agosto último pelo Departamento 
de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), da Federação e Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp). Segundo Paulo Fran-
cini, diretor titular do Depecon, o consumo está entre os principais fatores 
a colaborar para esse resultado. “Para isso, temos inflação em queda, o 
efeito da liberação dos recursos de contas inativas do FGTS, juros meno-
res e demanda externa aquecida, o que influencia as exportações. Esse 
conjunto de fatores sinaliza recuperação da atividade industrial, apesar 
de pequena e lenta”, argumenta Francini.
Fonte: Fiesp
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Primeiro acordo para uso 
comercial é firmado entre 
AkzoNobel e Itaconix
Anunciado no início deste ano, o acordo firmado entre a uni-

dade de aditivos de desempenho da AkzoNobel desenvolve 

aplicações com os biopolímeros da Itaconix para serem utili-

zados nas indústrias de revestimentos e construção. Um novo 

passo foi dado, e agora as empresas anunciaram um acordo 

voltado ao uso comercial dos biopolímeros, contribuindo para 

a entrega de soluções valiosas aos clientes da AkzoNobel.
Fonte:AkzoNobel

LANÇAMENTOS

Ibema lança o Ibema Royal Coppa 
A Ibema acaba de lançar o Ibema Royal Coppa, a primeira solução 
desenvolvida e fabricada no País para a produção de copos e potes 
de papel. Com tecnologia única e matéria-prima renovável, o produto 
apresenta alta printabilidade, sendo ideal para projetos com impressão 
personalizada.Tendo em sua formulação 100% de fibras virgens, o Ibe-
ma Royal Coppa é versátil e pode ser utilizado para bebidas quentes e 
frias, apresentando seis diferentes configurações, com ou sem coating, 
excelente printabilidade e baixa absorção lateral.
Para Fabiane Staschower, executiva de Inovação de Embalagens, o iní-
cio da produção nacional de copos de papel oferece novos benefícios e 
garantias de pós-venda para o cliente. “Este produto já está presente 
no Brasil, mas com material importado. Agora, o lançamento possibili-
ta matéria-prima nacional e ainda assistência técnica exclusiva. Assim, 
o cliente passa a ter mais agilidade graças a um fornecimento rápido 
para todo o território brasileiro e também latino-americano”, explica.
Conheça o Ibema Royal Coppa: https://www.youtube.
com/watch?v=Xlna086oeF8 [1]

ABPO lança 
Anuário Estatístico 2016
A Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) lançou em se-
tembro último seu Anuário Estatístico 2016. A obra, trilíngue, traz 
informações sobre o desempenho do mercado no período, com indi-

cadores setoriais, de produ-
ção, consumo de papel para 
produzir papelão ondulado, 
distribuição setorial e geo-
gráfica da expedição, bem 
como informações por em-
presa, capacidade instalada e 
onduladeiras.
O livro pode ser adquiri-
do no site da ABPO, em  
http://www.abpo.org.br, ou 
pelo telefone (11) 3538-2276. 
Da Redação

TECNOLOGIA

Novozymes lança o 
HelloScience 
A Novozymes lançou uma iniciativa global, a HelloScience, comuni-
dade de inovação aberta on-line que tem como propósito promover 
a colaboração entre fronteiras, conhecimentos e tecnologias para a 
atuação em desafios globais importantes, como aqueles estabelecidos 
pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nações Unidas.A primeira atuaçãoterá o seguinte tema: água e o desa-
fio da Unicef para a detecção daE. coli.
A Unicef considera urgente a necessidade de desenvolver um disposi-
tivo de detecção daE. coli, pois cerca de 18 mil crianças morrem dia-
riamente devido a diarreia e outras doenças relacionadas à água e a 
alimentos contaminados. Os testes utilizados atualmente levam até 24 
horas para fornecer um resultado. A entidade procura soluções para 
testes mais ágeis. Outros desafios estão relacionados ao desenvolvi-
mento de soluções biológicas que possam remover poluentes químicos 
da água e melhorar o tratamento das águas residuais e esgoto. 
Os interessados no tema da água podem sugerir ideias diretamente no 
HelloScience.io.As melhores soluções receberão amostras de enzimas e 
microrganismos da Novozymes, bem como acesso a especialistas, incluin-
do a equipe de investimento da empresa e equipes comerciais industriais. 
Fonte: Novozymes

MERCADO

Soluções biológicas inovadoras 
para controle de pragas
A fábrica de agentes biológicos da BASF em Limburgerhof (Alema-
nha) conta com mais de 3 mil diferentes micro-organismos arma-
zenados em uma biblioteca de variedades, que são utilizados na 
elaboração de produtos biológicos de alta tecnologia destinados às 
lavouras de diversas regiões do planeta. Esses agentes de proteção 
de cultivos podem incluir nematoides e insetos benéficos, bacté-
rias, vírus, fungos e extratos de plantas capazes de combater níveis 
de baixos a moderados de infestação, permitindo controlar pragas 
como gafanhotos, bactérias, mofos e lesmas, que causam doenças 
e ameaçam as safras. Além disso, tais agentes biológicos oferecem 
o benefício de proteger as lavouras sem deixar resíduos químicos.
Fonte: BASF

Sacos sustentáveis na 
exportação de café
Focada na expansão de seus negócios, a Klabin se aliou à Nuco-
ffee, plataforma criada pela Syngenta que promove a integração 
entre produtores, cooperativas e torrefadores. A empresa adotou 
os sacos industriais para atender aos clientes do exterior, que se 
mostraram satisfeitos com a nova embalagem. Os sacos, fabricados 
com papel extensível de alta resistência, são herméticos, devido 
ao sistema de fechamento, e têm filme de alta barreira e proteção 
à luminosidade, além de um sistema que facilita a abertura, o Easy 
Open. Também sustentáveis, são produzidos a partir de recursos 
naturais renováveis, com matéria-prima proveniente de florestas 
plantadas e certificadas, valorizando o produto para a exportaçã-
Fonte: Klabin
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Concluída a primeira etapa da 
aquisição da Eldorado Brasil
A Paper Excellence concluiu a primeira etapa da aquisição de par-
ticipação equivalente a 13% do capital da Eldorado Brasil, após 
a adesão da Eldorado ao Acordo de Leniência da holding J&F e a 
emissão de certidão pelo Ministério Público Federal.A empresa vai 
manter posição minoritária até a conclusão do processo de com-
pra. A transferência de até 100% das ações foi definida pelo valor 
de R$ 15 bilhões. A operação será finalizada em até 12 meses. 
Fonte: Paper Excellence

Atuação da Pöyry para Spinnova 
viabilizou aporte financeiro e 
parceria com a Fibria 
A Fibria adquiriu recentemente 18% do capital da Spinnova, em-
presa finlandesa de desenvolvimento de tecnologia para produ-
ção de tecidos a partir de fibras de madeira. As empresas foram 
reunidas em um processo de busca por parcerias apoiado pela 
Pöyry, que decidiu atuar em estreita colaboração com startups 
de segmentos que vão de biotecnologia a digital. Para identifi-
car o parceiro industrial adequado à necessidade da Spinnova 
e viabilizar a transação, a Pöyry realizou análise de potenciais 
parceiros, atuou no desenvolvimento de relacionamento e deu 
apoio às negociações e à assessoria contratual. O resultado do 

trabalho da Pöyry permitirá que as empresas atuem em conjun-
to na busca de novas oportunidades para o desenvolvimento 
de tecnologia e a realização de testes e programas piloto, em 
escala pré-comercial, de novos produtos de alto valor.
Fonte: Pöyry

PRÊMIOS

Suzano recebe prêmio da 
Rainforest Alliance
A Suzano Papel e Celulose recebeu o Corporate Sustainability 
Champion Award, prêmio concedido pela Rainforest Alliance 
em homenagemàs empresas que mostraram comprometi-
mento e preocupação com a sustentabilidade, os meios de 
vida e a conservação das florestas. O prêmio simboliza o com-
promisso da Suzano com o hoje e o amanhã do planeta.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Pöyry recebe Prêmio Top 
Engenharias 2017
A Pöyry foi agraciada com o 10.° Prêmio Top Engenharias 
2017 na categoria Minas/Mineração (Serviços) – Consultoria/
Projetos. Pela terceira vez consecutiva a companhia é premia-
da pela Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (AEAEE-UFMG). 
Fonte: Pöyry

Desde 1955 a CBC vem contribuindo para o 

crescimento do setor de Celulose e Papel, 

como um fornecedor tradicional de caldeiras 

e equipamentos. Nós temos contribuído com 

soluções tecnológicas, principalmente em 

sistemas para atender as necessidades de 

geração de vapor e de energia nas plantas de 

nossos clientes.

No 50° aniversário da ABTCP - Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel, 

parabenizamos e agradecemos essa 

conceituada associação por proporcionar 

eventos que vão muito além da relação 

técnica-comercial, signicando oportunidades 

de fortalecer relações de parceria com os 

clientes.

Fornecemos soluções em equipamentos e 
sistemas de recuperação de licor e geração 
de energia renovável.

www.cbcsa.com.br


