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SESSÃO TEMÁTICA INDÚSTRIA 4.0

No dia 25 de outubro, durante o ABTCP 2017 – 50.º Congres-
so e Exposição Internacional de Celulose e Papel, a Sessão 
Temática sobre a Indústria 4.0 apresentou à plateia as ten-

dências, os desafios e outros pontos de destaque sobre a questão. 
Como pode ser observado durante a apresentação de Rod Fisher, pre-
sidente da Fisher International, keynote da sessão temática, o tema 
vai muito além da simples automatização de fábricas e processos.

Fisher destacou a inteligência de negócios – Business Intelligence 
(BI), algo que faz parte desta nova Revolução Industrial e muito pouco 
usado, principalmente no setor de papel e celulose. Em uma argumen-
tação “baseada em fatos”, Fisher procurou demonstrar como “um 
investimento em BI pode dar retornos melhores que qualquer outro”, 
uma vez que a disponibilidade e a quantidade de informações são 
alguns dos principais marcos da Indústria 4.0. “A chave está em 
utilizá-los bem e para além da fábrica”, frisou.

Para Fisher, a BI consiste em um conjunto de recursos capazes de 
transformar dados em tomadas de decisão, que, por sua vez, vêm 
de um grupo de tarefas que incluem a coleta dos dados, o controle 
de qualidade, o referenciamento cruzado e, por fim, a integração dos 
dados pelo uso de analytics. “O lucro não vem de ativos ou equi-
pamentos melhores ou piores (em desempenho), mas sim do modo 
como são usados”, afirmou. A eficácia, segundo Fisher, resulta das 
decisões tomadas todos os dias, sendo que “decisões melhores geram 
preços melhores e menos tempo de parada, entre outros fatores, e, 
assim, mais lucro”. 

Tais decisões melhores podem ter duas causas: primeiro, a habili-
dade das pessoas, que fazem a operação na companhia; segundo, a 
informação recebida. “É a BI que vai informar essas pessoas”, frisou 
Fisher, que complementou acreditar que a BI mudou nas últimas dé-
cadas. “Tradicionalmente, como a indústria de papel e celulose era 
um pouco menor e mais regional do que hoje, havia gerentes e exe-
cutivos capazes de realmente visitar e conhecer seus clientes e suas 
necessidades, e, assim, a experiência pessoal era o que impulsionava 
a indústria”, disse. Fisher explica que atualmente esse não é o caso: 
a indústria hoje é global, e, portanto, a inteligência de negócios tam-
bém não é mais a mesma. 

A concorrência global, clientes no mundo inteiro e a comoditi-
zação do produto da indústria impedem que uma pessoa conheça 
profundamente tudo sobre o setor. Além disso, relatórios básicos e 
“enlatados”, de acordo com Fisher, contam todos a mesma história 
e impedem uma correta tomada de decisão e na rapidez necessária. 

O keynote speaker trouxe dados sobre os gastos da indústria pa-
peleira em BI, que somam menos de US$ 75 milhões ao ano em uma 
indústria que tem mais de US$ 1 trilhão em ativos e pouco menos 
que isso em vendas anualmente. “Trata-se de uma subutilização da 
inteligência em negócios.” 

Para mudar isso, Fisher falou sobre três princípios necessários para 
usar todo o potencial do BI no setor de papel/celulose e na indústria 
como um todo: primeiro, “precisa ser parte da cultura da empresa 
tomar decisões baseadas em dados”; segundo, os dados precisam ter 
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certas características, como confiabilidade e precisão, pois “a quali-
dade dos dados determina a precisão da resposta para uma tomada 
de decisão, que pode ser desastrosa se os dados estiverem errados”; 
terceiro (relacionado à necessidade de diferenciação de uma empresa 
e seus concorrentes para combater a comoditização do setor), a BI 
precisa ser flexível e capaz de responder a questões sobre diferen-
ciação com precisão, perguntas essas que mudam a cada situação e 
mercado – capacidade de responder a novas situações todos os dias. 

Muito além da tecnologia
“A Indústria 4.0 é um processo muito maior que só a indústria; 

é uma revolução que afeta todas as áreas da sociedade”, afirmou 
Luiz Roberto Egreja, diretor da International Society of Automation 
(ISA). Ele exemplificou sua afirmação citando as mudanças em 
saúde, cidades, comércio e agricultura de precisão, somente para 
citar alguns casos. “Todas essas revoluções têm algo em comum: 
são suportadas pela tecnologia, que em muitos casos é a mesma, 
apenas aplicada de modo diferente ou em conjunto com alguma 
outra”, disse Egreja.

O diretor da ISA salientou que as mudanças não estão acontecen-
do simplesmente por causa do avanço das tecnologias. “A tecnologia 
permite a mudança, mas as pessoas, como consumidores desses pro-
dutos e serviços, é que estão mudando e demandando outro nível de 
serviços. É a mentalidade, o padrão de consumo e o grau de exigência 
que fazem com que esses diversos setores mudem”, explicou. 

Egreja afirmou que se trata da economia da experiência. “Esse fe-
nômeno é o catalisador das mudanças, pois, por si só, ninguém muda 
porque quer. Mudar é difícil; somos resistentes a mudanças. Isso é 
fato.” Para exemplificar o que chamou de “economia da experiência”, 
Egreja apresentou um vídeo que demonstrava um simples cafezinho, 
no qual uma máquina “desenhava” o rosto do cliente que havia feito 
o pedido. O café deixava, então, de ser simplesmente água quente e 
pó, passando à categoria de produto personalizado, pelo qual o clien-
te está disposto a pagar mais. 

“Depois de um almoço, posso ter 20 opções de cafezinho que va-
riam de R$ 3,50 a R$ 7. O que os diferencia? O ambiente e o aten-
dimento, por exemplo, é que mudam a experiência de tomar esse 
café”, destaca Egreja. A personalização, a customização do produto, 
segundo o diretor da ISA, é uma via que futuramente será o principal 
diferencial. Ele fez ainda uma provocação: “Será que a indústria de 
celulose terá de oferecer produtos personalizados a cada cliente? Tal-
vez não (mas só talvez)”. 

Egreja continuou explicando que, por outro lado, provavelmente 
a indústria do setor de papel e celulose terá, sim, de oferecer tais 
produtos. “Quanto mais caminharmos na direção da Indústria 4.0, 
mais precisaremos nos tornar cada vez mais produtivos, com flexibi-
lidade e agilidade”, frisou. Foram também apontadas outras direções 
da Indústria 4.0 além da tecnologia. “Ter a fábrica mais automati-

Os panelistas responderam questões da plateia após um dia inteiro 
dedicado ao tema

zada, moderna e produtiva não garante necessariamente sua com-
petitividade, pois, se estiver inserida em uma cadeia de valor pouco 
competitiva, estará com problemas do mesmo jeito”, apontou o espe-
cialista, complementando que o futuro “é a sua cadeia de valor contra 
a cadeia de seu concorrente” e que poucos incluem esse aspecto nas 
discussões sobre Indústria 4.0. 

Outro ponto relativo à Quarta Revolução Industrial: a integração 
e a continuidade da informação, pois ter e usar dados em todas as 
etapas, evitando erros, retrabalhos e possíveis perdas, representam 
enormes ganhos de eficiência e produtividade, o que muitas vezes é 
desprezado como parte da discussão, segundo Egreja. Mais um ponto 
dessa lista de mudanças provocadas pela Indústria 4.0 é o enorme 
desemprego que poderá ser gerado pela automatização extrema. 

Do ponto de vista de Egreja, a questão não é bem assim. “Em-
bora algumas funções profissionais possam sofrer com a questão, 
a Indústria 4.0 abrirá muitas outras oportunidades. Não deve-
mos olhar apenas para as tarefas que podem ser substituídas pela 
automação, mas também para aquelas que podem ser melhoradas 
ou ampliadas pela tecnologia, aumentando a importância e o valor 
do trabalho humano.” (Confira nesta edição a reportagem sobre a 
Sessão Temática O Profissional do Futuro, que discutiu precisamen-
te este tema no ABTCP 2017.) Para explorar todo esse potencial da 
Indústria 4.0, a inovação é fundamental. “Para ser inovador, é 
preciso dominar tecnologias que estão cada vez mais fora de seu 
domínio de especialidade”, explicou. “Por exemplo, atualmente, 
para fabricar um carro, é necessário um conhecimento muito mais 
abrangente em software e eletrônica do que necessariamente em 
mecânica.” Talvez, segundo indicou Egreja, no setor de papel e 
celulose, ser competitivo no futuro significará ter muito mais co-
nhecimento de nanotecnologia do que sobre fibra de celulose por 
si só, por exemplo.

Outras apresentações, como a da NSK, Valmet, Voith e Sick, de-
monstraram produtos e serviços projetados para atender às novas 
demandas do setor, inseridas na temática de Indústria 4.0. A Val-
met, por exemplo, discorreu sobre o Hololens e realidade aumenta-
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da, algo que facilita tanto inspeções na fábrica quanto o treinamen-
to de pessoal. A Voith trouxe e demonstrou o Hololens à plateia, 
explicando como exatamente é a operação e quais são os outros 
usos, como análise de plantas e modelos virtuais de equipamentos, 
que a tecnologia pode ter. 

Como exemplo de melhoria de processos ou serviços nesta nova 
era industrial, a NSK trouxe o Asset Improvement Program, programa 
de melhoria contínua de ativos dentro das fábricas. Por meio de um 
estudo de caso, a companhia japonesa demonstrou como o programa 
atingiu uma meta de redução da necessidade do número de inspeções 
de rolamentos na parada geral em 20%, usando sensoriamentos e 
manutenção preditiva. Por sua vez, a Sick, especializada em sensores, 
falou sobre a flexibilidade da tecnologia e abordou os avanços que 
continuam acontecendo em sensores para robôs para garantir a se-
gurança na interação entre homem e máquina.
 
O futuro na mesa de debates 

Posteriormente, Ronaldo Neves Ribeiro, gerente do Departamento 
de Telecomunicações e Tecnologia da Informação da Cenibra, fez uma 
apresentação sobre a automação na Era 4.0. “A ideia é provocar al-
gum tipo de pensamento diferente em vocês, trazendo, além da visão 
interna do setor, o ponto de vista externo dos fornecedores de tecno-
logia”, disse à plateia na abertura de sua exposição. 

Ribeiro logo fez a primeira provocação: “Nos próximos 20 anos, 
nenhum modelo de negócios será como hoje”, afirmou, convidando 
os presentes a refletir sobre como será o setor de celulose e papel no 
futuro. “Estaremos ainda produzindo polpa branqueada de eucalipto 
e pinus ou estaremos produzindo outro tipo de material, de produto? 
Tudo está mudando muito rápido”, reforçou o palestrante. Conti-
nuando a linha de pensamento, Ribeiro refletiu sobre o core business 
da indústria de celulose hoje e daqui a uma década. “Quem não se 
reinventar terá sérios problemas”, disse ele.

Ribeiro passou a tratar da dificuldade do País em renovar e rein-
ventar seus processos, o que tem levado empresas a perderem com-
petitividade na disputa com concorrentes globais. Ribeiro arrematou 
que, “no País, a tecnologia está sendo incorporada em velocidade que 
não atende ao mercado global”. Ele trouxe dados que reforçam a 
importância da liderança em transformação digital – 26% das em-
presas mundiais líderes nessa questão são as 76% mais lucrativas 
do mundo. Lembrou ainda que a Revolução Industrial, como falaram 
outros palestrantes, não se trata apenas de automatizar uma fábrica 
ou processo, mas sim de abraçar todas as possibilidades e oportuni-
dades desta nova era.

Na sequência, Cleverson Torelli, coordenador de Projetos da Klabin, 
fez sua apresentação sobre o Projeto Puma, que deu origem à nova 
fábrica de celulose da companhia, em Ortigueira-PR, falando sobre 
o que fizeram em relação à Indústria 4.0 no projeto. O Puma, que 
representa o maior investimento da história da Klabin, recebeu aporte 

de R$ 8,5 bilhões (incluindo impostos, infraestrutura e correções con-
tratuais). A unidade tem capacidade de produção anual de 1,5 milhão 
de toneladas de celulose, sendo 1,1 milhão de fibra curta e 400 mil 
de fibra longa. Parte da produção de fibra longa é convertida em fluff, 
celulose utilizada na produção de fraldas e absorventes descartáveis, 
para abastecer os mercados nacional e internacional. 

Descrevendo as tecnologias presentes na planta, Torelli disse que 
a Klabin tem, por exemplo, 1.963 válvulas automáticas na parte de 
instrumentação. “A automação tem como objetivo a confiabilidade 
e a qualidade das operações, além da melhoria de eficiência dos 
processos”, ressaltou. A coleta de dados é feita de forma inteligente, 
gerando aplicações e relatórios que agregam valor ao processo de 
fabricação.

Wellington Pimentel Felix, coordenador de Manutenção da Fibria, 
discutiu sobre o profissional inserido no contexto desses avanços tec-
nológicos. A automação, para Pimentel, não é o grande vilão que irá 
gerar desemprego em massa, e sim algo que “restitui ao homem sua 
condição de ser pensante no processo industrial”. Longe das ativida-
des repetitivas que tomam todo o tempo de um profissional, no futuro 
os técnicos poderão dedicar-se cada vez mais a ponderar e inovar 
processos, modelos de negócios ou produtos. A capacidade mental 
é muito importante, segundo Pimentel, até devido ao fato de que as 
próprias máquinas, com os avanços em Inteligência Artificial, estão 
aprendendo. “Esse aprendizado, porém, deverá ser supervisionado – 
e esse será o campo de atuação do profissional de automação do 
futuro”, disse o executivo da Fibria. 

Na sequência das apresentações, os três especialistas Cenibra, Fi-
bria e Klabin formaram o painel de discussões sobre a Indústria 4.0 
e responderam as perguntas da plateia. Uma das perguntas tratou 
de educação e capacitação do profissional do futuro em meio a esse 
ambiente da nova Revolução Industrial. Outra questão posta aos pa-
lestrantes referia-se a uma possível mudança no modelo de negócios 
do setor de papel e celulose, a exemplo da Michelin, que hoje já vende 
quilômetros rodados em vez de simplesmente pneus. 

Ribeiro disse não ter a menor dúvida de que no futuro será dife-
rente. “Os modelos de negócios vão mudar, sim; basta alguém lançar 
uma disrupção que causará o declínio do setor de celulose e papel 
no sentido de vender apenas celulose”, observou. O executivo da Ce-
nibra falou sobre outros possíveis produtos da celulose, da lignina, 
etanol de segunda geração, entre outros, para o futuro do setor, os 
quais já estão sendo pesquisados. “Reforço que o setor terá de se unir 
no contexto da Quarta Revolução Industrial, inclusive para tratar da 
questão de encontrar outro modelo de negócios. Quando acontece a 
disrupção, quando chega o Uber, por exemplo, o táxi começa a desa-
parecer mesmo, como chegaram várias outras inovações que coloca-
ram fim a outros modelos de negócios antes tão bem aceitos”, frisou 
Ribeiro, encerrando uma das mais importantes sessões temáticas do 
50.º Congresso Internacional de Celulose e Papel.         n


