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Por Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

“Fibria Insight”
A Fibria Insight, lançada em agosto do ano passado, é uma platafor-
ma de inovação aberta da Fibria que recebeu até outubro último 50 
projetos para análise, dos quais 15 foram selecionados e apresenta-
dos em dezembro de 2017. Na última fase, de demonstração dos pro-
jetos, batizada de “Demo Day”, os classificados demonstraram suas 
soluções para uma banca formada por executivos e especialistas. Três 
projetos foram considerados destaque. 
Na estreia da plataforma foram lançados dois desafios: o primeiro, re-
lacionado à celulose microfibrilar; o segundo desafio consistia na busca 
por melhorias no processo de embalagem dos fardos de celulose, hoje 
feito com arames. Os três projetos de destaque foram das startups Na-
nomix, CTNano, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
e Cellugam, ligada à Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
O Projeto da CTNano propõe o uso da nanocelulose em uma tinta espe-
cial condutora de eletricidade. A Nanomix apresentou um papel blister 
para embalagens da indústria farmacêutica que traz vantagens como 
maior barreira de proteção e menor custo que o alumínio. E o projeto da 
Cellugam trouxe uma solução de embalagem em novo formato para os 
fardos de celulose, que utiliza a nanocelulose como ‘cola’. 
Fonte: Fibria

WestRock na feira Fruit Logistica, 
em Berlim-Alemanha

A WestRock participou da maior feira de frutas in natura do mundo, a 
Fruit Logistica 2018, em Berlim, entre os dias 7 e 9 de fevereiro. Para 
o evento, a empresa levou suas soluções em embalagens de papelão 
ondulado diferenciadas, como a linha BrightBox®, que facilita o pro-
cesso de troca de gases, retardando a respiração e o amadurecimento 
do fruto, aspecto fundamental em grandes locomoções, como as de 
exportação, e o APS – Automated Packaging System – um sistema  
de automatização de embalagens. 
A WestRock aposta em embalagens de Alta Ventilação que propor-
cionam uma melhor qualidade de resfriamento, pois aumenta a velo-
cidade do resfriamento das frutas e melhora a distribuição do frio nas 
câmaras, principal gargalo da cadeia de produção de frutas. 
Fonte: WestRock

FlorestaSC, terceiro episódio 
A Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR) 
lançou o terceiro episódio da campanha FlorestaSC. O filme 
ressalta a importância da madeira como matéria-prima para 
produtos de alto valor agregado. Algumas cenas foram grava-
das nos laboratórios da Embrapa Florestas, em Colombo-PR, 
onde são desenvolvidas importantes pesquisas com madeira 
e derivados e áreas com florestas de pinus e eucalipto de 
empresas que fazem parte da ACR.
O filme está na galeria de vídeos do site da ACR: 
http://www.acr.org.br/videos.php.
Fonte: ACR

Reciclagem de cadernos
A Kalunga em sua campanha de “Volta às Aulas” apostou 
novamente, devido ao sucesso no ano anterior, na reciclagem 
de cadernos. A cada 1 kg de folhas de caderno usado, sem 
capa e espiral, que o cliente levar a uma das lojas da rede, a 
empresa concederá R$ 1,50 de desconto na compra de novos 
cadernos. Em 2017, a empresa arrecadou 97,1 toneladas de 
papel, que foram encaminhadas às cooperativas de recicla-
gem. Neste ano, a empresa espera coletar 110 toneladas de 
papel na nova campanha. 
Fonte: Kalunga 
Mentoria para exportação 
A Investe São Paulo está com inscrições abertas para empre-
sas interessadas em se candidatar para participar gratuita-
mente do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEx), 
criado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil). As inscrições são feitas no link 
http://bit.ly/peiexinvestesp. 
Fonte: Investe São Paulo

EVENTO

Expoforest 2018
A quarta edição da maior feira florestal dinâmica do mundo 
em 2018 acontecerá entre os dias 11 e 13 de abril, em Santa 
Rita do Passa Quatro, na região de Ribeirão Preto (Estado 
de São Paulo). Trata-se da Expoforest, que será realizada em 
uma área da International Paper de 200 hectares com plan-
tações de eucalipto clonal. 
Promovida a cada quatro anos, a Expoforest está no calen-
dário global dos principais eventos setoriais do mundo. A  
Expoforest faz parte do FDF (Forestry Demo Fairs), um conse-
lho que atesta qualidade e segurança das maiores feiras flo-
restais dinâmicas do mundo. Fazem parte deste seleto grupo 
as feiras da Asturforesta (Espanha), EKO-LAS (Polônia), Elmia 
Wood (Suécia), Euroforest (França), FinnMETKO (Finlândia) e 
KWF-Tagung (Alemanha). 
As inscrições para a Expoforest já estão abertas e podem ser 
feitas pelo site: www.expoforest.com.br.
Fonte: Expoforest
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FATOS

Fibria assina contrato 
com o grupo DP World 
para logística portuária  
A Fibria assinou contrato de longo prazo com a 
DP World Santos, pertencente ao grupo interna-
cional DP World, para a prestação de serviços de 
armazenagem e operação logística portuária em 
seu terminal de uso privado (TUP) situado na mar-
gem esquerda do estuário de Santos, no litoral do 
Estado de São Paulo. 
Nessa área será construída uma instalação logísti-
ca portuária destinada à armazenagem, movimen-
tação e embarque de celulose. O investimento to-
tal é estimado em R$ 700 milhões, sendo previstos 
R$ 215 milhões em 2018, R$ 375 milhões realiza-
dos em 2019 e os demais R$ 110 milhões efetuados 
em 2020. A operação terá início com a conclusão 
das obras prevista para ocorrer até o final de 2020. 
Pelo contrato, fica garantida à Fibria e suas subsi-
diárias a prestação dos serviços portuários pela DP 
World Santos até 2039, sendo possível a prorroga-
ção até 2042.
Fonte: Fibria

Energia solar 
no Brasil
Os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Gran-
de do Sul, Rio de Janeiro e Paraná são os que mais 
tiveram instalações de sistemas fotovoltaicos 
no Brasil, tecnologia capaz de produzir energia 
através da luz do Sol. Do total de conexões para 
captação de energia solar no País, 75% foram 
feitas nos cinco estados, o que, em números, re-
presenta 9.293 instalações. As informações são 
da 1.ª pesquisa da Greener, em 2017, divulgada 
pela Associação Brasileira de Geração Distribuída 
(ABGD) e correspondem entre os meses de janeiro 
e agosto do último ano. De acordo com Ronaldo 
Paiva, diretor de marketing e comercial da NHS, a 
tendência é que o número de instalações continue 
crescendo ainda mais no País. “De janeiro a outu-
bro de 2017, por exemplo, a quantidade de insta-
lações para a geração de energia solar aumentou 
100% em comparação ao mesmo período do ano 
anterior (2016)”, ressalta.
Fonte: NHS Solar

FUSÕES & AQUISIÇÕES

Suzano anuncia acordo para 
comprar madeira e terras da 
Duratex em São Paulo
A Suzano Papel e Celulose anunciou a assinatura de um acordo de aquisição 
de madeira e terras pertencentes à Duratex no Estado de São Paulo. O contrato 
envolve, inicialmente, a compra de 9.500 hectares de áreas rurais e 1.200.000 
m³ de florestas existentes na central do Estado de São Paulo. A transação está 
estimada em R$ 308,1 milhões. Na mesma negociação, foi formalizada uma 
opção de compra, a favor da Suzano, de mais de 20.000 hectares de áreas 
rurais e 5.600.000 m³ de ativos florestais, em uma operação avaliada em R$ 
749,4 milhões. A opção pode ser exercida de forma exclusiva até 2 de julho de 
2018. “Essa aquisição nos permite reduzir o raio médio da área que abastece a 
Unidade Limeira-SP e, ao mesmo tempo, pode sustentar um potencial projeto 
de expansão de produção de celulose em São Paulo”, explica Walter Schalka, 
Presidente da Suzano Papel e Celulose. 
Com a operação, a Suzano amplia a base florestal na região central do Estado 
de São Paulo, composta atualmente por um excedente de 61.000 hectares.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Klabin adquire participação na 
startup israelense Melodea Ltd.
Em continuidade à sua estratégia de inovação, a Klabin anunciou a aquisição 
de 12,5% da startup israelense Melodea Bio Based Solutions, pioneira na 
tecnologia de extração de celulose nanocristalina (CNC), produzida 100% 
a partir de fontes renováveis. O investimento de US$ 2,5 milhões fortalece 
a frente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) da Klabin, que 
está focada na construção de soluções bioeconômicas, que visam o uso res-
ponsável, eficiente e sustentável dos recursos naturais. O objetivo da Klabin 
é fazer uso da celulose nanocristalina (CNC) na criação de papéis e embala-
gens ainda mais resistentes, 100% recicláveis, além de potencializar oportu-
nidades para novos negócios em produtos de base florestal. 
Fonte: Klabin

New Holland se associa a ABiogás
A fabricante de máquinas e equipamentos New Holland se junta ao time da 
Associação Brasileira de Biogás e Biometano (ABiogás). A companhia trouxe 
ao Brasil o primeiro trator movido a biometano. O veículo é um protótipo feito 
a partir do modelo T6.140, da New Holland Agriculture. Com uma autonomia 
de aproximadamente seis horas de trabalho, o abastecimento a biometano 
garante uma economia de 40% em comparação ao diesel. Outro diferencial 
é a redução da emissão de gases poluentes em 80%. Com a chegada da em-
presa, a ABiogás soma mais uma companhia do setor ao rol de importantes 
agentes do Brasil e do mundo que se dedicam ao desenvolvimento, produção, 
comercialização e consumo do biogás e do biometano. Segundo o presidente 
da ABiogás, Alessandro Gardermann, a iniciativa vai trazer mais força e respal-
do ao setor junto aos tomadores de decisão para criação de políticas públicas 
que viabilizem de vez a inserção da fonte na matriz energética.
Fonte: ABiogás
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INTERNACIONAL

Nova bobinadeira de papel 
para a Muda Paper Mills 
Malaysia
A.Celli Paper concluiu a entrega e a instalação da reforma de uma 
antiga bobinadeira de papel para  a Muda Paper Mills Malaysia. 
A reforma implicou na atualização da seção de corte com um sis-
tema de posicionamento moderno e totalmente automático, que 
permitiu incrementar a produção, reduzindo substancialmente a 
perda de tempo durante a mudança da produção, seguindo todos 
os requisitos de segurança para os operadores.
Fonte: A.Celli

AkzoNobel anuncia nova 
edição do Imagine Chemistry 
Lançado em 2017 e agora sob nova edição, o Imagine Chemistry 
é uma oportunidade para startups, novas empresas e pesquisado-
res resolverem desafios reais da indústria e criarem oportunida-
des de negócios sustentáveis em química. Os vencedores globais 
receberão acordos conjuntos de desenvolvimento com a Akzo-
Nobel para colocarem suas ideias no mercado. A edição de 2018 
exige soluções dentro das seguintes áreas/temas: tecnologias de 
pequenas partículas sustentáveis; Sites químicos sem resíduos  
de águas residuais; Plantas químicas inteligentes; Revolucionan-
do a produção de clorato; Tecnologias sustentáveis em pó; e Pla-
taformas com pegada zero em surfactantes. Os participantes já 
podem enviar suas ideias por meio de uma comunidade on-line 
dedicada, onde receberão comentários e sugestões de especialis-
tas durante a fase de submissão.
Fonte: AkzoNobel

Valmet fornece sistema de 
condensação de gases de 
combustão para Pori Energia
A Valmet entregará equipamentos de condensação de gases de 
combustão e recuperação de calor à usina de biomassa de Ait-
taluoto da Pori Energia Oy. A entrega faz parte do projeto de 
renovação da Pori Energia para melhorar significativamente as 
condições operacionais e diminuir o uso de combustíveis fósseis 
na produção de energia. O sistema melhorará a eficiência energé-
tica da usina e aumentará a capacidade de produção de calor. A 
entrega está programada para junho de 2020. O calor produzido 
com este sistema diminui a necessidade anual de combustível da 
planta em uma quantidade equivalente a aproximadamente 600 
caminhões.
Fonte: Valmet

INVESTIMENTOS

Estratégia em logística 
garante redução de custo 
para unidade da Fibria 
O pátio de madeiras da unidade da Fibria, em Jacareí-SP, rece-
beu um pacote de melhorias que reduziu em 2% todo o custo 
operacional da área e também conquistou resultados positivos 
em segurança e estocagem. O mapeamento dos pontos con-
templou a substituição das gruas do pátio, a altitude das pilhas 
de madeiras e a limpeza dos caminhões. Com as novas máqui-
nas, foi possível reduzir o consumo de diesel, que passou de 17 
litros por hora para 12,5 litros por hora. Outra observação foi a 
altitude das pilhas de madeiras. Normalmente as pilhas costu-
mam ter cerca de sete metros de altura. A partir de análises e 
testes de campo, a equipe Logística começou a trabalhar com 
50% das pilhas de madeira em toras com oito metros de altu-
ra. A melhoria trouxe ganhos operacional e estrutural. Além 
disso, a limpeza de caminhões pode até ser simples, porém, a 
partir de uma visão estratégica, ajustes nessa atividade podem 
trazer ganhos significativos.
Foi isso que a equipe de logística enxergou ao analisar que, 
após o caminhão descarregar a madeira no pátio, o moto-
rista precisava fazer a limpeza do veículo com uma grande 
vassoura, o que lhe custava tempo. Em parceria com a Ex-
presso Nepomuceno, transportadora contratada pela Fibria, 
foi desenvolvido um soprador que dispensa o trabalho manual, 
que começaram na segunda linha de produção de celulose 
da Fibria em Três Lagoas-MS e, agora, estão atuando na Uni-
dade Jacareí-SP. Com a mudança, foi verificada a redução 
de 25% do tempo de permanência dos caminhões no Pátio  
de Madeira e a empresa já estuda um sistema de limpeza 
ainda mais robusto para implantar em 2018.
Fonte: Fibria

MERCADO

Duratex anuncia R$ 1,1 bilhão 
de receita líquida no 4T17
A Duratex anunciou os resultados financeiros do quarto trimestre 
(4T17) e do ano de 2017. No trimestre, a companhia teve receita 
líquida consolidada de R$ 1,1 bilhão, crescimento de 7,2% em 
relação ao mesmo período de 2016 (4T16). No ano, o montante 
foi de R$ 4,0 bilhões, 2,1% superior a 2016. O EBTIDA Ajustado e 
Recorrente, no 4T17, totalizou R$ 229 milhões, aumento de 5,4% 
no comparativo com o 4T16. Em 2017, o valor foi de R$ 760 mi-
lhões, 11,6% superior ao ano anterior. 
Fonte: Duratex
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Suzano registra caixa 
operacional recorde de R$ 3,5 
bilhões em 2017
A geração de caixa operacional da Suzano Papel e Celulose al-
cançou o patamar de R$ 3,5 bilhões em 2017e de R$ 1,1 bilhão 
no quarto trimestre. O Ebitda ajustado, utilizado pelo mercado, 
totalizou R$ 4,6 bilhões no ano, dos quais R$ 1,4 bilhão foram 
gerados no quarto trimestre de 2017. As vendas alcançaram 4,8 
milhões de toneladas e o custo caixa de celulose terminou o ano 
em R$ 599 por tonelada, 3,8% abaixo do ano anterior e no menor 
nível nominal desde 2014.  “Comemoramos a maior geração de 
caixa operacional de nossa história e um ROIC (Retorno sobre o 
Capital Investido) consolidado de 14,5%, ao mesmo tempo que 
avançamos de forma concreta em nosso plano de crescimento”, 
afirmou Walter Schalka, presidente da Suzano Papel e Celulose.
Durante anúncio dos resultados aos jornalistas, Schalka destacou 
o ingresso da empresa no mercado de tissue com o início das ope-
rações nas fábricas das Unidades Mucuri-BA e Imperatriz-MA. A 
atuação nesse segmento será intensificada em 2018 com a aqui-
sição da Facepa, maior fabricante de papéis sanitários da região 
Norte e uma das principais do Nordeste. Com isso, o presidente 
da Suzano Papel e Celulose destacou que a empresa se tornará 
líder de mercado nas duas regiões até o final de 2018. A celulose 
fluff, nova frente de negócio da companhia, também tem trazido 
resultados positivos, disse o presidente. Para este ano, os inves-
timentos devem somar R$ 2,4 bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão 
serão destinados a projetos de expansão, R$ 0,3 bilhão à compra 
da Facepa, cerca de R$ 0,6 bilhão a projetos de competitivida-
de estrutural e negócios adjacentes e R$ 0,3 bilhão à compra de 
terras e florestas pertencentes à Duratex S.A., conforme acordo 
anunciado no início desta semana.
Fonte: Suzano Papel e Celulose e redação O Papel

Klabin registra 20% de 
crescimento no Ebitda de 2017
A Klabin atingiu R$ 855 milhões de Ebitda ajustado (lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização) no quarto trimes-
tre de 2017, o que representa crescimento de 31% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o Ebitda 
ajustado aumentou 20% quando comparado a 2016, alcançando 
R$ 2.738 milhões em 2017. A empresa também registrou nova 
redução no nível de endividamento, medido pela relação dívida 
líquida/Ebitda, que passou de 4,4 vezes em setembro de 2017 
para 4,1 vezes em dezembro do ano passado. O crescimento foi 
de 8% no volume total de vendas no 4T17 comparado ao mes-
mo período do ano anterior, alcançando 842 mil toneladas (sem 
incluir madeira). Na comparação anual, o volume de vendas de 
2017 aumentou 22% em relação a 2016, totalizando 3.220 mil 

toneladas. O processo de ramp up da Unidade Puma, ao longo 
de 2017, permitiu aumento de 70% nas vendas de celulose em 
relação a 2016. As vendas da matéria-prima no 4T17 atingiram 
364 mil toneladas, 3% de crescimento em relação ao 3T17, sendo 
265 mil toneladas de celulose de fibra curta e 98 mil toneladas de  
celulose de fibra longa e celulose fluff. Em relação às vendas  
de papéis e embalagens, a companhia totalizou no quarto tri-
mestre de 2017 volume de 479 mil toneladas, com destaque para 
o crescimento de 4% no volume de vendas dos produtos de con-
versão (embalagens de papelão ondulado e sacos industriais) em 
relação ao quarto trimestre de 2016. A receita total de vendas no 
4T17 foi de R$ 2.298 milhões (incluindo madeira), 17% acima no 
comparativo com o mesmo período do ano passado. Já no acu-
mulado do ano, a receita total atingiu R$ 8.373 milhões, aumento 
de 18% em relação a 2016, devido principalmente às vendas de 
celulose e de produtos de conversão.
Fonte: Klabin

International Paper anuncia 
resultados do 4T17 e 
desempenho anual
A International Paper anunciou os resultados líquidos do ano 
completo de 2017 atribuíveis à empresa totalizando US$ 2,1 
bilhões em comparação com os resultados líquidos de US$ 904 
milhões para o ano completo de 2016. No quarto trimestre de 
2017, a empresa anunciou os resultados líquidos de US$ 1,5 bi-
lhão em comparação com US$ 218 milhões no quarto trimestre 
de 2016. Os resultados líquidos do quarto trimestre e do ano 
completo de 2017 incluem o benefício fiscal líquido provisório 
no valor de US$ 1,2 bilhão relacionado ao decreto de uma nova 
lei americana trabalhista e fiscal [Tax Cuts and Jobs Act - TCJA] 
relatado como item especial. As vendas líquidas anuais foram 
de US$ 21,7 bilhões em 2017 em comparação com US$ 19,5 
bilhões em 2016. O aumento da receita ano a ano se deu prin-
cipalmente devido ao negócio de celulose que foi adquirido da 
Weyerhaeuser no final de 2016. As vendas líquidas trimestrais 
foram de US$ 5,7 bilhões no quarto trimestre de 2017 em com-
paração com US$ 5,0 bilhões no quarto trimestre de 2016. “Em 
2017, alcançamos nosso compromisso com forte geração de 
caixa e criação de valor, o que nos permitiu fortalecer nosso 
balanço patrimonial e aumentar nossos dividendos”, afirmou 
Mark Sutton, Presidente e CEO. “Quanto ao quarto trimestre, 
a empresa obteve os melhores resultados em 10 anos, im-
pulsionados por uma demanda favorável e por sua excelente 
performance comercial em Embalagens Industriais e Fibras de 
Celulose Global. Com tudo isso, o ímpeto que construímos ao 
longo de 2017 nos deixa bem posicionados para termos mais 
um ano de crescimento sólido nos resultados em 2018.”
Fonte: International Paper
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Eldorado aumenta exportação 
de energia verde
A Eldorado Brasil aumentou a venda de energia de biomassa de  
eucalipto para o Sistema Elétrico Nacional. Desde novembro  
de 2017, a fabricante de celulose tem autorização da Ane-
el (Agência Nacional de Energia Elétrica) para exportar até 40 
MW/h – antes, o limite era de 30 MW/h. A maior disponibilidade 
de energia está diretamente relacionada ao aumento da produ-
ção de celulose, que superou 1,7 milhão de toneladas em 2017, e 
à eficiência e estabilidade da linha.
Fonte: Eldorado Brasil

Congraf almeja crescer 
até 15% em 2018
O foco da Congraf Embalagens para o ano de 2018 será continuar 
trilhando um caminho de crescimento e expansão. “Temos uma 
boa expectativa de negócios. Aumentaremos nossos turnos de 
produção e efetuaremos melhorias para o atendimento aos nossos 
clientes”, aponta Sidney Anversa Victor, presidente da Congraf. A 
expectativa é acompanhar o crescimento previsto para a indústria 
de embalagens, em 15%. Para tanto, a empresa se baseará em in-
vestimentos contínuos, em estrutura e no atendimento aos novos 
clientes que foram conquistados ao longo do ano passado. 
Fonte: Congraf

Sotreq anuncia abertura de 
filial em Rio Branco-AC
A Sotreq, empresa provedora de soluções, produtos e sistemas 
Cat® no Brasil, inaugurou uma filial em Rio Branco, capital do 
Acre, estado localizado na região Norte do Brasil. A companhia 
será voltada à assistência das demandas de máquinas, peças, 
serviços e contratos de todo o Estado do Acre. 
Fonte: Sotreq
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