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Road Show ABTCP-EMBRAPII sobre Inovação 
na Prática para o Setor de Celulose e Papel

Por Thais Santi
Especial para O Papel

O setor de árvores plantadas, considerando em-
presas associadas à  Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ), vem investindo cerca de R$ 400 

milhões em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) nos últi-
mos dois anos nas áreas industrial e florestal. Esse valor 
sobe ainda mais, se somadas as verbas aplicadas em 
lançamento de novos centros de tecnologia e aquisições 
de startups pelas indústrias desse segmento.

Esse processo em busca pela inovação fez com que 
a ABTCP – em parceria com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) – decidisse 
promover de forma inédita o Road Show “Inovação na 
Prática para o Setor de Papel e Celulose”. No período de 
23 a 25 de abril deste ano foram visitadas sete unidades 
de pesquisa com a chancela EMBRAPII em São Paulo, 
Campinas, Piracicaba e Mato Grosso do Sul.

“Nosso objetivo é contribuir para o processo de de-
senvolvimento de novas tecnologias na cadeia produ-
tiva da indústria de celulose e papel e promover pro-
jetos colaborativos para ampliar a competitividade do 
setor”, destacou Viviane Nunes, coordenadora Técnica 
da ABTCP que acompanhou o Road Show com outros 
executivos de empresas do setor. “A Associação con-
tribuiu no direcionamento dos laboratórios visitados 
para os temas relacionados à indústria de celulose e 
papel”, avaliou Renato Damásio, profissional da área 
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Industrial da 
Klabin, uma das empresas participantes do Road Show  
ABTCP-EMBRAPII. 

A iniciativa da ABTCP também foi avaliada de forma 
positiva por Braz Jose Demuner, representante da Fibria 
no Road Show. “A experiência foi muito boa e cumpriu 
um programa bem planejado. Tivemos uma recepti-
vidade excepcional das unidades com a participação 
efetiva da ABTCP e das empresas envolvidas”, disse o 
executivo. O Road Show foi uma das ações integrantes 
do projeto Rede de Inovação que vem sendo conduzido 
pela ABTCP. 

“O evento foi de suma importância como bench-
marking de unidades que possam participar das redes 
de inovação e abriu espaço para uma discussão ainda 
maior em torno dos desafios e oportunidades para o 

Iniciativa acompanha movimento dessa indústria para agregar valor e competitividade por 
meio de novos produtos de alto valor reunido

A primeira parada do 
Road Show “Inovação na 
Prática para o setor de Papel 
e Celulose” foi na unidade 
EMBRAPII – Instituto SENAI de 
Inovação em Biomassa, 
em Três Lagoas-MS, em 
14 de março último
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setor de celulose e papel”, destacou o conselheiro exe-
cutivo da Associação, Nestor de Castro Neto, que integra 
o grupo de trabalho do projeto.

Isso se dá em um momento estratégico especial-
mente em um cenário onde o Brasil está aquém de ser o 
País que mais investe em pesquisa e desenvolvimento e no  
que diz respeito à inovação. Em 2017, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
lançou os Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Os valores mais recentes informados de 2015 
apresentam um dispêndio total público de R$ 98,3 bi-
lhões voltados à ciência e tecnologia e de R$ 76,5 bilhões 
destinados à P&D. Praticamente, 50%, metade desses va-
lores, foram investimentos empresariais. 

Paralelamente, um estudo da Pricewaterhouse Coo-
pers, lançado em 2017 (Global Innovation 1000), apon-
tou que os aportes em inovação no mundo foram de 
US$ 702 bilhões. Nesse contexto, na visão de Flávia 
Motta, gerente da Coordenadoria de Planejamento e 
Negócios, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
o Brasil tem evoluído nos últimos 15 anos na pauta de 
inovação. “Mas não no ritmo e com a intensidade ne-
cessários para ter uma posição de destaque no mundo”, 
observa Flávia. No IPT o Road Show ABTCP-EMBRAPII 
passou pelas unidades: IPT – MAT Materiais de Alto De-
sempenho – e pelo BIO – Desenvolvimento e Escalona-
mento de Processos Biotecnológicos.

No campo da busca pela inovação, Flávia acrescen-
ta ainda que as empresas brasileiras, de maneira geral, 
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ainda investem percentagem baixa de seu faturamen-
to. “Mesmo as empresas, como as do setor de papel e 
celulose, que fazem investimentos, apostam pouco na 
capacidade nacional de geração de conhecimento e 
inovação, investindo grande parte dos recursos disponi-
bilizados em parcerias externas”, indicou a gerente da 
Coordenadoria de Planejamento e Negócios do IPT.

Para suprir a demanda por inovação, em 2013, foi 
criada no Brasil a EMBRAPII. “Um dos entraves para a 
inovação era o financiamento. A dificuldade acontece 
especialmente na fase pré-competitiva, ou seja, quan-
do o projeto está em processo de escalonamento. Nesse 
aspecto, oferecemos o que há de melhor em grupos que 
selecionamos. Existe muita competitividade para se tor-
nar uma unidade EMBRAPII, além da vantagem do alto 
padrão de qualidade e infraestrutura dos laboratórios e 
grau de especialização dos profissionais. Nosso modelo 
de financiamento diferenciado financia, com agilidade, 
até 1/3 do valor em recursos não reembolsáveis, não 
envolvendo edital ou processo seletivo”, disse Jorge 
Guimarães, diretor-presidente da EMBRAPII. 

Em comparação aos demais financiamentos, enquan-
to o desenvolvimento do contrato leva entre um e dois 
meses, em outras empresas, após a submissão do pro-
jeto, o repasse pode demorar de seis meses até um ano. 

“Pelo fato da EMBRAPII atuar na fase pré-competi-
tiva, em que as empresas não entram em concorrência, 
isso permite dividir os investimentos em inovação, be-
neficiando a todos. Além disso, conseguimos identificar 
as potencialidades de desenvolvimento tecnológico de 
forma mais rápida e pragmática, tendo acesso a benefí-
cios altamente competentes”, disse Demuner, da Fibria. 
O profissional acrescentou ainda que seria importante, 
nesse momento em que o processo de inovação ganha 
velocidade, da criação de uma plataforma de proprieda-
de intelectual e contratual e que a ABTCP poderia tam-
bém intermediar esse processo.

A área de inovação no Brasil não teve crise, segundo 
o diretor-presidente da EMBRAPII, instituição que finan-

Os participantes do 
Road Show visitaram sete 
unidades da EMBRAPII – uma 
organização com contrato 
de gestão junto ao Governo 
Federal que financia, sem 
burocracia e com rapidez, 
1/3 dos projetos de 
inovação com recursos 
não reembolsáveis

ciou todos os projetos recebidos para aprovação de cré-
dito. Hoje são, conforme Guimarães, 469 projetos, tendo 
a entidade iniciado com dez empresas e já abrange agora 
350 empresas industriais, além do aumento do valor apli-
cado, que passou de R$ 9 milhões para R$ 744 milhões 
no último ano. 

Contudo, conforme Carolina Andrade, do Instituto SE-
NAI de Inovação em Biomassa, que é mais uma unidade 
EMBRAPII e foi a primeira parada do Road Show, existe 
ainda a necessidade de elaborar políticas de longo prazo 
que tenham objetivos claros e instituições estáveis para 
acelerar a inovação, fazendo com que o País se torne um 
player relevante na inovação mundial. “Um estudo re-
cente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 
mostrou que o ambiente de inovação brasileiro é marcado 
por uma dificuldade de colaboração entre governo, uni-
versidades e setor privado”, indica Carolina. Apenas 11% 
dos projetos são feitos em parceria entre a academia e 
instituições de pesquisa privadas. 

Por outro lado, deve-se destacar como aspectos posi-
tivos da atuação do Brasil no campo da inovação: finan-
ciamentos via BNDES, em razão da prioridade dada ao 
tema a partir do início do século XXI, aprovação da Lei de 
Inovação Tecnológica (n.º 10.973), em 2004; e a criação 
de fóruns de debate como a Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI). “Esse conjunto de fatores sinaliza para 
um crescente papel da inovação no cenário brasileiro, 
cuja importância pode ser também avaliada pela criação 
de mecanismos de fomento como EMBRAPII”, destacou 
Carolina, acrescentando a perspectiva que o País tem de 
mudar sua posição mundial em relação à inovação em 
cerca de 5 a 10 anos.

Quem concorda com o ponto de vista de Carolina é Pa-
tricia Magalhães de Toledo, Coordenadora de Inovação e 
da unidade EMBRAPII Biomassa do Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). “Nas três últi-
mas décadas, o sistema nacional de inovação apresentou 
avanços significativos, embora o desempenho brasileiro 
em inovação ainda seja tímido em termos globais. Apesar 
dos desafios e riscos envolvidos nos processos de inova-
ção, as empresas inovadoras contam com mecanismos de 
apoio importantes no Brasil, como o financiamento de 
projetos de P&D pela Embrapii, que apresenta um modelo 
flexível e ágil, compartilhando os riscos e os investimen-
tos de desenvolvimento de novas tecnologias com as em-
presas”, afirmou Patricia. 

Já quando se pensa a inovação do ponto de vista acadê-
mico, o professor Jorge Alberto Soares Tenório, do Tecnogre-
en, afirma que a indústria de papel e celulose no País possui 
tecnologia compatível com os concorrentes internacionais. 
“Entende-se também que a pesquisa e inovação tem prio-
ridade apenas média para a competitividade da indústria 
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brasileira no setor. A evolução da inovação no Brasil é um tema de tese 
de doutorado, ou seja, tem evoluído muito pouco nas últimas décadas em 
termos de inovação e o principal indicador é a evolução do número de 
patentes comparativamente a outros países”, disse.

No que compete à inovação voltada à Indústria 4.0, as ferramentas 
básicas, que incluem simuladores, mecanismos de BI ou de Machine 
Learning, já estão disponíveis à área acadêmica, faltando apenas um 
pouco de direcionamento positivo por parte das políticas de desenvol-
vimento governamentais. Isso é o que diz Loiberto A. F. Verwiebe (Ara-
ra), responsável comercial pela Unidade EMBRAPII Eldorado, que tem 
como foco as pesquisas em equipamentos para internet e computação 
móvel, apontando um cenário um pouco diferente para as tecnologias 
da IoT – a internet das coisas.  

Quando se trata em inovação do setor de papel e celulose, Damásio, 
da Klabin, destaca que a indústria já possui um caminho delineado es-
pecialmente para algumas inovações tecnológicas já mapeadas. “O setor 
como um todo tem diversas iniciativas e potencial para a construção de 
projetos pré-competitivos que possibilitem a aceleração de novas frentes 
como da área de biomateriais e nanomateriais provenientes de fontes 
lignocelulósicas”, citou. Contudo, o pesquisador destacou que o evento 
ampliou e demonstrou as inúmeras oportunidades de desenvolvimentos 
nacionais e as grandes possibilidades de cooperação, a exemplo do par-
que tecnológico visitado nas universidades, IPT e institutos Embrapii. 

“O Road Show foi muito importante para as empresas e deu uma 
dimensão das infinitas possibilidades de pesquisa no Brasil, da alta 
qualidade dos pesquisadores e da infraestrutura já disponível e ainda 
trouxe a visão da necessidade de fazer novas visitas a outros centros de 
pesquisa, universidades e institutos para que o mapa das oportunida-
des se complete”, afirmou Castro Neto. 

Agora, a ABTCP se prepara para uma nova etapa de seu projeto de 
Rede de Inovação. A coordenadora técnica da ABTCP confirma que a as-
sociação realizará o mapeamento das demais unidades de pesquisa e 
universidades em território nacional. “O Brasil possui oportunidades de 
pesquisa em várias regiões e queremos que esse projeto tenha o maior 
alcance possível. Levantaremos o que já está sendo feito e por quais es-
pecialistas”, concluiu Viviane sobre esse novo ciclo de inovação no setor.

Confira em destaque as linhas de pesquisa atendidas pelas unidades 
EMBRAPII visitadas durante o Road Show Inovação:

SENAI – BIOMASSA
Conversão termoquímica de biomassa por pirólise rápida e gasei-

ficação; Geração de combustíveis sólidos de alta-eficiência; Desen-
volvimento e scale-up de processos termoquímicos e/ou biotecno-
lógicos; Processos de Downstream; Produção e scale up de OGM´s;  
ÔMICS – Genômica/Trascriptômica/Proteômica/Metabolômica/Glicô-
mica; Biotecnologia em condições extremas; Combustíveis de segunda 
geração; Biorefinaria integrada

IPT – BIO Desenvolvimento e Escalonamento de Processos 
Biotecnológicos e IPT – MAT Materiais de Alto Desempenho

O IPT pode atuar nas três rotas: bioquímica, termoquímica e nanotec-
nológica. Na rota bioquímica projetos voltados para processos de hidró-
lise ácida ou enzimática da celulose e da hemicelulose a açúcares, com 

competência destacada em engenheirar os bioprocessos de obtenção de 
produtos de interesse utilizando infraestrutura de bioreatores de escala 
laboratorial e piloto. Em relação à rota química, o IPT pode desenvolver 
projetos envolvendo processos de separação sólido líquido, formação de 
cristais, processos de secagem tanto em escala laboratorial quanto piloto. 
Na termoquímica, pode-se desenvolver projetos de gaseificação, pirólise, 
torrefação e carbonização, e pré-tratamento de biomassa e de resíduos 
dos processos. Na rota nanotecnológica, o IPT tem como exemplo o de-
senvolvimento de projetos de obtenção e caracterização de nanocristais 
de celulose com aplicação para o desenvolvimento de compósitos de ma-
triz polimérica; o desenvolvimento de nanofibras em base celulósica e a 
construção de sistema de liberação controlada nanométricos.

TECNOGREEN – QUÍMICA VERDE
Entre as linhas de pesquisa que podem atender o setor de papel es-

tão a Engenharia de Bioprocessos, Engenharia Verde, Mineração Ur-
bana, Processos Sustentáveis, Tratamento de Efluentes Tratamento de 
Resíduos e Rejeitos Industriais

CNPEM – PROCESSAMENTO DE BIOMASSA
Possui equipamentos sofisticados e profissionais com competências 

especializadas para o desenvolvimento e gestão de projetos voltados 
para o processamento e aproveitamento de biomassas, na pesquisa e 
caracterização avançada de materiais oriundos da biomassa. Entre seus 
quatro laboratórios nacionais, dois possuem competências específicas 
para atuar na área de papel e celulose: o Laboratório Nacional de Ci-
ência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) e o Laboratório Nacional de 
Nanotecnologia (LNNano).

Entre os atuais temas de pesquisa explorados por esses Laborató-
rios com potencial de aplicação no setor, destacam-se: enzimas para 
a redução do consumo energético no refino de celulose e agentes 
branqueadores, matrizes biomássicas para eletrônica flexível, papéis 
com funcionalidades, dispositivos para sensoriamento de produtos, de 
intermediários e de etapas da cadeia produtiva de papel e celulose, na-
nocelulose fibrilada e cristalina a partir de cana-de-açúcar e eucalipto, 
produtos adjuvantes para a cadeia de papel e celulose aditivados por 
nanopartículas, e nanomateriais para remediação ambiental e proteção 
do meio-ambiente.

INSTITUTO ELDORADO – EQUIPAMENTOS PARA INTERNET E 
COMPUTAÇÃO MÓVEL

Contribui com o desenvolvimento de sensores inteligentes e dos me-
canismos de comunicação que permitirão à empresa usufruir da nova 
onda da Indústria 4.0.

ESALQ/USP 
Os Laboratórios Integrados de Química, Celulose e Energia (LQCE) do 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP têm como atividades 
desenvolver conhecimentos e tecnologias nas áreas de celulose, papel e 
energia, termoquímica e pirólise de madeira, carvão vegetal e química da 
madeira e de produtos florestais não madeireiros, associados à formação 
de recursos humanos de forma a contribuir para o desenvolvimento sus-
tentável da sociedade. O Laboratório Max Feffer de Genética de Plantas 
tem como áreas de interesse: regulação metabólica, fotossíntese, respira-
ção, metabolismo do nitrogênio e genética molecular de plantas.  n


