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Por Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

WestRock contrata 
mais de 250 profissionais 
A WestRock está com mais de 250 vagas abertas para os profissionais 
do setor papeleiro, interessados em atuar na nova fábrica da empre-
sa, em Porto Feliz-SP. Os interessados devem se inscrever pelo site: 
www.reachr.com.br/westrock e seguir as instruções.
A nova planta industrial da WestRock está em fase acelerada de cons-
trução e será uma das maiores, mais inovadoras e modernas unida-
des de produção de papelão ondulado do mundo. O investimento é 
de US$ 125 milhões, com início da produção previsto para 2019. 
Fonte: WestRock

Setor de base florestal 
questiona medidas 
governamentais recentes
A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) questiona as recentes medi-
das governamentais, como a Medida Provisória (MP) n.º 832/2018, 
que institui a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário 
de Cargas, e sobre a Resolução ANTT n.º 5820/2018 – Tabela de 
Preços Mínimos, que fere a constituição brasileira e garante a livre 
iniciativa e o mercado livre. 
Políticas de interferência de preço jamais funcionaram a contento, em 
nenhum segmento. A IBÁ entende que o mercado não pode ser re-
gulamentado por iniciativa de governo por meio da ANTT. A decisão 
unilateral deve impactar o mercado doméstico com pressão de custos 
em todos os segmentos. No setor de base florestal, por exemplo, o 
impacto é de um aumento de custos entre 30% e 35%. A imposição 
de preços de fretes mínimos é fonte desestabilizadora na cadeia pro-
dutiva, o que deve ocasionar efeitos para consumidores, trabalhado-
res e caminhoneiros, podendo resultar em desabastecimento. A IBÁ 
considera fundamental uma ação governamental para que o fluxo 
de distribuição seja mantido no mercado doméstico, assim como a 
logística para os portos e posterior embarque internacional. 
Outro retrocesso foi a mudança do Reintegra, benefício criado para 

incentivo da exportação, que significará em 2018 uma perda para 
o setor de US$ 180 milhões. A adoção dessa mudança do Reintegra 
de forma eminente, como o governo executou, fere ainda o dispo-
sitivo constitucional que prevê carência de noventa dias para mu-
danças tributárias.
Por fim, outro impacto negativo foi a desoneração da folha de paga-
mento que afeta os setores exportadores. A IBÁ defende que a políti-
ca tributária, como integrante da política econômica, deve ser neutra, 
simples e estimuladora do desenvolvimento sustentável do País e que 
a falta de clareza das regras e discricionariedade na sua aplicação 
pelo poder público resultam instabilidade, excessiva judicialização, 
redução de investimento, de emprego e de geração de renda.
Fonte: IBÁ

Lwarcel Celulose é 
recomendada nas normas 
ISO 9001 e ISO 14001
A Lwarcel Celulose recebeu da certificadora norueguesa DNV 
(Det Norske Veritas) a recomendação para a manutenção da cer-
tificação dos Sistemas Integrados de Gestão ISO 9001 (Qualida-
de) e ISO 14001 (Ambiental). 
Fonte: Lwarcel

CARREIRAS
Francisco Ruiz-Tagle Edwards, atual diretor Geral da subsidiária 
de Celulose da CMPC, assumiu o cargo de diretor Geral da Compa-
nhia, após o Conselho de Administração da CMPC S.A. aceitar a re-
núncia deste cargo, apresentada por Hernán Rodríguez Wilson.
Fonte: CMPC

Tatiana Ciocci é a nova diretora de Marketing e Produto de Solu-
ções Industriais (DIS) da Dow América Latina. A executiva irá liderar 
a equipe com responsabilidade pelo desenvolvimento de plano e 
estratégia para diversos segmentos, entre eles, papel e celulose.
Fonte: Dow América Latina

Walter Schalka, presidente da Suzano Papel e Celulose, foi indi-
cado pelo quarto ano consecutivo ao prêmio entregue pela RISI para 
o melhor CEO da indústria de papel e celulose da América Latina. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Jessica Artioli Centurião, consultora 
de Desenvolvimento de Mercado do Time 
de Construção da BASF, 27 anos, está en-
tre os 30 jovens líderes inspiradores de até 
30 anos eleitos pelo GreenBiz Group e pelo 
World Business Council for Sustainable De-
velopment, no prêmio “2018 GreenBiz 30 
Under 30”. Jessica é a única latino-ameri-

cana entre os homenageados que são de outros sete países e foram 
indicados por uma busca global por líderes emergentes em setores 
que estão formando as tendências em negócios sustentáveis.
Fonte: BASF
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FATOS

Impactos da greve dos 
caminhoneiros no setor
A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) informou que 
a maioria das plantas de celulose do setor foi obriga-
da a parar sua operação por alguns dias em decor-
rência da greve dos caminhoneiros. Segundo dados 
da consultoria especializada em celulose e papel, Ha-
wkins Wright, os dez dias de paralisações devem ter 
gerado um déficit de produção de celulose da ordem 
de 280 mil toneladas. 
As barreiras e bloqueios nas rodovias e trevos de acesso 
impactaram na paralisação de diversas unidades do se-
tor que conta com operações distribuídas por 21 esta-
dos entre mais de 600 municípios, com interrupção do 
transporte de madeira das plantações até as fábricas. 
Dois outros pontos levaram as plantas a parar suas ope-
rações por dias: a impossibilidade de receber insumos, 
como produtos químicos, necessários ao processo de 
produção e o esgotamento de estoques de alimentos, o 
que afetaria a alimentação dos funcionários.
Segundo Elizabeth de Carvalhaes, presidente da IBÁ, 
com o fim da paralisação, as unidades estão voltando 
gradativamente a produzir. “O setor conseguirá reto-
mar o nível de produção normal em quatro semanas. 
Na cadeia produtiva, que depende da celulose, esse 
retorno à normalidade pode levar ainda mais tempo 
do que um mês”, disse.
Além da produção, os envios de produtos para o mer-
cado externo também foram afetados. Apesar de o se-
tor brasileiro de celulose trabalhar em média com um 
estoque de celulose de 30 dias, o envio da celulose aos 
portos apresentou grande retração. Com forte presença 
na balança comercial brasileira, o setor, incluindo pisos, 
painéis, celulose e papéis, exporta em média, por dia, 
US$ 22 milhões. Em 2017, foram US$ 8,5 bilhões.  
Fonte: IBÁ

INVESTIMENTOS

Valmet investe em novo 
centro de serviços no Chile
A Valmet está construindo um Centro de Serviços no Chile para de-
senvolver ainda mais sua presença local junto aos clientes na América 
do Sul. O novo Centro ficará na província de Concepción e entrará em 
operação em meados de 2019. A unidade concentrará a fabricação de 
peças de reposição e a recuperação de equipamentos para as indústrias 
de celulose, papel e fibra de vidro e empregará cerca de 60 pessoas.
Fonte: Valmet

LANÇAMENTOS

Voith lança plataforma 
OnCumulus com aplicativos 
industriais em plataforma 
IIoT na nuvem
Com o lançamento da nova plataforma OnCumulus, a Voith oferece os 
benefícios de uma plataforma IIoT com funcionalidades específicas de 
visualização e análise, além dos primeiros aplicativos industriais com-
provados em operação. A plataforma IIoT OnCumulus.Platform atua 
como um hub central que recebe dados de todas as origens. A platafor-
ma OnCumulus.Platform é baseada em tecnologias altamente padroni-
zadas e de código aberto. Ela oferece acesso rápido, confiável e seguro 
a dados de máquinas e sistemas na nuvem, proporcionando agilidade 
para a criação de valor. A plataforma é escalável e flexível, e pode ser 
ampliada a qualquer momento. Além da plataforma IIoT, a suíte OnCu-
mulus.Suite traz os primeiros benefícios da inteligência de dados:  ao 
realizar a pré-estruturação dos dados utilizando as funcionalidades de 
análise e visualização do sistema, é possível acessar: Análises, Fluxo de 
Informações e Ferramenta de Monitoramento e Alarme. Existem ainda 
os aplicativos para setores industriais específicos: OnEfficiency e OnCa-
re. Ao combinar a plataforma OnCumulus.Suite com os novos aplicati-
vos baseados na nuvem, os fabricantes de papel poderão se beneficiar 
do aumento de eficiência, produtividade e qualidade em toda a cadeia 
de suprimentos de sua produção, e ter acesso a novas possibilidades.
Fonte: Voith
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Primeiro e único guardanapo 
ecológico do Brasil
COM FOTO  - A marca Elite Professional Melhoramentos, per-
tencente ao Grupo CMPC Melhoramentos, empresa referência 
no segmento de papéis tissue, lançou o guardanapo interfolhado 
Elite Eco, feito 100% com fibras naturais da celulose. “O produto, 
certificado pelo Forest Stewardship Coucil (FSC), é produzido com 
um mix de fibras não branqueadoras, o que diminui a utilização 
de químicos para branquear o papel, tornando o produto mais 
sustentável”, comenta Jonas Naranjo, Gerente de Marketing da 
Divisão Professional.  Outro diferencial do produto é a produção 
seguindo a resolução RDC 88/16 e a RDC 216 tendo seu uso per-
mitido em ambientes de manipulação de alimentos por não ser 
material reciclável. 
Fonte: CMPC Melhoramentos

Sistema 800xA, 
do ABB Ability™
A ABB lançou uma nova linha de produtos em adição à sua plata-
forma de controle e automação, o Sistema 800xA, do ABB Ability™ 
– um canal único baseado em Ethernet chamado Select I/O. O pro-
duto oferece suporte ao modelo de execução de projetos de pró-
xima geração da ABB, chamado Projetos Inteligentes, que oferece 
melhoria de eficiência para projetos de automação, bem como a 
execução de start-ups mais rápidas, enquanto reduz a complexi-
dade, atrasos de projeto e excesso de custos. O Select I/O permite 
que os usuários instalem antecipadamente painéis e gabinetes 
padronizados, apenas com as bases para definição de campo no 
início de um projeto, e selecionar o tipo de I/O posteriormente. O 
usuário comanda digitalmente os sinais de I/O em vez de fazê-los 
manualmente, permitindo que testes de loop sejam feitos antes de 
o sistema ser entregue. Isso minimiza o impacto das mudanças de 
I/O´s tardias e permite que as tarefas do projeto sejam feitas em 
paralelo, reduzindo o cronograma total de entrega.
Fonte: ABB

MERCADO

Valmet fornece para a Air 
Water & Energia Power 
Onahama Corporation
A Valmet fornecerá uma caldeira de alimentação multifuel e um sis-
tema de limpeza de gases de combustão para a Air Water & Energia 
Power Onahama Corporation na planta de Onahama, localizada na 
cidade de Iwaki, em Fukushima, Japão. A nova caldeira CFB permi-
tirá que a usina atinja uma fonte de energia estável com alta efici-
ência térmica, reduzindo significativamente as emissões de CO2. O 
valor estimado é de cerca de 40 milhões de euros. O trabalho de 
instalação está programado para começar em 2019, e a fábrica en-
trará em operação comercial durante o primeiro semestre de 2021.
Fonte: Valmet

ANDRITZ fornece para a 
Arkhbum Tissue Group LLC
A ANDRITZ recebeu um pedido da Arkhbum Tissue Group LLC 
para fornecer uma máquina de tissue PrimeLineTM W6-XT, in-
cluindo preparação de massa, automação e eletrificação, para 
sua fábrica em Vorsino (região de Kaluga), Rússia, voltada para 
a produção de papéis de alta qualidade, entre facial, toalhetes, 
guardanapos e toalhas de cozinha feitos de pasta 100% virgem. 
O startup está programado para o terceiro trimestre de 2019. A 
nova máquina terá uma velocidade de projeto de 2.100 m/min. 
e largura de 5,6 metros, com um Yankee de 16 pés e a recente 
tecnologia de prensa PrimePress XT.
Fonte: Andritz 

PRÊMIOS

SEPAC 
A paranaense Sepac ganhou o prêmio “Destaque 2017”, do jornal 
Indústria & Comércio, na categoria Indústria. A empresa é líder 
de mercado da região Sul do País na comercialização de papéis 
para fins sanitários. 
Fonte: SEPAC

NSK 
A NSK do Japão foi certificada pelo Ministério da Economia, Co-
mércio e Indústria (METI) japonês como excepcional na Organi-
zação da Gestão de Produtividade e Saúde, na categoria grandes 
empresas “White 500”, ou seja, companhia que prioriza a saúde 
dos funcionários e oferece programas abrangentes de saúde e 
bem-estar. O programa de reconhecimento do METI tem o obje-
tivo de destacar 235 grandes empresas e 95 pequenas e médias 
engajadas em investir na gestão de saúde e produtividade.
Fonte: NSK 
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Novozymes 
A multinacional dinamarquesa Novozymes está comemorando 29 
anos da sua sede industrial em Araucária, no Paraná e, recente-
mente, a empresa líder mundial em soluções biológicas, conquis-
tou o reconhecimento na categoria indústria, como “Destaque 
2017”, do jornal Indústria & Comércio.
Fonte: Novozymes

Congraf 
A Congraf Embalagens foi premiada cinco vezes no 27.º Prêmio 
Brasileiro de Embalagem Embanews. As cinco embalagens con-
templadas, foram: Pack 06 garrafas Eisenbahn, na Categoria 
Design, na Categoria Marketing e Subcategoria Case de Produto 
Diferenciado pelas Embalagens dos produtos, Cartucho Tubo Ex-
cellente Dark e Cartucho Rinosoro Jet Jato contínuo e na Cate-
goria PREMIUM com Linha Cachaça Extra Premium Reserva 51 e 

Reserva 51 – Cachaça Carvalho Americano. Além da premiação, 
Sidney Anversa Victor, presidente da Congraf Embalagens, e da 
Abigraf Regional São Paulo, foi homenageado como Personali-
dade do Ano por sua atuação à frente de uma indústria gráfi ca 
brasileira mais competitiva. 
Fonte: Congraf

Papel Imune e os Desafi os para Prevenir o Problema de Destinação
A Associação Nacional dos Distribuidores de Papéis (Andipa) e o Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Papel e Papelão (Sina-
pel) promoveram no dia 11 de junho último um evento para discutir o papel imune e as defi ciências dos meios de fi scalização e controle. 
As entidades buscam apoio no combate efetivo às fraudes. Para isso têm fomentado junto aos associados e sindicalizados todas as 
questões pertinentes enfrentadas pelo setor, a fi m de apresentar propostas com mais segurança e transparência, em especial, ao 
Sistema Recopi Nacional de Controle das Operações com Papel Imune hoje existente, para a Receita Federal e Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP). 
De acordo com Vitor Paulo de Andrade, presidente do Conselho Diretor da Andipa, “é urgente que o Recopi seja revisto e se opte por 
um modelo de controle que seja, ao mesmo tempo, uma efetiva solução no combate aos ilícitos com papel imune e que dê proteção 
para aqueles que operam no rigor da lei e da ética no mercado de papéis editoriais”. Ele refere-se à insegurança jurídica criada no 
processo que abre margem para quando confi rmado o desvio do papel imune, mesmo se na ocasião a empresa possuía o cadastro 
positivo para compra do papel, o distribuidor que vendeu esse papel, por exemplo, seja autuado gerando processos onerosos para 
as empresas. 
Leandro Romera, advogado tributarista na LBZ Advocacia, e convidado a participar do evento, explicou que é incabível que a 
SEFAZ-SP possa pressupor a má-fé e imputar a prova da boa-fé ao vendedor do papel imune, quando a legislação é categórica em 
determinar a responsabilidade pelo imposto ao comprador. “A imputação de responsabilidade do vendedor é possível, sim, mas pres-
supõe a precisa prova de sua participação na fraude”, defendeu. 
Carlos Roberto Jacomine, diretor da Associação Brasileira da Indústria Gráfi ca (Abigraf), convidado do painel, enfatizou o apoio 
setorial dado ao Recopi no passado, mas disse que todo esse processo se tornou muito oneroso para a indústria gráfi ca. Além disso, 
refl etiu sobre o ideal do próprio sistema “Controlar o que não tem imposto não faz sentido. Além disso, existe uma difi culdade das 
autoridades em entenderem o funcionamento dessa cadeia, entre outros percalços como os estados que não aderiram ao Recopi, 
ou seja, não recebem o mesmo tratamento e difi cultam o mercado, uma vez que existem as empresas inidôneas que conseguem um 
espaço para agir. Se não envolvermos a cadeia não avançaremos na questão. Do contrário, os grandes varejistas também não se 
sentem responsáveis”, disse. 
Representantes da Receita Federal e da SEFAZ, presentes no evento, afi rmaram que ambas as instituições têm conversado para sanar 
o problema e estão conduzindo as tratativas para melhorar o ambiente de negócios para todos, demonstrando interesse em combater 
o ilícito e aplicar uma justiça tributária mais adequada. Na ocasião, eles também enfatizaram a importância de as empresas ajudarem 
no processo de fi scalização, com a possibilidade de efetuarem denúncias sigilosamente, desde que apresentem elementos factíveis. 
Vicente Amato Sobrinho, presidente executivo da Andipa, disse ao fi nal que, após esse evento, o objetivo é organizar um “petit comi-
té” para elencar todas as ideias discutidas e levar uma proposta ainda mais equilibrada para os órgãos responsáveis. 
Direto fonte: por Thais Santi
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