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Para que os avanços tecnológicos propostos 
pela Indústria 4.0 gerem diferenciais competitivos, 

qualificação profissional deve acompanhar tendências 

 REPORTAGEM DE CAPA

POR CAROLINE MARTIN
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CAPITAL HUMANO É DESTAQUE NA 
7.ª SEMANA DE CELULOSE E PAPEL 

DE TRÊS LAGOAS
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Com uma velocidade expres-
siva, as fábricas inteligentes 
vêm deixando o cenário de 
longo prazo e moldando os 

parques industriais de hoje. Já é possí-
vel ver os inúmeros avanços proporcio-
nados pela Tecnologia da Informação 
na rotina operacional dos players que 
acompanham de perto as tendências da 
Indústria 4.0. A capital mundial da ce-
lulose não podia ficar alheia a essa forte 
corrente que vem impactando o setor 
de celulose e papel. Ciente disso, a As-
sociação Brasileira Técnica de Celulose e 
Papel (ABTCP) trouxe a pauta à tona na 
7.ª edição da Semana de Celulose e Papel 
de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

 A partir do tema central Diferenciais 
competitivos no setor de celulose e pa-

pel, como a chamada economia criativa 
coloca o capital humano no centro ge-
rador dos diferenciais competitivos, o 
evento se propôs a discutir como a in-
dústria vem investindo em seu principal 
ativo em meio a este cenário evolutivo de 
inovação tecnológica. “Tradicionalmen-
te a Semana de Celulose e Papel promo-
vida pela ABTCP inclui temas relacio-
nadas às mais modernas tecnologias em 
desenvolvimento. Nessa última edição, 
realizada na fábrica da Suzano – Uni-
dade Três Lagoas, entre os dias 27 e 29 
de agosto, destacamos o valor do capital 
humano ao fortalecimento da competiti-
vidade das empresas”, comentou Viviane 

Nunes, coordenadora técnica da ABCTP, 
ao frisar que a capacitação se torna in-
dispensável para que os profissionais es-
tejam aptos aos avanços oferecidos pela 
mais recente Revolução Industrial. 

 “Quando se fala em indústria de celu-
lose no Brasil, Três Lagoas é um dos des-
taques e, em um segmento tão dinâmico, 
que busca de forma constante processos 
cada vez mais sustentáveis, inovadores e 
que fortaleçam a competitividade, even-
tos como este se fazem necessários para 
compartilhar as boas práticas e evidenciar 
as tendências e novidades que são prati-
cadas dentro do setor”, concordou Eduar-
do Ferraz, gerente executivo industrial da 

7.ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, realizada na fábrica da Suzano entre os dias 
27 e 29 de agosto, destacou o valor do capital humano ao fortalecimento da competitividade 
das empresas
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De acordo com Viviane, a ABTCP acredita que a interação e troca de experiências entre 
profissionais que já atuam no setor e estudantes que aspiram atuar será ainda mais 
fundamental na busca pela consolidação dos novos paradigmas da indústria
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Suzano Unidade Três Lagoas. “Ao reunir 
técnicos das grandes empresas fabrican-
tes e fornecedoras do setor para discutir 
as tendências do mercado, a Semana de 
Celulose e Papel ganha abrangência na-
cional e oferece uma oportunidade de 
aprendizado para todos, inclusive para a 
nossa equipe. São temas específicos, por 
vezes bastante técnicos, que atendem às 
demandas do público participante”, adi-
cionou sobre a relevância do evento e o 
apoio da Suzano a ele.

 A Semana de Celulose e Papel de Três 
Lagoas teve início em 2013, com foco na 
capacitação de estudantes e profissio-
nais do setor. Nos dois primeiros anos, o 
evento foi realizado no Senai da cidade. 

“Já as edições de 2015 e 2016 tiveram a 
programação ampliada, contando com a 
participação de universidades da região, 
e foram realizadas na unidade da AEMS 
‒ Faculdades Integradas de Três Lagoas. 
Em 2018, o evento foi totalmente refor-
mulado, com palestras voltadas a profis-
sionais que já atuam no setor e realizadas 
na fábrica da Eldorado Brasil”, recordou 
Viviane sobre o evento que vem evoluin-
do para atender às necessidades da in-
dústria de celulose e papel. 

 De acordo com Viviane, a ABTCP acre-
dita que a interação e troca de experiên-
cias entre profissionais que já atuam no 
setor e estudantes que aspiram atuar será 
ainda mais fundamental na busca pela 

consolidação dos novos paradigmas da 
indústria. “É por este motivo que a asso-
ciação vem trabalhando em diversas fren-
tes, incluindo o congresso anual e demais 
eventos promovidos ao longo do ano, para 
discutir os pontos que formarão o profis-
sional do futuro”, salientou ela. 

 Ari Medeiros, presidente do Con-
selho Executivo da ABTCP, enfatizou 
que o grande propósito da gestão atual 
é resgatar o protagonismo técnico da 
associação. “Vale destacar que o cará-
ter técnico é um posicionamento que a 
ABTCP sempre teve, mas atualmente te-
mos direcionado uma atenção especial a 
ações que fortaleçam o capital humano 
do setor e façam dele o maior valor dessa 
indústria”, esclareceu ele.

 Além dos tradicionais eventos técnicos 
que se distribuem no calendário anual, 
Medeiros destacou a criação da Rede de 
Inovação, projeto que tem a ABTCP como 
centralizadora de iniciativas que reúnem 
empresas, instituições de pesquisa e poder 
público em prol da inovação. “Recente-
mente, concluímos o Programa de Pre-
paração de Gestores de Celulose e Papel 
(PPGCP), que selecionou 18 jovens ta-
lentos dentre os 1.400 inscritos e ofereceu 
um curso de imersão sobre o setor com 
enfoque na Indústria 4.0. Também temos 
dado ênfase aos cursos de pós-graduação, 
que já existiam, mas vêm ganhando apoio 
do setor por meio do aumento do número 
de inscritos”, deu mais exemplos da atu-
ação da associação. “O papel da ABTCP 
como entidade técnica e contribuinte do 
fortalecimento da competitividade do se-
tor, incluindo esse processo evolutivo que 
levará à prática da Indústria 4.0, tem sido 
cada vez mais marcante”, completou o pre-
sidente do Conselho Executivo. 

 Para que o compartilhamento de con-
ceitos, práticas e tendências fosse explo-
rado da  melhor forma possível ao longo 
da 7.ª Semana de Celulose e Papel de Três 
Lagoas, a ABTCP dividiu a programação 
dos três dias de evento em painéis. Con-
fira a seguir os temas apresentados pelos 
palestrantes, que incluíram novidades 
tecnológicas e estratégias para driblar os 
desafios de hoje e dos próximos anos. 
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Ferraz: “Ao reunir técnicos das grandes empresas fabricantes e fornecedoras do setor para 
discutir as tendências do mercado, a Semana de Celulose e Papel ganha abrangência nacional 
e oferece uma oportunidade de aprendizado para todos, inclusive para anossa equipe”

Recentemente, a ABTCP criou a Rede de Inovação, projeto em que atua como centralizadora de 
iniciativas que reúnem empresas, instituições de pesquisa e poder público em prol da inovação
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Gustavo Silva Lima, operador 
de painel e preparador de 
madeira da Suzano, elucidou 
como a qualidade do cavaco 

usado para alimentação do digestor in-
fluencia no rendimento do mesmo. Ele 
relatou que, após o aumento da qualida-
de do cavaco, houve ganho no rendimen-
to do digestor. Também foi registrada 
uma redução no consumo de químicos. 
“Com maior qualidade dos cavacos (mais 
homogêneos), há menos variabilidade do 
consumo de químicos, pois a qualidade 
superior dos cavacos leva a um aprovei-
tamento maior da madeira, diminuindo 
também a quantidade de cavacos descar-
tados no peneiramento (oversize e finos). 
Ainda observamos uma redução na suji-
dade da polpa por shives”, explicou. 

 Produzir mais com menos (madeira, 
energia e recursos naturais) e de forma 
sustentável é meta constante do setor, 
lembrou Lima. “O aumento da qualidade 
do cavaco leva à menor utilização de ma-
deira para produção de uma tonelada de 
celulose, consecutivamente consome-se 
menos energia para a produção de cava-
cos. Já a redução de químicos leva a um 
menor custo de produção”, disse sobre a 
soma de vantagens que elevam a compe-
titividade da planta. 

 Na visão do operador de painel e pre-
parador de madeira da Suzano, um dos 
maiores desafios da indústria brasileira é 
a influência do mercado externo nas suas 
operações. “A maioria das indústrias bra-
sileiras produz commodities. Para se torna-
rem competitivas em relação às indústrias 
de outros países, deveriam transformar 
suas commodities em bens de consumo, 
agregando valor ao seu produto”, opinou. 

 A melhoria do atual processo produ-
tivo de celulose e a possível extensão do 
portfólio caminham em paralelo à pre-
paração e adequação às mudanças pro-
postas pela Indústria 4.0. “Já podemos 
observar alguns projetos alinhados a essa 
nova tendência. A diversificação da mão 

de obra também é crescente e deve se fir-
mar como tendência do capital humano”, 
apontou Lima, que destacou a relevância 
da Semana de Celulose e Papel para troca 
de experiências e desenvolvimento pro-
fissional dos participantes. 

 Dando destaque às novas tecnolo-
gias disponíveis ao setor, Marco Aurélio 
Garcia, coordenador de Mercado PMC 
& Rolls – Pulp da Andritz, apresentou 
uma avaliação do impacto da formação 
e prensagem na consolidação da folha, 
mostrando os métodos de monitoramen-
to mais eficazes em prol de uma melhor 
performance das máquinas, bem como 
da redução da quantidade de pó e dela-
minação da folha. 

 Segundo o palestrante da Andritz, 
a busca pelo aumento de performance 
acompanhada de baixos custos segue 
despontando como meta constante dos 
fabricantes, seja pelo aumento de velo-
cidade e/ou de gramaturas. “Com isso, a 
demanda por uma folha mais consolida-
da passa a ser fundamental. Entendemos 
que as empresas precisam de vestimen-
tas e revestimentos adequados, além de 
monitoramento on-line de cada etapa 
do processo de secagem da folha”, apon-
tou ele. Atentos às  demandas atuais, os 
fornecedores já vêm desenvolvendo pro-

Painel Novas Tecnologias – Celulose e Papel
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Lima elucidou como a qualidade do cavaco usado para alimentação do digestor influencia no 
rendimento do mesmo

dutos voltados ao aten-
dimento de todas essas 
necessidades. 

 Pedro Mora Júnior, gerente de 
Vendas da Kadant South America, falou 
sobre limpeza automática de vestimen-
tas em secadoras e lavadores de celulose. 
Com intuito de resgatar conceitos fun-
damentais de limpeza, ele apresentou 
tecnologias e novidades de controle pre-
sentes nas novas gerações de equipamen-
tos. “Tecnologias que assegurem maior 
disponibilidade e agreguem flexibilidade 
aos processos fabris estão alinhadas com 
os objetivos de aumento de produtivi-
dade e redução de custos das plantas de 
celulose e papel”, justificou ao falar sobre 
a importância do tema.

 Mora lembrou que o Brasil vem se 
consolidando como referência mundial 
em produção de celulose a cada ano. 
“Além da expansão ocorrida nos últimos 
anos, novas linhas de produção já estão 
confirmadas para a próxima década. 
Apesar da redução do consumo de pa-
péis gráficos, ainda existe forte tendência 
de crescimento dos segmentos de papéis 
especiais, tissue e embalagem. O crescen-
te consumo mundial de celulose de euca-
lipto, aliado à forte demanda por celulose 
fluff, solúvel e novas aplicações para na-
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nocelulose e lignina, assegura um cenário 
promissor de longo prazo, possibilitando 
aos fabricantes e fornecedores de tecno-
logias manterem ou até mesmo aumentar 
seus investimentos”, contextualizou. 

 Na visão do gerente de Vendas da Ka-
dant, as tecnologias são aprimoradas a 
cada novo projeto do setor. “É uma evo-
lução que já vem ocorrendo.” Neste sen-
tido, o investimento em capital humano 
para adequação às novas tecnologias é 
igualmente importante. “Este evento e 
outros que vêm ocorrendo ao longo do 
ano são oportunidades para disseminar o 
conhecimento”, frisou ele. 

 Entre os desafios que cercam o setor 
de celulose e papel neste processo tran-
sitório rumo ao futuro, Mora destacou o 

alinhamento da indústria de base flores-
tal e seus fornecedores de tecnologia às 
mudanças de hábitos de consumo moti-
vadas pela visão de sustentabilidade bem 
como as demandas das novas gerações.

 O condicionamento de feltros e ser-
viços para seção de prensagem em de-
saguadoras de celulose foi abordado por 
Julio Cezar de Freitas, consultor técnico 
de Prensagem da Albany. Freitas apresen-
tou um modelo desenvolvido por ele para 
conhecer os limites de saturação do feltro 
no nip e sua influência na performance 
da máquina, bem como obter uma pre-
visão de vida útil dos feltros sem riscos 
de perda de eficiência na seção úmida. 
“O tema está diretamente relacionado ao 
desenvolvimento de novas tecnologias 

de vestimentas (feltros e mantas – Shoe 
Press) e manutenção da performance 
das vestimentas para alta produtividade 
da máquina”, disse sobre a relevância do 
assunto. 

 Freitas informou que máquinas de se-
cagem de alta performance com veloci-
dades acima de 200m/min e folhas com 
gramaturas de 1150-1200 BD (gramatu-
ra seca) apresentam-se como tendências 
atuais. “Hoje, já temos máquinas ope-
rando com 200-210m/min no Brasil. Na 
Ásia, encontramos equipamentos com 
210-220m/min (menor gramatura) e na 
Europa com velocidade de até 240m/
min (1100-1150BD). Para estes tipos de 
máquina é de vital importância conhecer 
os limites de saturação das vestimentas e, 
consequentemente, fazer uma análise do 
conceito de prensagem”, pontuou. 

 Na visão do consultor técnico de Pren-
sagem da Albany, a indústria brasileira vem 
se preparando (tanto tecnológica como 
profissionalmente) para essas tendências. 
“Temos discutido sobre o tema e sua im-
plantação principalmente nas máquinas de 
alta performance, bem como outras análi-
ses dinâmicas na seção úmida que afetam 
decisivamente na produtividade.”

 Ainda de acordo com Freitas, a su-
peração dos gargalos envolvidos no 
processo de amadurecimento das novas 
tecnologias que consolidarão as práticas 
futuras pode ser colocada em prática pe-
los players nacionais. “O amadurecimen-

LUANA FRANCIS

Segundo Garcia, a busca pelo aumento de performance acompanhada de baixos custos segue 
despontando como meta constante dos fabricantes
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Mora destacou a necessidade de alinhamento da indústria de base florestal e seus fornecedores 
de tecnologia às mudanças de hábitos de consumo motivadas pela visão de sustentabilidade
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to do know how de celulose está no Bra-
sil. Os nossos diferenciais competitivos 
sugerem cada vez mais uma análise mais 
ampla no contexto geral.”

 Régis Alves, gerente de Vendas (P&P 
Brasil) da Metso, palestrou sobre uma 
mudança no conceito usado atualmente 
na definição dos frames de válvulas em 
projetos da indústria de celulose e pa-
pel, tanto em novas plantas quanto em 
pequenos projetos de aumento de pro-
dução. “Quando se avalia uma válvula, 
seja ela de controle ou on-off, somente 
pelo tipo, diâmetro ou classe de pressão, 
perdemos uma grande oportunidade de 
maximizar o capital empregado na aqui-
sição deste tipo de equipamento. No caso 
de válvulas esfera, por exemplo, há casos 
de um mesmo diâmetro e uma mesma 
classe de pressão possuírem mais do que 
o dobro da capacidade de vazão uma em 
relação a outra”, contextualizou sobre o 
tema. “Ao utilizar a capacidade de vazão 
da válvula (termo conhecido como CV) 
como base de avaliação, conseguimos 
identificar este tipo de situação e fazer 
a melhor escolha relacionada a custo x 
benefício”, disse sobre o conceito que se 
aplica aos mais variados tipos de válvulas 
(esfera, borboleta e segmento de esfera).

 Segundo informou Alves, o tema é re-
levante, pois ainda é comum a indústria 
desprezar uma característica tão impor-
tante como o CV. Com isso, perde-se uma 
grande oportunidade de obter ganhos 
em termos de economias relacionadas 
à redução dos custos de contratação de 
montagem devido ao menor peso; redu-
ção nos custos de suportes de tubulações 
devido ao menor peso; redução do custo 
em tamanhos em flanges e seus respecti-
vos estojos; redução dos custos de OPEX 
devido a peças de reposição para válvulas 
menores; redução dos custos de energia 
devido ao menor consumo de ar com-
primido em função do uso de atuadores 
de menor volume de ar (menor torque), 
e absorção de incrementos de vazão em 
projetos futuros.

 Diante da tendência de aquecimento 
do mercado consumidor e dos conse-
quentes movimentos relacionados a pro-

jetos de novas fábricas, Alves disse acre-
ditar que a indústria de celulose e papel 
vem acompanhando de perto os incre-
mentos relacionados à nova Revolução 
Industrial por meio da aplicação de ferra-
mentas inovadoras nos processos fabris. 
“Por outro lado, vejo que estamos agindo 
muito lentamente no que se refere à pre-
paração do capital humano para atender 
à demanda que está por vir”, avaliou. 

 Reunir pessoas capacitadas para aten-
der à realidade das próximas décadas na 
velocidade que será necessário é um gran-
de desafio para a indústria, na visão de Al-
ves. “O que tenho visto em nosso mercado 
é a procura por profissionais qualificados 
e uma dificuldade grande de encontrá-los, 
já neste momento. Se não nos mobilizar-
mos agora, com ações concretas para pre-
parar este tipo de profissional, no futuro 
certamente teremos grandes dificuldades 
em suprir a demanda que existirá”, alertou, 
frisando que a mobilização é de responsa-
bilidade de toda a sociedade, incluindo 
civil, empresarial e pública. 

  A qualidade da madeira e o impacto 
da mesma no processo de produção de 
polpa celulósica foi o tema abordado por 
Fernando José Borges Gomes, professor 
do Departamento de Produtos Florestais 
da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). Durante a palestra, ele 
abordou dados importantes sobre a qua-
lidade da madeira e esclareceu como fato-
res edafoclimáticos podem impactá-la em 

termos de pro-
dutividade (IMA) 
e composição química. 
Mostrou, por exemplo, a influ-
ência da relação siringila/guaiacila 
da lignina na performance da polpação, 
expondo que pequenos incrementos nes-
sa razão fornecem boas respostas em ter-
mos de rendimento do processo.

 O professor da UFRRJ apresentou ain-
da um estudo da geração de ácidos hexe-
nurônicos formados durante o processo 
de polpação kraft, mostrando como o 
controle do mesmo pode ser utilizado 
para produção de polpas com alto rendi-
mento e branqueabilidade. Também fo-
ram  discutidas alternativas futuras para 
um maior controle da qualidade da ma-
deira que entra nas fábricas de celulose, 
bem como alternativas para um melhor 
controle do processo de polpação, base-
ado nas oportunidades que a qualidade 
da madeira pode propiciar. “Quando 
analisamos a composição de custos para 
a produção de polpa celulósica, é pos-
sível observar que a madeira responde, 
em média, por cerca de 50% dos custos. 
Nesse cenário, uma melhor qualidade da 
madeira é a chave para que a fábrica sinta 
em um curto intervalo de tempo reflexos 
positivos em sua operação”, enfatizou 
Gomes sobre a importância da pauta. 

 “Quando passamos a ver o cenário 
de qualidade da madeira, é possível notar 
o desenvolvimento de ferramentas ana-
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Freitas informou que máquinas de secagem de alta performance com velocidades acima de 
200m/min e folhas com gramaturas de 1150-1200 BD (gramatura seca) apresentam-se como 
tendências atuais
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líticas que permitem conhecer melhor a 
composição química da mesma para que 
possamos tirar vantagem disso no pro-
cesso de polpação. Quanto às ferramen-
tas de medição instaladas nas fábricas, 
vemos avanços expressivos nas medições 
da composição química da polpa de for-
ma on-line. Essa sinergia entre maior in-
formação sobre a qualidade da madeira e 
a avaliação de qualidade on-line da polpa 
celulósica, aliada aos avanços da Indus-
tria 4.0, certamente será mais uma das 
ferramentas para tomadas de decisões 
rápidas no que tange a operação da plan-
ta fabril num futuro próximo. Já em um 
horizonte de tempo maior, caminhare-
mos para escolhas de madeiras mais ade-
quadas às nossas necessidades”, avaliou e 
prospectou Gomes. 

 Ainda na visão dele, a indústria de ce-
lulose e papel já vem se preparando para 
um maior controle de processo. “Muitas 
informações já estão disponíveis nas te-
las dos sistemas de controle das fábricas. 
Porém, muitas vezes, essas informações 
não são utilizadas para controle do pro-
cesso ou são por vezes negligenciadas, 
por não se conhecer o impacto das mes-
mas no processo”, ponderou. “A tendên-
cia é que a Indústria 4.0 consolide-se 
cada vez mais, e que todas as variáveis 
de processo sejam postas em análise de 
forma rápida e sinergética, facilitando as 
tomadas de decisões e operação da plan-
ta fabril”, sinalizou. 

 No que tange ao capital humano, 
Gomes apontou que ainda são escassas 
as interações de empresas com institui-
ções de ensino e pesquisa, sejam pú-
blicas ou privadas, principalmente as 
nacionais. “Há de se destacar que estas 
instituições é que preparam a mão de 
obra que estará disponível no mercado, 
e por vezes desconhecem a necessidade 
do mercado”, lamentou, ao frisar que as 
organizações de classe, se mais próxi-
mas da indústria, poderiam buscar so-
luções conjuntas.

 Avaliando o cenário transitório que a 
indústria vive, o professor da UFRRJ dis-
se acreditar que o principal desafio a ser 
driblado é a formação de recursos huma-
nos qualificados, pois serão necessários 

LUANA FRANCIS

Alves: “Quando se avalia uma válvula, seja ela de controle ou on-off, somente pelo tipo, 
diâmetro ou classe de pressão, perdemos uma grande oportunidade de maximizar o capital 
empregado na aquisição deste tipo de equipamento”
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“Muitas informações já estão disponíveis nas telas dos sistemas de controle das fábricas. Porém, 
muitas vezes, essas informações não são utilizadas para controle do processo ou são por vezes 
negligenciadas, por não se conhecer o impacto das mesmas no processo”, ponderou Gomes

profissionais que conheçam profunda-
mente os processos desde o ponto de vis-
ta das operações e reações que ocorrem 
na entrada da madeira na fábrica até a 
chegada do produto acabado ao consu-
midor final. “Também será necessário 
capital humano que domine a tecnologia, 
mas que possua perfil sinergéticos para 
associar processos fabris a automatização 
inteligente dos processos, para que as tec-
nologias sejam utilizadas e melhoradas 
continuamente.”

 Gomes afirmou que este tipo de even-
to é de grande relevância tanto para o 
setor industrial como acadêmico. “Para 
o setor industrial, aponta as direções que 
a indústria tende a caminhar. Também 
apresenta novas ideias que podem ajudar 
a gerar soluções surpreendentes para o 
setor de celulose e papel, e, por conse-
guinte, para toda a sociedade que utiliza 
os produtos de base florestal e se benefi-
cia da eficiência e sustentabilidade desse 
importante setor da economia. Do lado 
acadêmico, é importante para conhecer 
as novas linhas e correntes de tecnologia 
e pensamento que a academia deve prio-
rizar, formando assim profissionais que 
atendam às reais demandas da sociedade, 
e que possam de fato gerar soluções que 
agreguem valor a todos”, justificou, subli-
nhando que o grande desafio do futuro 
não será somente ter a tecnologia, mas 
sim saber usar todo o aparato tecnológi-
co em função da sociedade.
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Kenya Faria, psicóloga e coach 
da Kenya Coach, abriu as pa-
lestras do Painel Gente e Ges-
tão falando sobre o impacto 

que uma mente saudável, feliz e aber-
ta ao crescimento exerce no ambiente 
profissional e na geração de resultados 
sustentáveis e acima da média. “O ado-
ecimento mental da população é nítido, 
faz parte do nosso dia a dia. Aos poucos, 
percebo inclusive uma banalização de 
suas consequências. Nunca registramos 
tantos casos de depressão, crises de an-
siedade e pânico, distúrbios alimentares, 
consumo excessivo de medicamentos e 
uma crescente taxa de suicídio em pú-
blicos cada vez mais jovens. Estas pes-
soas em sofrimento não estão fora de 
nossos contextos profissionais. Elas se 
mantêm  apenas invisíveis”, alertou ao 
discorrer sobre o assunto. 

 Ao chamar a atenção para os be-
nefícios da felicidade e do bem-estar 
para os negócios, o objetivo de Kenya 
era “provocar uma reflexão sobre nos-
sas escolhas e, principalmente, sobre a 
qualidade dos ambientes de trabalho 
em que estamos inseridos”.

 Na análise da psicóloga, a indústria 
de celulose e papel ocupa um espaço 
altamente competitivo e cheio de opor-
tunidades. “Nestes últimos dois anos, 
observo que a busca pelos melhores 
talentos e os esforços para mantê-los 
tornaram-se ainda mais acirrados. Por-
tanto, por que não investir numa equa-
ção que realmente fará a diferença? Se 
eu quero ter em meu time os ‘melho-
res’, preciso de fato ter o melhor a ofe-
recer”, sinalizou ela, esclarecendo que 
isso vai muito além de ótimos salários 
e benefícios. “Tanto quanto as gerações 
anteriores buscavam segurança e opor-
tunidade de carreira, as novas gerações 

Painel Gente e Gestão
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Kenya abordou o impacto que uma mente saudável, feliz e aberta ao crescimento exerce no 
ambiente profissional e na geração de resultados sustentáveis e acima da média

buscam fazer parte de algo que tenha 
significado e que tragam reais oportu-
nidades de contribuição. Hoje, as pes-
soas precisam saber onde, como e por 
quais motivos são necessárias e como 
podem fazer a diferença”, definiu sobre 
a realidade atual. 

 De acordo com Kenya, já há boas 
iniciativas voltadas ao fortalecimento 
do capital humano, mas elas ainda são 
muito tímidas se comparadas a outros 
investimentos em recursos materiais. 
“Considerando a área de gestão de pes-
soas, acredito que os maiores desafios 
são: criar ambientes de trabalho (pre-
senciais ou virtuais) que gerem senti-
mento de pertencimento e que façam as 
pessoas desejarem fazer parte; gerar cul-
turas abertas à mudança, transformação 
e inovação, e abraçar de fato questões li-
gadas à diversidade e inclusão, tirando o 

máximo proveito possível da capacidade 
analítica e transformadora das pessoas”, 
enumerou ela. 

 Kenya ressaltou que eventos como a 
Semana de Celulose e Papel de Três La-
goas atuam como um fórum de extrema 
relevância em prol do avanço necessá-
rio ao amadurecimento das tendências. 
“Vale destacar que pela primeira vez em 
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uma Semana de Celulose e Papel organi-
zada pela ABTCP na cidade, tivemos um 
painel totalmente direcionado à gestão 
de pessoas. É um grande avanço e evi-
dencia o quanto as empresas desta região 
estão tomando a frente nesta discussão e 
considerando esta pauta relevante.”

 Em linha com as tendências que vêm 
pautando o ambiente corporativo, a El-
dorado Brasil oferece o Pessoas Ação e 
Movimento, programa de gestão cola-
borativa que visa promover nas áreas 
operacionais uma cultura organizacio-
nal que permita ao colaborador com-
preender o significado do seu trabalho, 
além de influenciar nas condições, nas 
relações e nos processos nos quais está 
comprometido, despertando-o para o 
empoderamento e a proatividade. 

 Ao apresentar os detalhes desta ação 
na área industrial da Eldorado, Alberto 
Pius, gerente de Pessoas e Serviços da 
companhia, sublinhou que, em meio 
ao cenário nacional e internacional que 
impõem mudanças e desafios ao seg-
mento industrial, as empresas buscam 
contar com pessoas que tenham uma 
perspectiva de longo prazo no traba-
lho, “que estejam comprometidas com 
sua visão, missão e valores e ao mesmo 
tempo possuam perfil para alterar seu 
pensamento para uma nova realidade, 
em que a tecnologia, a inteligência ar-

tificial e os processos inovadores des-
tacam-se como novos tópicos a serem 
entendidos”. Para ele, o modelo de ges-
tão colaborativa se define dessa forma, 
com a ajuda de ferramentas da psicolo-
gia positiva, da neurociência, da física 
quântica e da investigação apreciativa. 
“Todas essas ferramentas atuam como 
forças para colocar as pessoas no cen-
tro das decisões e em outro nível de 
consciência, reinventando o ambiente 
de trabalho para que possam se expres-
sar a partir de suas essências e criando 
condições para um novo contexto orga-
nizacional mais humano, com pessoas 
mais autênticas e felizes.”

 Entre os caminhos que o setor deve 
trilhar nos próximos anos, Pius apon-
tou que as tendências sinalizam para 
pessoas e equipes de alto desempenho 
inseridas numa cultura organizacional 
que valoriza e reconhece as contribui-
ções das pessoas. “São movimentos 
que buscam de volta a essência do ser 
humano e exigem que as organizações 
preparem-se para atender às necessi-
dades de bem-estar no trabalho, pro-
porcionando um ambiente sustentável,  
com qualidade de vida e aprendizagem 
permanente”, definiu. “Neste processo 
colaborativo, as pessoas se sentem va-
lorizadas como seres humanos e não 
apenas como ativos. Elas veem signi-

ficado e propósito em seu trabalho e 
consideram a empresa como sua par-
ceira”, completou, afirmando que tudo 
isso facilita a atração e retenção de 
pessoas, aumenta o foco nos resultados 
e aprimora o relacionamento entre em-
presa e colaborador. 

 Inseridas neste contexto, muitas in-
dústrias estão em busca de se reinven-
tar, descobrir caminhos alternativos 
para seus negócios, otimizar processos 
produtivos, profissionalizar seu mo-
delo de gestão e preparar pessoas para 
um novo mundo de trabalho, no qual 
a tecnologia é decisiva para o sucesso. 
“Aquelas empresas que entendem que 
as pessoas são preciosas para atingir 
novos patamares de qualidade e produ-
tividade estão investindo em desenvol-
vimento e treinamento, em segurança e 
saúde no trabalho.”

 Pius frisou que muitas empresas do 
setor já estão adotando os conceitos de 
Indústria 4.0 com investimentos em tec-
nologia, gestão de processos, capacita-
ção da liderança e mecanismos de reco-
nhecimento. Na opinião dele, tecnologia 
é e sempre será um desafio para as em-
presas, mas tratamento justo e adequado 
às pessoas, relação trabalhista que aten-
da a nova reforma, ética e transparência 
para todos os stakeholders seguem na 
mesma esteira atualmente. 
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Pius sublinhou que, em meio ao cenário nacional e internacional que impõem mudanças e desafios 
ao segmento industrial, as empresas buscam contar com pessoas que tenham uma perspectiva 
de longo prazo no trabalho
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Álvaro Costa, gerente de Produ-
ção da Suzano, apresentou um 
projeto de análise de dados que 
aplicou o conceito Ciência de 

Dados por meio do SAP HANA. Costa 
deu detalhes do conceito de quebras de 
folha em máquinas de secagem, abordou 
seus impactos e discorreu sobre o conhe-
cimento adquirido por meio de Big Data, 
a partir da aplicação de uma ferramen-
ta de predição para evitar anomalias de 
processo. “Para este projeto foram ana-
lisadas diversas variáreis de processos e 
suas interações com as 42 ocorrências de 
quebras de folha na máquina de secagem 
1 da planta de Três Lagoas, nos últimos 
quatro anos. A análise de dados, utilizan-
do o conceito Big Data, permitiu o en-
tendimento das variáveis que impactam 
diretamente e imprimem risco eminente 
de quebras de folha na máquina. Após 
este passo, foi construído um sistema de 
predição, chamado IRQ (índice de risco 
de quebra), o qual indica quando a má-
quina está entrando em condições de 
risco e fora dos limites padrões de ope-
ração”, descreveu ele, informando que, 
após validação do conceito, o objetivo é 
configurar o IRQ no sistema supervisó-
rio, permitindo que a máquina de seca-
gem atue de forma autônoma no futuro. 
Na prática, a ferramenta desenvolvida 
IRQ irá controlar a máquina de secagem, 
identificando o momento eminente de 
risco de quebra de folha e se ajustando de 
forma automática, enquanto o operador 
vai monitorar todo este processo e so-
mente interagir em casos emergenciais. 

 Na avaliação de Costa, a formação de 
mão de obra qualificada e com experti-
se para operação das novas plantas de 
celulose é e será um desafio constante 
nos próximos anos.  “Certamente o sin-
cronismo do timming entre desenvolvi-
mento do capital intelectual e avanço 
da tecnologia é um mega desafio. Em 
linhas gerais, a tecnologia avança a 
passos largos. Precisamos avançar na 

preparação de pessoas para este novo 
cenário, que muda a todo momento. 
Manter o processo operando de forma 
autônoma irá garantir maior estabilida-
de produtiva e reduzir possíveis falhas 
humanas”, pontuou sobre a tendência 
que se consolidará após a superação 
dos gargalos pertinentes a essa fase de 
transição vivida pela indústria. 

 A ABTCP desempenha um papel fun-
damental em canalizar e direcionar esfor-
ços para desenvolvimento da indústria 
de celulose e papel no âmbito nacional. 
“Temos diversas iniciativas que vêm ao 
encontro do desenvolvimento do capital 
intelectual e técnico deste segmento. Um 
exemplo prático são os encontros entre 
operadores das áreas de linha de fibras e 
recuperação química, além da especializa-
ção em Celulose e Papel que acontece em 
diversos locais no Brasil. Fóruns abertos 
de cunho técnico são igualmente impor-
tantes para que os profissionais do setor 
possam conhecer e compartilhar as me-
lhores práticas e iniciativas do setor”, sa-
lientou o gerente de Produção da Suzano. 

 A palestra de Suzana Kaneco, gerente 
geral da International Paper, baseou-se 
no Sistema Global de Manufatura (GMS), 
sistema que a IP desenvolveu e utiliza para 
padronizar a gestão na área de manufatu-

ra. “O GMS foi constru-
ído a partir de benchmark 
com os principais sistemas glo-
bais, e tem como objetivo assegurar 
a padronização dos elementos que com-
põem um sistema de manufatura, incluin-
do Segurança e Meio Ambiente, Pessoas, 
Redução de Custos, Capital, Confiabili-
dade e Operações de Precisão. Dessa ma-
neira, buscamos atingir a sustentabilidade 
dos processos”, contextualizou Suzana. 

 Entre os principais caminhos e ten-
dências que pautarão a indústria de celu-
lose e papel nos próximos anos, a gerente 
geral da IP destacou novas tecnologias 
para aumento de eficiência e qualidade, 
conceitos de Indústria 4.0, processos e 
produtos mais sustentáveis. Ela disse 
que essa preparação para o futuro já vem 
acontecendo. “O Brasil entende o setor 
como um mercado competitivo e que 
consegue gerar valor para o lado social, 
ambiental e econômico. Quando analisa-
mos a relação do todo, vemos cada vez 
mais investimentos em pessoas e ações 
que as façam sentir parte do negócio, 
além de iniciativas que visam à qualida-
de de vida”, analisou, lembrando que os 
players brasileiros exportam papel para 
praticamente todos os continentes pela 
competitividade que apresentam, resul-

Painel Cases Indústria 4.0
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Costa deu detalhes do conceito de quebras de folha em máquinas de secagem, abordou seus 
impactos e discorreu sobre o conhecimento adquirido por meio de Big Data
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tado da combinação de produtividade, 
custos e qualidade. “Estamos muito ali-
nhados com as mudanças no setor, o que 
mantém essa posição competitiva no ce-
nário global.”

 Por mais que a Indústria 4.0 se desen-
volva, ponderou Suzana, as pessoas ainda 
são peças fundamentais para o processo. 
“Quando olhamos o agora, pensamos em 
ações humanas, como é o relacionamen-
to com o profissional. Devemos cada vez 
mais ter essa mudança cultural e global 
rumo à concretização de práticas, que no 

GMS estão abordadas no elemento Pes-
soas”, citou a atuação da IP como exem-
plo. “É importante falarmos de processos 
e padrões que as empresas seguem, seja 
em que assunto for. Assim, podemos tro-
car opiniões e mostrar nossos desafios e 
conquistas para que jovens e colegas pos-
sam moldar pensamentos a partir desses 
insights”, adicionou, ao falar sobre a rele-
vância da Semana de Celulose e Papel. 

 A utilização do recurso de mobilidade 
na área industrial foi abordada por Fer-
nando Aparecido de Faria, operador de 

Painel e Linha de Fibras da Suzano. Com 
aplicação nas Rotas de Inspeção Opera-
cional, Manutenção, Meio Ambiente e 
Segurança, a empresa vem substituindo 
as planilhas e papéis por smartphones. O 
recurso também tem sido usado no Pla-
nejamento e Gerenciamento da Parada 
Geral, garantindo atualização dos dados 
em tempo real, reduzindo perdas de pro-
dução e elevando a confiabilidade dos 
processos/equipamentos e zelando pela 
segurança das pessoas, conforme relatou 
Faria. Ainda de acordo com ele, novas 
etapas da mobilidade, como implantação 
da rede Wi-fi no chão de fábrica, inte-
gração do Sistema Metris X SAP e acesso 
das telas de operação por tablet também 
vêm sendo estudadas. “A mobilidade está 
extremamente alinhada com o concei-
to de Indústria 4.0, em que a tecnologia 
permitirá um aumento da inteligência 
dos processos e, com isso, irá garantir 
maior competitividade, com tomadas de 
decisões mais ágeis e efetivas”, justificou 
sobre a relevância da prática. 

 Faria adiantou que uma das principais 
tendências a se consolidar será a opera-
ção dos processos de maneira remota 
(fora das salas de controle convencionais) 
e a evolução dos recursos de manutenção 
preditiva (em que os equipamentos serão 
capazes de autocorrigir e avisar de forma 
antecipada sobre possíveis falhas).

 Na avaliação do operador de Painel e 
Linha de Fibras da Suzano, a indústria 
brasileira está caminhando a passos lar-
gos, em linha com as últimas tendências. 
“Os maiores investimentos  do setor nos 
últimos anos foram destinados ao nosso 
País. Os centros de Pesquisa e Desen-
volvimento também estão em constante 
evolução, sejam eles do setor público, por 
meio das universidades, ou das próprias 
empresas que possuem Centros Especia-
lizados de Pesquisa. Além disso, diversos 
cursos e especializações são oferecidos 
atualmente, nos diversos níveis (dos téc-
nicos ao doutorado)”, citou ele. 

 Garantir a flexibilidade dos proces-
sos e estar atento às mudanças culturais 
que devem ocorrer, contudo, é tarefa 
contínua do setor. “A demanda da Chi-
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Entre os principais caminhos e tendências que pautarão a indústria de celulose e papel nos 
próximos anos, Suzana destacou novas tecnologias para aumento de eficiência e qualidade, 
conceitos de Indústria 4.0, processos e produtos mais sustentáveis

Faria contou que, com aplicação nas Rotas de Inspeção Operacional, Manutenção, Meio 
Ambiente e Segurança, a Suzano vem substituindo as planilhas e papéis por smartphones
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na por papéis tissue, por exemplo, pode 
‘explodir’ o mercado, elevando con-
sideravelmente o consumo. Em con-
trapartida, novos nichos de mercado 
para a celulose e seus derivados (prin-
cipalmente a lignina) podem alterar de 
forma significativa os processos atuais. 
Os conceitos de biorrefinarias estão 
em alta, pautando as novas pesquisas”, 
apontou, frisando que o encontro anual 
em Três Lagoas é extremamente posi-
tivo nesse processo de fortalecimento 
da competitividade futura do setor. “A 
troca de experiências é fundamental 
para a evolução da sociedade como um 
todo e, como parte deste processo, nos-
sa indústria precisa estar conectada ao 
mundo para entender as mudanças.” 

 Ao palestrar sobre os impactos das 
inovações propostas pela Indústria 4.0 
na produção de papel e celulose, Ivan 
Medeiros, gerente de Vendas da Voith 
Digital Ventures América do Sul, mos-
trou que o mundo atual está em trans-
formação e exemplificou como a Internet 
Industrial das Coisas (IIoT) interfere po-
sitivamente nos negócios. “O uso da inte-
ligência artificial da Indústria 4.0 traz um 
grande ganho para a indústria de celulose 
e papel, desde aumento de produtivida-
de, passando por melhorias de qualida-
de, até redução de custos operacionais”, 
resumiu sobre os ganhos oferecidos pela 
digitalização no âmbito do Big Data, da 
realidade de simulação em nuvem e da 
interconexão entre máquinas.

 Dando enfoque à preparação da indús-
tria brasileira ao acompanhamento de to-
das essas tendências, Medeiros informou 
que existem diversas iniciativas privadas 
e governamentais que buscam inserir 
este contexto em termos de treinamento, 
fomento e financiamento. “Há também o 
intercâmbio tecnológico com outros paí-
ses alinhados com esta caminhada para 
a Indústria 4.0 e a IIoT. Falando especi-
ficamente do setor de celulose e papel, 
ele salientou que o setor vem se mobili-
zando por meio de iniciativas como às 
da ABTCP, da International Society of 
Automation (ISA) e de outras entidades 
técnicas e empresariais, juntamente com 

o trabalho realizado pelas universidades 
para alavancar essas tecnologias. 

 O primeiro desafio que Medeiros disse 
visualizar nesse processo transitório está 
ligado à mudança tecnológica e cultu-
ral de entendimento e conhecimento da 
tecnologia e intercâmbio com empresas 
de outros países. O segundo está relacio-
nado à preparação e ao treinamento da 
força de trabalho. “Ainda há um terceiro: 
a atualização e adequação do parque in-
dustrial existente no Brasil. Uma gran-
de parte das nossas fábricas possui base 
instalada de equipamentos com uma 
média de idade muito avançada, porém 
com grande volume de instrumentação 
e automação, ou seja, grandes geradores 
de informação, cujos dados necessitam 
ser organizados e estruturados adequa-
damente de forma que possam ser utili-
zados nas soluções da Indústria 4.0”, lis-
tou o gerente de Vendas da Voith Digital 
Ventures América do Sul. “Esta é uma 
caminhada na qual é necessário que for-
necedores e clientes se unam para alavan-
car a obtenção da curva ascendente deste 
processo da agenda digital, considerando 
que na maioria dos casos não é possível 
fazer uma atualização muito abrangente 

nas fábricas de uma única vez, mas sim 
em etapas, de forma escalar”, concluiu.

 Abilio Franco, diretor de Operações 
da Contech, apresentou as novidades 
relacionadas ao tratamento de conta-
minantes oriundos das matérias-primas 
usadas na produção de papel voltadas ao 
atendimento das atuais necessidades do 
mercado. “A cada dia o mercado torna-se 
mais exigente e dependente dos forne-
cedores, motivo pelo qual não podemos 
deixar de estar à frente dessas demandas 
continuamente”, pontuou.

 Para ele, as tendências que vêm se des-
dobrando pelas inovações tecnológicas 
ainda buscam metas há bastante tempo 
conhecidas: qualidade e redução de cus-
tos. Franco lembrou que, na última déca-
da, o Brasil posicionou-se como o segun-
do maior produtor mundial de celulose. 
“Isso demonstra a evolução do mercado 
e confirma que não podemos deixar de 
avançar no quesito inovação.”

 Entre as inovações tecnológicas apre-
sentadas por Franco, destaca-se a IoT, 
que garante o controle do sistema de tra-
tamento de vestimentas a distância, sem 
depender da ação do operador da má-
quina. Já o sistema compacto e com alta 
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Medeiros: “Esta é uma caminhada na qual é necessário que fornecedores e clientes se unam 
para alavancar a obtenção da curva ascendente deste processo da agenda digital"
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tecnologia apresentado pelo diretor de 
Operações da Contech garante o payback 
do investimento.

 Ainda na visão de Franco, o preparo 
dos profissionais envolvidos na cadeia 
produtiva do setor aparece como um dos 
principais desafios rumo ao avanço tec-
nológico da indústria. De qualquer for-
ma, ele disse acreditar que as instituições 
de ensino voltadas ao segmento de celu-

lose e papel, em parceria com os fornece-
dores e demais players do setor, já vêm se 
mobilizando para enfrentar tal gargalo. 

 Ao apresentar um case sobre automa-
ção da partida e parada do branqueamen-
to, Edílson Cardoso, assistente técnico da 
Linha de Fibras da Eldorado, elucidou a 
evolução da tecnologia que tem permiti-
do a criação de situações dentro da plan-
ta de celulose que visam trazer melhorias 

para a operação e para a empresa como 
um todo, além de levar à redução nos 
custos operacionais. 

 “Temos visto atualmente uma forte 
tendência de todas as empresas rumo 
à Indústria 4.0. O tema vem ao encon-
tro desta tendência, pois, com a imple-
mentação deste projeto, a Eldorado sai 
na frente com a automatização de seu 
processo fabril com foco em estabilida-
de e eficiência operacional”, disse ele. 
Cardoso enfatizou que projetos como 
o apresentado possibilitam a obtenção 
de retornos significativos, não só com 
a padronização operacional, mas por 
meio da redução no consumo de quí-
micos nas plantas.

 Avaliando o comportamento dos 
players brasileiros de forma mais ampla, 
Cardoso sinalizou que as empresas têm 
investido cada vez mais em tecnologia. 
“Além dos investimentos em tecnologias 
que proporcionam um retorno financei-
ro aos acionistas, as empresas têm focado 
em tecnologias que buscam a proteção 
nos seus ativos”, opinou, ponderando que 
ainda há espaço para novos investimen-
tos relacionados a incrementos tecnoló-
gicos. “Do lado profissional, vemos gran-
des investimentos destinados a formação 
de seus colaboradores para que estejam 
preparados para  a nova evolução indus-
trial”, adicionou.

 O pensamento comum de que a In-
dústria 4.0 levará à substituição de mão 
de obra humana por máquinas é um dos 
desafios que o setor ainda tem de enfren-
tar, de acordo com o assistente técnico 
da Linha de Fibras da Eldorado. “Neste 
momento, ainda é necessária a desmisti-
ficação da relação entre tecnologia com 
desemprego. Temos de nos preparar para 
o novo e buscar qualificação profissio-
nal para usar a tecnologia a nosso favor”, 
aconselhou, elogiando a iniciativa da 
ABTCP de organizar eventos como a Se-
mana de Celulose e Papel de Três Lagoas. 
“Além de conhecermos o que há de novo 
no mercado, a troca de experiência entre 
os profissionais e as empresas do setor é 
de suma importância.”
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Franco apresentou as novidades relacionadas ao tratamento de contaminantes oriundos 
das matérias-primas usadas na produção de papel voltadas ao atendimento das atuais 
necessidades do mercado

“Além dos investimentos em tecnologias que proporcionam um retorno financeiro aos 
acionistas, as empresas têm focado em tecnologias que buscam a proteção nos seus 
ativos”, opinou Cardoso
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Ao apresentar as melhores prá-
ticas de combate a contami-
nações diversas em caldeiras 
de alta pressão, Anderson José 

Beber, gerente de Aplicações da Solenis, 
informou que o setor de celulose e papel 
oferece uma série de condições específi-
cas que podem contribuir negativamente 
para que diferentes formas de materiais 
indesejáveis prejudiquem o sistema de 
geração de vapor. “Quando falamos espe-
cificamente de fábricas de celulose, a cal-
deira de recuperação química costuma 
ser o ativo mais valioso do investimento 
da unidade fabril”, disse ao enfatizar a 
importância de abordar padrões interna-
cionais e práticas voltadas ao combate de 
contaminações mais comuns e processos 
de remediação. 

 Apesar das soluções técnicas de en-
genharia serem relativamente simples 
de se executar, Beber afirmou que ainda 
é possível observar muitas situações em 
que decisões equivocadas são tomadas. 
“Há muitas fábricas que já sofreram con-
taminações e sequer possuem mínima 
quantidade de pontos de amostragem de 
água adequados, impedindo a identifica-
ção de possível ponto de contaminação”, 
exemplificou. 

 Ainda de acordo com a contextualiza-
ção de Beber, é consenso que quanto mais 
automatizado e controlado um sistema, 
melhores são os resultados apresentados. 
Ciente de que a automatização é um ca-
minho sem volta, que trará maior confia-
bilidade, redução de custos, ajustes mais 
rápidos e eficientes, o setor já se mobiliza 
em prol dos avanços necessários. “Toda-
via, há certo caminho a percorrer antes 
de se atingir este nível desejado, conside-
rando que boa parte de nossas fábricas 
ainda sofre com falta de cumprimento de 
conceitos básicos.”

 Antônio Carlos de Moraes, consultor 
da Manutenção da Suzano, palestrou so-
bre uma tecnologia de remoção de verniz 
em óleos usados para comandos hidráu-

Painel Meio Ambiente e Recuperação de Utilidades

licos ou lubrificação de turbo máquinas, 
abordando o tema desde a formação do 
verniz até as formas de conviver com o 
fenômeno de forma saudável. “Energia 
é um assunto sempre importante na in-
dústria, seja como um produto de venda 
e receita. Por isso, precisamos garantir as 
operações dos nossos geradores de ener-
gia com segurança. Se for de desconhe-
cimento ou não tratado de forma ade-
quada, a formação de verniz pode inferir 
problemas nos equipamentos, causando 
paradas indesejadas”, justificou ele. 

 Ainda de acordo com Moraes, a for-
mação de verniz é um assunto novo en-
tre os players brasileiros. “Parte desta 
contribuição recente se dá pelos novos 
projetos de turbo máquinas que exi-
gem mais do óleo lubrificante e assim 
apresenta seus efeitos colaterais”, con-
textualizou, frisando que, a partir deste 
cenário de novos projetos e instalações, 
é necessário fortalecer os estudos refe-
rentes a novas técnicas de manutenção e 
desenvolvimento de produtos. 

 Apesar de a indústria nacional já ter 
despertado para a importância do tema, 
o consultor de Manutenção da Suzano 

disse acreditar que há 
espaço para avançar nas 
pesquisas relacionadas às áreas 
de Engenharia e Manutenção, reunin-
do esforços para seguir em linha com 
as novas tendências. “Internamente já 
desenvolvemos grupos de trabalhos fo-
cados em discussões sobre problemas e 
boas práticas de manutenção. Isso ajuda 
a subir a régua e acompanhar o desen-
volvimento de novas tecnologias”, citou a 
prática da Suzano como exemplo. 

 Para conquistar todo o potencial dos 
incrementos tecnológicos, Moraes pon-
derou que é preciso estar atento também 
ao capital humano. “Somos os principais 
responsáveis pelo amadurecimento das 
tendências que levarão às condutas futu-
ras”, enfatizou. “O mundo muda, as má-
quinas mudam, nós precisamos mudar. 
Para isso precisamos ter profissionais 
que sejam capazes de praticar mudanças 
e pensar fora da caixa, sempre baseado 
em estudos e pesquisas que comprovem 
ganhos.”

 O compartilhamento de conhecimento 
foi elogiado por Moraes como uma estra-
tégia eficaz na busca pelo fortalecimento 

LUANA FRANCIS

"Há muitas fábricas que já sofreram contaminações e sequer possuem mínima quantidade  
de pontos de amostragem de água adequados, impedindo a identificação de possível ponto de 
contaminação”, alertou Beber
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“A Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas tem muita relevância, pois é de suma importância 
que a direção e gerência das empresas do setor abracem e demostrem seu envolvimento aos demais 
profissionais da área. Inserida neste cenário, a Albany busca atuar em temas que realmente contribuam 
para o aprimoramento do desenvolvimento de novas tecnologias em prol do aumento da produtividade 
e qualidade que resultem na competitividade deste setor que é referência global.”

Julio Cezar de Freitas, consultor técnico de Prensagem da Albany

“A importância de eventos como a Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas está na inserção do 
mundo académico num cenário onde produtores e fornecedores apresentam duas tecnologias e desen-
volvimentos, visando manter o Brasil na vanguarda da produção de celulose de fibra curta branqueada. 
A Andritz está ávida às novas tecnologias para, como gestor, implementá-las em busca de uma produ-
ção maior e melhor com menor custo.”

Marco Aurélio Garcia, coordenador de Mercado PMC & Rolls –  Pulp da Andritz

“Consideramos a Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas de elevada importância não só pelas 
oportunidades em conhecer as prioridades, necessidades e os rumos do setor, bem como pela interação 
e troca de experiências e tecnologias que promove, mas principalmente pelo fator que une as institui-
ções de ensino, direcionando as pesquisas e desenvolvimentos para a evolução tecnológica, humana e 
sustentável do nosso País. A Açokorte tem como marca o desenvolvimento de novas tecnologias e me-
lhorias contínuas que são personalizadas para cada aplicação e objetivo do cliente, tornando-se assim 
parte do projeto para fortalecimento de competitividade mundial do setor. Esses trabalhos são sempre 
realizados por meio da interação das equipes, visando à evolução do capital humano e baseado sempre 
em soluções sustentáveis.”

Maria Clara Martins, gerente de Vendas da AçoKorte

“A Semana de Celulose e Papel é muito importante para disseminar o conhecimento e igualar o nível 
técnico de todo o País, ao contribuir com o acesso a informações de todos os profissionais do setor.”

Marcelo Xavier Ribeiro, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Buckman

“Este tipo de evento tem a capacidade de preparar jovens para um futuro de inovação tecnológica, 
em meio a um cenário de grandes necessidades de capital humano. A Contech deseja contribuir com 
esse processo de fortalecimento da competitividade do setor sendo competitiva na oferta de alta tec-
nologia e no desenvolvimento de novos produtos e serviços.”

Abilio Franco, diretor de Operações da Contech

Com a 
palavra, os 
patrocinadores
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“Além da oportunidade do aprendizado em si, a Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas promo-
ve a interação entre jovens profissionais de áreas e empresas diversas e experts do setor de celulose e 
papel, o que enriquece ainda mais a troca de experiência. A Kadant desenvolve soluções, tecnologias, 
serviços e assistência técnica em várias etapas da fabricação de celulose e papel, partindo do compro-
misso de aprimorar os processos dos clientes e disseminar conhecimento, contribuindo com a capaci-
tação dos profissionais do setor.”

Pedro Mora Junior, gerente de Vendas da Kadant South America

“É evidente que as relações estão cada vez mais estreitas, ágeis e dinâmicas entre o mundo corporati-
vo e a sociedade. Apesar da grande disponibilidade de informações em mídias sociais e fóruns técnicos 
virtuais (webinar), nada supera a troca de experiências ‘olho no olho’. Eventos desta magnitude, além de 
um poderoso aliado do posicionamento da marca, são um grande meio para estabelecer a conexão real 
entre as as pessoas e suas organizações. As megatendências globais, como urbanização, digitalização e 
a crescente classe média estão moldando a indústria de celulose e papel. A Kemira foca sua estratégia 
no setor e trabalha em estreita cooperação com as empresas para abordar essas tendências e a evolu-
ção dessas necessidades e oportunidades. Com o advento da Indústria 4.0, a empresa vê o setor tendo 
de se adaptar às inovações tecnológicas e seus processos ficando cada vez mais integrados e mais 
digitalizados. Isso está exigindo mais, tanto dos colaboradores quanto dos fornecedores. Entre suas 
importantes ações realizadas nesse sentido, a Kemira colocou a digitalização como parte central da sua 
estratégia e está criando soluções cada vez mais adequadas à esta nova realidade. A Kemira também 
investe pesadamente em novas tecnologias em química e aplicação, assim como no desenvolvimento 
de produtos de fontes renováveis, atendendo a essa forte demanda do setor.”

Carlos Ungaretti, especialista em Aplicação e Desenvolvimento de Mercados em Celulose e Papel 
da Kemira

“A relevância da Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas justifica-se pela necessidade das instituições 
de ensino estarem alinhadas às necessidades das empresas do setor e vice-versa. Só com este alinhamento 
será possível ter profissionais e cursos que realmente vão suprir as necessidades futuras com a eficiência 
necessária. A Metso vem trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias que são empregadas no 
conceito da Indústria 4.0, lembrando que já temos uma plataforma totalmente alinhada a este conceito. 
Outro ponto de destaque diz respeito ao desenvolvimento de produtos (válvulas, chaves e posicionadores 
inteligentes, entre outros) que visam cada vez mais melhorar o desempenho da planta de nossos clientes, 
auxiliando-os a produzir cada vez mais com qualidade superior e com custos competitivos.”

Régis Alves, gerente de Vendas (P&P Brasil) da Metso

“Talvez o maior legado da emana de Celulose e Papel de Três Lagoas seja a troca de experiências, apli-
cações específicas e avaliação de procedimentos, equipamentos e tecnologias. A Solenis possui larga 
experiência em nível global em diversas indústrias, com especial foco em plantas de celulose e papel. A 
abordagem baseada em melhores práticas mínimas adequadas em nível global contribuiu significativa-
mente para impedir e/ou minimizar grandemente os eventuais efeitos de eventos de contaminação.”

Anderson Beber, gerente de Aplicações da Solenis

“O evento promovido pela ABTCP em Três Lagoas é de extrema importância, pois permite o inter-
câmbio de experiências e a disseminação de conhecimento para o setor de celulose e papel. A Voith 
atua com forte investimento em desenvolvimento de novas soluções (que já estão em andamento) e na 
consolidação de tecnologias estabelecidas.”

Ivan Medeiros, gerente de Vendas da Voith Digital Ventures América do Sul
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contínuo da competitividade do setor. 
“Além de conhecimento técnico, este tipo 
de evento proporciona inspiração aos pro-
fissionais iniciantes e alunos, já que  eles 
têm a oportunidade de obter esclareci-
mentos que podem direcionar suas carrei-
ras, fortalecendo a indústria”, opinou. 

 Considerando que a água é uma das 
matérias-primas essenciais para fabrica-
ção de celulose e papel – e o tratamen-
to de efluentes é parte indispensável do 
processo fabril, Carlos Ungaretti e Rafael 
Bortolan, ambos especialistas em Apli-

cação e Desenvolvimento de Mercados 
em Celulose e Papel da Kemira, apresen-
taram as mais recentes tecnologias para 
o tratamento químico, desde o forne-
cimento de equipamentos até o suporte 
técnico, uma vez que as características 
de cada efluente podem alterar de planta 
para planta. 

 “A Demanda Química de Oxigênio, 
identificada pela sigla DQO, é um parâ-
metro indispensável nos estudos de ca-
racterização de efluentes industriais. Ela 
avalia a quantidade de oxigênio dissolvi-

do (OD) consumido em meio ácido que 
leva à degradação de matéria orgânica. A 
análise dos valores de DQO em efluentes 
é uma das mais expressivas, pois reflete 
a quantidade total de componentes oxi-
dáveis. Em combinação com medições de 
processo e análises on-line, é possível re-
alizar o balanço de massa e cálculos para 
monitorar com precisão o tratamento 
de águas residuais da planta para prever 
possíveis dificuldades”, descreveu Unga-
retti ao falar sobre as ferramentas atuais 
que despontam como estado da arte e 
permitem o uso otimizado de produtos 
químicos e maior eficiência na operação 
de tratamento de águas residuais.

 De acordo com a contextualização de 
Ungaretti, os fabricantes de celulose e pa-
pel já estão dando os primeiros passos no 
mundo do controle digital nas operações 
que dependem de dados, mas ainda de 
forma modesta pela capacidade que pode 
ser explorada. “Para aproveitar totalmen-
te o poder da digitalização e colher as 
recompensas, precisamos ter uma visão 
holística dos dados do processo. Em bre-
ve, a digitalização (o poder do controle 
digital em suas mãos) será o diferencial 
para melhorar seus resultados e se desta-
car neste mercado competitivo”, pontuou 
ele, sublinhando que as empresas de pon-
ta há muito tempo se preocupam e tra-
balham para  minimizar seus impactos 
no meio ambiente. “Os novos controles  
on-line são fundamentais nesta etapa”.

 Ainda avaliando o cenário que en-
globa a indústria de celulose e papel, 
Ungaretti ressaltou que o mundo se glo-
balizou, evoluiu, mudou paradigmas e 
hoje não há mais espaço para a cultura 
do consumo pelo consumo. “Tal cultura 
cedeu seu lugar a uma nova forma de in-
teração com os recursos do planeta, que 
não devem ser extraídos indiscriminada-
mente e, posteriormente, ter os resíduos 
de seu processamento descartados sem 
a devida atenção aos impactos que cau-
sam. As empresas estão migrando para 
uma base renovável (permitindo o re-
torno dos produtos à cadeia produtiva), 
que consequentemente forneça os meios 
para a coleta seletiva e reciclagem de re-
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“Somos os principais responsáveis pelo amadurecimento das tendências que levarão às 
condutas futuras”, enfatizou Moraes

Ungaretti e Bortolan apresentaram as mais recentes tecnologias para o tratamento químico, 
desde o fornecimento de equipamentos até o suporte técnico
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síduos”, afirmou, ponderando que isso 
só acontecerá de fato com a colaboração 
entre a atividade empresarial e o consu-
midor final. 

 No âmbito tecnológico, continuou 
Ungaretti, a automação industrial é uma 
realidade em todas as empresas. “Ainda 
assim, muitas têm restrições quanto à sua 
aplicação nos seus processos produtivos, 
já que entendem a automação como algo 
difícil de se atingir dentro da sua realida-
de econômica”, constatou ele. “É possível 
trabalhar em níveis básicos de automação 
utilizando o conhecimento interno das 
equipes de manutenção”, corrigiu e pros-
pectou: “No futuro, o ideal seria que os 
controles fossem desenvolvidos de forma 
conjunta entre as empresas especializa-
das e os profissionais que atuam na área, 
criando sistemas que possam evoluir de 
forma natural junto com as necessidades 
dos usuários”.

 Quanto ao quesito da mão de obra, 
Ungaretti disse acompanhar profissionais 
cada vez mais especializados substituin-
do aos poucos uma geração que possuía 
uma visão mais generalista. “Vejo esta 
massa crítica hoje muito focada, buscan-
do conhecimento das novas ferramentas 
que auxiliam no processo e procurando 
conhecimento em novas fontes, quando 
comparada aos profissionais de décadas 
passadas, cujo conhecimento era adqui-
rido basicamente pela experiência.”

 Ao palestrar sobre gestão de projetos 
de subestação de energia elétrica e os im-
pactos dos turbogeradores no processo 
fabril de celulose, Anderson Camargo, 
coordenador de Engenharia da Suzano, 
abordou aspectos relacionados ao pro-
cesso de outorga para a implantação e 
operação do sistema elétrico da unida-
de fabril de Três Lagoas. “A indústria de 
celulose tem se tornado cada vez mais 
competitiva, com uma busca constante 
de geração de caixa a partir da venda de 
energia elétrica e da redução no custo 
específico de produção (R$/ADt de celu-
lose). Com base nisto, é fundamental ter 
um sistema elétrico robusto, confiável e 
devidamente documentado para garantir 
suas operações”, justificou. 

 Camargo vislumbrou que a geração de 
valor com outros produtos e novas for-
mas de geração de caixa serão vitais para 
garantir o crescimento sustentável da in-
dústria. “No segmento de energia, temos 
várias oportunidades – uma delas passa 
pelo fato de conhecermos este universo e 
seus desafios.”

 Apesar de reconhecer os avanços 
tecnológicos e do capital humano ao 
longo dos últimos anos, Camargo disse 
enxergar mais espaços para progresso. 

“Encontros como esse proporcionam a 
troca de experiência com o que há de 
melhor no mercado e a possibilidade de 
avaliar onde aplicar nosso capital de for-
ma consciente. Nem sempre podemos 
visitar ou estar em contato com outras 
fábricas que têm tecnologias e profis-
sionais diferenciados. Esta interação e 
troca de conhecimento canalizam para 
potencializar o crescimento de todo se-
tor”, sublinhou sobre a Semana de Celu-
lose e Papel promovida anualmente pela  

LUANA FRANCIS

“Por apresentar instabilidade biológica e pela sua difícil desidratação, há um custo bastante 
elevado agregado à retirada de água do lodo e ao seu transporte”, constatou Vessia

LUANA FRANCIS

Camargo abordou aspectos relacionados ao processo de outorga para a implantação e 
operação do sistema elétrico da unidade fabril de Três Lagoas
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O QUE AS EMPRESAS ESPERAM DOS ESTUDANTES QUE ALMEJAM INGRESSAR NO SETOR

 Os futuros profissionais do setor também foram con-
templados com a programação da 7.ª Semana de Celulose 
e Papel de Três Lagoas, organizada pela ABTCP. Estudan-
tes da AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas e do  
Senai Três Lagoas puderam acompanhar palestras concedi-
das por porta-vozes das três grandes empresas da indústria 
de celulose e papel instaladas na cidade e ficaram a par do 
que as companhias esperam dos aspirantes do setor. 

 Para Angela dos Santos, gerente de Gente e Gestão Gente 
da Suzano, a melhor maneira de construir uma carreira sóli-
da e com projeções duradouras é por meio do conhecimento 
e da dedicação. “Por isso, toda empresa espera que seu co-
laborador invista cada vez mais em uma formação de qua-
lidade tanto na área de conhecimento como pessoal”, disse 
sobre o que considera a base de bons profissionais e líderes.

 De acordo com ela, a Suzano valoriza a meritocracia e a 
autonomia e busca oferecer um ambiente de trabalho aco-
lhedor e diferenciado, que auxilie o aprendizado prático e 
ofereça inúmeras oportunidades de desenvolvimento profis-
sional e comportamental. “Procuramos jovens que tenham 
espírito empreendedor, transformador e desbravador.” Outro 
diferencial atual que se aplica em todas as áreas é o conhe-
cimento prático da tecnologia. “Essa ferramenta muda mui-
to rápido e uma pessoa que busca uma boa colocação no 
mercado de trabalho precisa se atualizar constantemente”, 
frisou Angela. 

 “Conscientes das premissas descritas, os jovens devem 
aproveitar a motivação, a curiosidade e o conhecimento, 
justamente o que eles têm de melhor a oferecer para o mer-
cado, para crescerem e consolidarem uma carreira de suces-
so”, completou Angela, lembrando que a escolha deve ser 
feita sempre pensando no que se gosta e tem afinidade. “As 
chances de um profissional ter sucesso na carreira fazendo 
o que gosta são muito maiores.”

 Alberto Pius, gerente de Pessoas e Serviços da Eldorado 
Brasil, afirmou que a empregabilidade tem como base um 
tripé composto de conhecimentos, competências e relacio-
namentos. “O conhecimento está disponível de várias for-
mas e por vários meios, mas o profissional deve saber quais 
precisa adquirir ou atualizar, além de conhecer as formas 
de aprender com eficácia. O segundo elemento do tripé é 
caracterizado pelas competências desenvolvidas desde o 
início da vida social. Competência é a capacidade de mobi-
lizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo 
pertinente numa determinada situação. Concluindo o tripé, 
a rede de relacionamentos é o conjunto de pessoas com as 
quais o indivíduo se relaciona. Isto significa cultivar uma 
rede de relacionamentos durante a vida e saber utilizá-la na 
carreira, visando uma colocação profissional”, detalhou so-
bre cada tópico.

 Entre as características que se destacam como dife-

renciais aos interessados em ingressar neste mercado de 
trabalho, Pius listou: compatibilidade com os valores da 
companhia, visão estratégica do mercado, mente criativa, 
habilidade de relacionamento interpessoal, abertura a mu-
danças, responsabilidade, persistência e entusiasmo. “Hoje, 
mais do que nunca, as empresas priorizam a contratação 
de funcionários competentes e proativos. Para os profissio-
nais que querem se destacar, a saída é ter paciência, foco 
e disposição para colocar a mão na massa”, descreveu. “É 
muito importante conhecer a si próprio profissionalmente, 
pois isso permite compreender a sua posição atual e identifi-
car onde deseja chegar. Sabendo disso, é possível identificar 
quais obstáculos deverão ser superados e perceber se está 
preparado para enfrentá-los ou precisará se capacitar para 
aceitar o desafio”, adicionou o gerente de Pessoas e Servi-
ços da Eldorado. 

 A busca da International Paper segue na mesma direção 
dos demais players. “A IP espera que o profissional esteja 
disposto a aprender, valorize a troca de experiências e bus-
que sempre fazer as coisas certas, do jeito certo, pelas ra-
zões certas”, pontuou Suzana Kaneco, gerente geral da fá-
brica de Três Lagoas.

 Em um mundo de transformações constantes, continuou 
Suzana, saber se adaptar é qualidade indispensável ao pro-
fissional do futuro. “Também levamos em conta idiomas, 
cursos e pesquisas na área, além da força de vontade, per-
sonalidade e respeito aos valores da empresa”, enumerou 
outros diferenciais bem-vindos aos interessados em fazer 
carreira na indústria de celulose e papel. “Os jovens trazem 
em sua bagagem a facilidade de se conectar e aprender com 
diferentes meios e processos. Eles também trazem uma 
nova visão e perspectiva sobre diversos assuntos que po-
derão ser úteis em situações mais sensíveis”, encerrou a ge-
rente geral da IP, elogiando a nova geração de profissionais. 

Estudantes da AEMS e do Senai Três Lagoas puderam acompanhar 
palestras concedidas por porta-vozes das três grandes empresas 
da indústria de celulose e papel instaladas na cidade e ficaram a 
par do que as companhias esperam dos aspirantes do setor
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ABTCP. “O desafio é não parar no tem-
po e buscar constantemente as melhores 
práticas para aplicá-las de forma que 
sejam boas para nós e também para o 
mundo (parceiros, comunidade, cidade, 
país, novas gerações)”, adicionou. 

 A fim de fomentar a discussão sobre 
lodo biológico – uma vez que o aumento 
das plantas de produção de celulose leva 
ao aumento das plantas de tratamento 
de efluentes e, assim, grande gerações de 
lodo –, Vessia da Silva Leite, especialista 
de Controle Técnico da Eldorado Bra-
sil, palestrou sobre métodos de redução 
da geração lodo biológico na Estação de 
Tratamento de Efluentes da empresa e 
alternativas para disposição do mesmo. 
Por apresentar instabilidade biológica e 
pela sua difícil desidratação, há um custo 
bastante elevado agregado à retirada de 
água do lodo e ao seu transporte. Tam-
bém há uma dificuldade em ser usado 
como adubo biológico ou fonte energé-
tica, mesmo sendo composto basicamen-
te por matéria orgânica e ter bom poder 
calorífico. Dessa forma, é necessário que 
as empresas olhem com mais atenção 
para essa situação e busquem alternativas 
ambientalmente mais sustentáveis e com 
menor custos envolvidos neste processo 
para a empresa”, esclareceu ela. “A gera-

ção, desidratação e novas disposições 
para o lodo biológico não são apenas 
uma preocupação financeira para as em-
presas, mas também ambiental. Assim, 
novas tecnologias e inovações vão buscar 
cada vez mais a redução da geração e for-
mas mais eficazes e com menor custo de 
desidratação e transporte, além de ma-
neiras para utilizar o lodo como subpro-
duto gerando alternativas mais sustentá-
veis”, completou. 

 Considerando que as empresas buscam 
por maior eficiência de produção com 
menores custos e de maneira ambiental-
mente sustentável, Vessia sinalizou que a 
tendência é investir cada vez mais em ino-
vações tecnológicas seguindo os conceitos 
de Indústria 4.0. “Neste sentido, vejo que 
a introdução de controles autônomos, 
Internet das Coisas, Big Data e outros na 
estação de tratamento de efluentes, prin-
cipalmente no processo de desidratação 
de lodo e em caldeiras. Esses incrementos 
irão facilitar o uso do lodo biológico como 
fonte energética, sem que isso traga im-
pactos ao processo e ao custo.”

 Ainda na visão de Vessia, o setor de 
celulose e papel desponta na frente de 
outros segmentos industriais que ainda 
estão vivendo a transição entre os con-
ceitos de Indústria 2.0 e 3.0. “Nosso setor 

já vem trabalhando com conceitos de In-
dústria 4.0, porém ainda há espaço para 
novos desenvolvimentos, tanto em tec-
nologia quanto em capital humano para 
que o profissional esteja preparado para 
estas mudanças e tenha êxito em suas ati-
vidades”, ponderou a especialista de Con-
trole Técnico da Eldorado. 

 Conciliar inovações tecnológicas e 
atuação dos profissionais que formam as 
equipes das empresas destaca-se como 
um dos grandes desafios desse processo 
transitório. “Atualmente o profissional 
deve reunir requisitos técnicos e com-
portamentais, visto que muitas das ino-
vações que vêm sendo empregadas no 
processo são de natureza tecnológica. 
A empresa que conseguir desenvolver 
profissionais que acompanhem estas 
mudanças terá uma vantagem compe-
titiva no cenário atual e futuro”, opinou 
Vessia. “Tenho participado cada vez mais 
de eventos desta natureza e percebo que 
são bastante relevantes, no sentido que 
promovem discussões e troca de experi-
ências sobre o setor. Há uma dissemina-
ção do conhecimento e geração de novas 
ideias a respeito das tendências futuras 
do setor fazendo que o desenvolvimento 
aconteça de forma mais rápida e fácil”, 
sublinhou ela.

 A otimização energética do forno de 
cal foi o tema abordado por João Vitor 
Cruz Oliver, assistente técnico de Recu-
peração Química da Eldorado. Ele apre-
sentou um trabalho que teve início após 
uma indagação sobre como otimizar o 
balanço energético de tal equipamento, 
a fim de extrair uma melhor eficiência. 
Dentro da matriz energética da indústria 
de celulose, o forno de cal é responsável 
pela maior fatia do consumo energético, 
utilizando em sua maioria combustíveis 
fósseis “finito”, lembrou Oliver. 

 “Além da questão do custo e da qua-
lidade, há uma grande pressão por parte 
dos órgãos ambientais para que se otimi-
ze ou até mesmo substitua em sua totali-
dade esses combustíveis por alternativas 
oriundas de fontes renováveis”, disse, su-
blinhando que o trabalho está alinhado a 
essas tendências.
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Oliver:  “Além da questão do custo e da qualidade, há uma grande pressão por parte dos órgãos 
ambientais para que se otimize ou até mesmo substitua em sua totalidade esses combustíveis 
por alternativas oriundas de fontes renováveis”
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 Oliver destacou que o futuro está in-
timamente associado à tecnologia, que, 
aliada a profissionais altamente qualifi-
cados, busca a tão desafiadora excelência 
operacional. “O tema abordado apre-
senta a combinação de uma equipe de 
alta performance e tecnologia avançada 
como força motriz para que a empresa 
tenha subsídios para enfrentar de forma 
incisiva os desafios apresentados pelas 
novas tendências do mercado.” 

 Seguindo as tendências tecnológicas, 
Oliver disse acreditar que o setor de ce-
lulose e papel vem dispondo de grande 
esforço para se enquadrar nos conceitos 
da Indústria 4.0, pois “não se trata de 
uma tendência, mas sim uma realidade, 
em que o diferencial competitivo está in-
timamente ligado a esta revolução indus-
trial”. Na visão do assistente técnico da 
Eldorado, para que todo esse movimen-
to tecnológico venha a obter o resultado 
que se espera, é imprescindível que haja 
um relevante investimento no capital hu-
mano, desenvolvendo conhecimento e 
habilidades globalizadas, motivando os 
colaboradores e agregando valores, tor-
nando eficaz a integração a essa dinâmica 
tecnológica. “Há ainda uma lacuna entre 
a indústria e as instituições acadêmicas. 
Tenho plena convicção de que buscando 

essa sinergia, teremos um ótimo cataliza-
dor para o avanço tecnológico e produti-
vo no setor”, apostou.

 Considerando que o diferencial com-
petitivo está atrelado à capacidade de 
interagir de maneira ágil quanto à velo-
cidade frenética com que as coisas estão 
mudando, com novos conceitos e quebra 
de paradigmas, Oliver apontou que ter 
uma equipe composta de profissionais 
que enxergam as mudanças por uma 
ótica positiva e que também tenham a 
capacidade de se moldar de acordo a di-
nâmica tecnológica, mantendo um clima 
inovador e de alta performance, é o cami-
nho ideal para superar todos os gargalos 
desse processo transitório. “Esse modelo 
de evento tem grande potencial de pro-
mover uma maior sinergia entre a indús-
tria e instituição acadêmica – quesito que 
o setor brasileiro ainda é carente e que 
interfere negativamente na velocidade da 
evolução e aplicação das novas tendên-
cias de mercado”, encerrou. 

 Ao discorrer sobre inovações de con-
trole do processo de lavagem da polpa 
marrom, Marcelo Xavier Ribeiro, gerente 
de Desenvolvimento de Negócios da Bu-
ckman, alertou que, atualmente, é comum 
usar informações operacionais, como ní-
vel de tina e pressão de chuveiros, mas, 

mesmo tendo um supervisório atuando, 
essas informações são reativas a variações 
de processo, sendo o ideal ter informa-
ções preditivas. “Os custos de químicos 
de branqueamento e desempenho da eva-
poração são impactados diretamente pela 
eficiência da lavagem de polpa marrom e, 
em muitos casos, essas áreas são garga-
los das empresas. Quanto mais eficiente 
e estável a lavagem, maior o controle de 
processo. Seguindo uma tendência da 
Indústria 4.0 é muito importante já ter al-
ternativas de automação aliadas a soluções 
químicas. Assim, é possível prever as osci-
lações de processo e se adiantar nas ações, 
antes que os problemas ocorram.”  

 Na análise de Ribeiro, a indústria de 
celulose vem se tornando cada vez mais 
tecnológica agindo nos pequenos deta-
lhes, desde a clonagem da madeira a sis-
temas e processos mais controlados. “A 
operação que, muitas vezes, agia via ten-
tativa e erro, hoje está se tornando mais 
mensurável com essas novas tecnologias.”

 Embora esteja em linha com os avan-
ços tecnológicos que possibilitarão um 
processo produtivo cada vez mais eficaz, 
o gerente de Desenvolvimento de Negó-
cios da Buckman ainda vê um gargalo 
relacionado ao desenvolvimento próprio 
de tecnologia. “Hoje o mercado não tem 
a ousadia de sair na frente em um novo 
desenvolvimento, pedindo sempre uma 
referência estrangeira, quando, na verda-
de, deveria ter orgulho de ser o pioneiro. 
É preciso mudar o mind set e passar a ser 
a referência neste quesito”, opinou. 

 Ribeiro também disse visualizar a indús-
tria de celulose e papel como “mais tradi-
cional” na visão de jovens que sonham em 
trabalhar em empresas como Google, Ap-
ple ou startups. “Um caminho para atrair 
jovens talentos e desenvolver o capital hu-
mano para acompanhar as tendências tec-
nológicas seria demonstrar como a celulose 
está presente nas nossas vidas e apresenta 
potenciais ainda não explorados, como 
produtos à base de nanocelulose”, sugeriu 
ele. Demonstrar que essa indústria é de 
fonte renovável e está cada dia mais com-
prometida com o meio ambiente é mais 
uma estratégia eficaz neste sentido.  n
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“Hoje o mercado não tem a ousadia de sair na frente em um novo desenvolvimento, pedindo 
sempre uma referência estrangeira, quando, na verdade, deveria ter orgulho de ser o pioneiro. 
É preciso mudar o mind set e passar a ser a referência neste quesito”, opinou Ribeiro


