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AÇÕES INSTITUCIONAIS

  Recomendações para  
embalagens de sacos

No mundo de produtos em pó a granel, como materiais de 
construção, produtos químicos e alimentos, diferentes cadeias 
de suprimentos impõem demandas diferentes às embalagens. 
Além disso, as máquinas usadas em todo o mundo para pro-
duzir e encher a embalagem consistem em diversas tecnolo-
gias, marcas e modelos. Isso resultou no desenvolvimento e 
uso de uma variedade de soluções e processos de embalagem. 
Portanto, a BillerudKorsnäs e a Haver & Boecker desenvol-
veram um conjunto de recomendações chamado Normas de 
embalagem de sacos. As primeiras dez normas de embalagem 
de sacos estão disponíveis gratuitamente e podem ser baixa-
das em: https://www.billerudkorsnas.com/our-offer/packa-
ging-solutions/sack-solutions/sack-packaging-norm
Fonte: BillerudKorsnäs

  Suzano valoriza os 105 anos  
de Três Lagoas-MS

Nos 105 anos de Três Lagoas-MS, a Suzano reforçou seu 
compromisso de promover o desenvolvimento sustentável no 
município. Essa responsabilidade foi assumida há pouco mais 
de uma década, quando, ainda em 2009, foi iniciada a opera-
ção da primeira fábrica da companhia em Mato Grosso do Sul. 
“A Suzano sempre soube do potencial de Três Lagoas para o 
desenvolvimento industrial. Ciente do talento da cidade e de 
seu povo, em menos de uma década de operação, a companhia 
investiu em duas fábricas de celulose, que colaboraram para a 
enorme transformação do município que vemos hoje. Para a 
Suzano, é motivo de orgulho fazer parte dessa história, que, em-
bora tenha inúmeras conquistas, está só começando. Aprovei-
tamos para reafirmar nosso compromisso de seguirmos como 
‘gente que inspira e transforma na região’, um dos direciona-
dores culturais da empresa, buscando cada vez mais melhorar 
nossa excelência operacional e investindo em ações voltadas 
para manter e ampliar o envolvimento da comunidade nesse 
contínuo processo de desenvolvimento”, destaca Eduardo Fer-
raz, Gerente Executivo Industrial da Suzano em Três Lagoas.
Fonte: Suzano

  IBÁ lança novo vídeo sobre  
a importância da madeira

A IBÁ lançou um novo vídeo com foco na madeira e sobre 
como ela está presente em nossos ambientes. Os pisos lamina-
dos e painéis de madeira, que formam os móveis, estão por todos 
os lados: sala, quarto e cozinha. Neste período em que estamos 
ficando mais em nossos lares, eles tornaram-se nossos compa-

nheiros inseparáveis, que além de deixarem os ambientes acon-
chegantes, são sustentáveis, fáceis de limpar e muito mais boni-
tos, né?! Confira no site da IBÁ ou no canal no YouTube.
Fonte: IBÁ

  UFSCar é credenciada como unidade 
EMBRAPII

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi cre-
denciada como unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial (EMBRAPII), referência no setor de 
inovação e tecnologia industrial. Logo, poderá desenvolver 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) 
na área de Materiais e Processos Sustentáveis, e está vincula-
da ao Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). O 
gerenciamento dos projetos será realizado pela Fundação de 
Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (FAI.UFSCar).

“O credenciamento como unidade EMBRAPII torna a 
UFSCar mais competitiva no desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para as indústrias do nosso País. Hoje, entramos 
para um seleto grupo de Instituições”, afirmou a reitora da 
UFSCar, Wanda Hoffmann.
Fonte: UFSCar

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588
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André Kakehasi é o novo diretor de Automação 
da Valmet para a América do Sul. Há 15 anos na 
empresa, o profissional é formado em Engenharia 
Elétrica, com especialização em Celulose & Papel e 
Gestão Comercial e MBA em Finanças.
Fonte: Valmet

Thomas Meyer é o novo diretor de Fibras da 
Melhoramentos Florestal e será responsável pela 
gestão da planta industrial da empresa. Ele as-
sume o cargo com o objetivo de acelerar a visão 
estratégica da empresa. Meyer possui mais de 25 
anos de experiência de mercado e nessa trajetó-
ria atuou em Vendas, Marketing, Compras, Lo-
gística e Indústria em grandes empresas, como 
Suzano Papel e Celulose, Labate Papéis, Maittra e nos últimos dois anos es-
teve à frente das operações das unidades MD Papéis e BIQ Adesivos, ambas 
pertencentes ao Grupo Formitex.
Fonte: Melhoramentos

Sandra Sundbäck foi nomeada diretora executiva do grupo sueco de bioe-
conomia Paper Province. Ela assume sua nova posição em agosto, quando 
substituirá Maria Hollander.
Fonte: Paper Province

FATOS

  Novo acordo de reformas de caldeiras com Suzano
Com contratos firmados em dezembro de 2019 e março de 2020, o acordo contem-

pla duas plantas da Suzano, em Jacareí-SP e Aracruz-ES. Na unidade de Jacareí, será 
feita a substituição completa dos superaquecedores secundário e terciário e, ainda, um 
upgrade do sistema de ar secundário, em regime Engineering Procurement Supervi-
sion (EPS), os quais serão montados na Parada Geral programada para novembro deste 
ano. Já na unidade de Aracruz, será realizada uma intervenção na caldeira de recupe-
ração B. Esta reforma, contratada no final de março de 2020, em regime Engineering 
Procurement Construction (EPC), compreende a substituição da fornalha inferior da 
caldeira, com atualização de design e tecnologias, incluindo novo sistema de ar de com-
bustão e queimadores de partida. Faz parte do escopo do projeto, ainda, a substituição 
da parte superior da parede frontal e a substituição do tanque de dissolução da caldeira. 
Neste projeto, também está contemplado o suporte remoto por 18 meses pós-start-up, 
utilizando os serviços de Internet Industrial e do Valmet Performance Center. A exe-
cução dessa reforma está programada para ocorrer durante a Parada Geral da unidade, 
prevista para julho de 2022.
Fonte: Valmet
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um escopo estendido de fornecimento, incluindo a constru-
ção. A planta integrada de ácido sulfúrico, que produz ácido 
sulfúrico a partir de gases odoríferos da própria fábrica, foi 
originalmente desenvolvida junto com a Metsä Fibre para a 
fábrica de bioprodutos Äänekoski.

A entrega de automação inclui ainda o sistema de controle 
industrial com Valmet DNA, sistema de gerenciamento de in-
formações da planta, controles avançados de processo (APC), 
analisadores e medições on-line e sistemas dedicados. Os re-
cursos da Internet Industrial da Valmet incluem simuladores 
e otimizadores para ilhas de processos selecionados assim 
como conectividade com o Valmet Performance Center. 

Norske Skog, Áustria – A Valmet fornecerá uma 
planta completa de caldeira a vapor para a fábrica de pa-
pel da empresa, em Bruck an der Mur, que será entregue 
em 2022. O investimento melhorará a competitividade de 
custos da usina, reduzirá sua pegada de carbono e criará 
negócios além do papel, gerando receita com a combustão 
de combustíveis derivados de resíduos (RDF).
Fonte: Valmet

  IHM Stefanini implementa sistema 
para melhorar o desempenho da fábrica da 
Klabin

A IHM Stefanini foi responsável pela implantação do sis-
tema PIMS (Plant Information Management System) para 
a obtenção de dados na Unidade Puma, fábrica da Klabin 
implantada nos últimos anos no Paraná. O objetivo foi pro-
mover a integração de informações de todos os sistemas que 
compõem o complexo, centralizando os dados disponíveis e 
promovendo o acesso a eles de forma eficiente.  O tamanho 
exponencial da Unidade Puma fez com que o desafio se tor-
nasse ainda maior pela enorme diversidade de equipamen-
tos e sistemas. Foram monitoradas e organizadas 75 mil 
variáveis de diversas fontes de dados como instrumentos de 
processo (+ de 20K), válvulas de controle (+ de 3K), motores 
elétricos (+ de 3,5K) e bombas (+ de 600), de diferentes fabri-
cantes. Tudo foi integrado por meio do PI System, software da 
empresa americana OSIsoft que é referência para lidar com 
PIMS, e que garantiu tanto a interface com mais de dez sis-
temas quanto a integração com diversas plantas para coleta, 
monitoramento e consolidação das informações oriundas de 
todas as empresas envolvidas no projeto. Com a infraestrutu-
ra de dados altamente escalável e configurável do PI System, 
foi possível simplificar a operação com inteligência de ativos 
e, também, com processos para inteligência operacional, 
tudo em tempo real.
Fonte: IHM Stefanini

FATOS

  ART IT utiliza Design Thinking para 
aprimorar a experiência do usuário na  
OJI PAPÉIS ESPECIAIS

Em novembro de 2019, o grupo japonês Oji Holdings 
Corporation anunciou um investimento de 500 milhões de 
reais em sua fábrica em Piracicaba-SP para ampliar a capa-
cidade de produção de papéis especiais. Dentro deste pen-
samento de melhoria contínua, a companhia também está 
promovendo a transformação digital. Para isso, a ART IT 
– especializada em soluções e serviços de TI – foi contratada 
para trazer melhorias no portal de clientes e em alguns de 
seus sistemas internos. A ART IT sugeriu a utilização do De-
sign Thinking visando aprimorar a experiência do usuário, 
que tem por objetivo resolver problemas complexos com o 
foco nas pessoas. O projeto com a OJI PAPÉIS ESPECIAIS 
terá a duração de 2,5 meses e o desenvolvimento visa a apli-
cação da web responsiva, para que a experiência possa se es-
tender para tablets e celulares. Neste momento, o trabalho 
está em fase de Prototipação.

Segundo Cainã Facco, Analista de Marketing, da OJI PA-
PÉIS ESPECIAIS, as melhorias propostas pela ART IT irão 
otimizar o trabalho interno, pois o cliente não precisará mais 
telefonar para fazer suas solicitações, com tudo podendo ser 
resolvido pelo portal. 
Fonte: ART IT

  Bioprodutos em Kemi, Finlândia  
A Valmet e a Metsä Fibre (Grupo Metsä) assinaram um 

acordo no qual a Valmet fornecerá as principais tecnologias 
e o sistema de automação para uma nova fábrica de biopro-
dutos em Kemi, na Finlândia. A confirmação do projeto 
está sujeita à aprovação final da Metsä Fibre, esperada para 
ocorrer ainda em 2020. Se concretizada, a nova fábrica de 
bioprodutos, que deve iniciar a produção em 2023, terá uma 
capacidade anual de produção de celulose de 1,5 milhão de 
toneladas e vários outros bioprodutos. 

A entrega da Valmet inclui engenharia, compras, geren-
ciamento do fornecimento e construção da linha de pátio de 
madeira, cozimento e linha de fibras, secagem e enfardamen-
to da celulose, sistema de tratamento de gases não condensá-
veis, evaporação, cristalização de cinzas, caldeira de recupe-
ração, recaustificização, forno de cal, sistema de gaseificação 
de biomassa, incluindo processo de secagem de cavacos. Além 
disso, a Valmet entregará a planta de ácido sulfúrico e recons-
truirá a linha de fibras existente e a caldeira de biomassa, com 
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  Sistema de Ozônio da Xylem é escolhido 
para a fábrica da LD Celulose no Brasil

A Xylem entregará uma planta de ozônio da Wedeco 
para a nova planta da LD Celulose no Brasil. A unidade da 
Wedeco, instalada na fábrica, entregará 7,2 toneladas de 
ozônio por dia, ajudando a nova fábrica a produzir a ce-
lulose solúvel sem o uso de produtos químicos para bran-
queamento à base de cloro e, portanto, garantindo a menor 
pegada ecológica possível. O ozônio será produzido no lo-
cal usando oxigênio e eletricidade verde gerados a partir de 
subprodutos de biomassa do processo de polpação.
Fonte: Xylem

  Andritz 
PrimeLineCOMPACT S 1300 – A Andritz fornecerá uma 

máquina tissue PrimeLineCOMPACT S 1300 completa com 
sistema de preparação de massa para a Xuong Giang Paper 
Mill, no Vietnã, uma empresa subsidiária da Bac Giang Im-
port Export JSC. A nova linha tem capacidade de 54 tonela-
das/dia, velocidade de 1.300 m/min e largura de 2,85 metros, 
processando fibra virgem como matéria-prima para a pro-
dução de toalhas faciais, papéis higiênicos de alta qualidade, 
bem como guardanapos. O início das operações está previsto 
para o quarto trimestre de 2020. A planta de preparação de 
massa é dividida em sistemas separados para fibra curta e fi-
bra longa e inclui o sistema de fluxo de massa, recuperação de 
fibras, sistema de manuseio de refugo e bombas. 

Suavidade na operação e qualidade no produto – A An-
dritz recebeu um feedback positivo para a máquina de tissue 
fornecida há poucos meses para a Vajda Papír, na Hungria. 
“Estamos realmente satisfeitos com a qualidade do nosso pa-
pel. Recebemos um retorno muito bom de nossos clientes, que 
estão impressionados com a suavidade e a sensação de toque 
nas mãos”, diz Attila Vajda, CEO da Vajda Papír. A PrimeLine-
COMPACT – com velocidade de projeto de 2.100 m/min, largu-
ra de 2,74 m e capacidade de 35.000 t/a – produz lenços faciais de 
alta qualidade, guardanapos, papel higiênico e toalhas de papel. 

Inicialização bem-sucedida da linha TMP na Volga Paper 
Mill – A empresa recebeu o PAC (Certificado de Aceitação Pro-
visória) da Volga Paper Mill em Balakhna, na região de Nizhnij 
Novgorod, Rússia, pela reconstrução da linha TMP (Pasta Ter-
momecânica). Devido à crise do novo Coronavírus, o trabalho 
completo de inicialização foi realizado remotamente para evitar 
riscos à saúde e segurança. Sergey Pondar, CEO da Volga Pulp 
and Paper Mill, explica: “Devido à pandemia, a equipe teve que 
deixar a fábrica durante a fase de comissionamento. Concorda-
mos mutuamente em continuar usando o suporte remoto para 
evitar atrasos significativos. Esta decisão estava absolutamente 
certa. O suporte à inicialização remota funcionou extremamen-
te bem e o sistema tem um desempenho excelente”. 
Fonte: Andritz

FUSÕES & AQUISIÇÕES

  Solenis conclui a aquisição do  
negócio de papel da ChemSystems

A Solenis LLC encerrou o processo de aquisição anunciado 
anteriormente do negócio de papel da ChemSystems, uma pro-
dutora e fornecedora de soluções químicas especializadas para 
indústrias de uso intensivo em água na África Subsaariana.
Fonte: Solenis

Fonte: Solenis LANÇAMENTOS
  Supera White: Ibema vislumbra  

mercados internacionais

Com o intuito de aumentar a participação nos mercados dos 
Estados Unidos e Europa, a Ibema lançou uma nova linha de cartão 
triplex: o Supera White. Classificado de acordo com as normas eu-
ropeias como GC1 – cartão de fibra virgem revestido com coating 
e reverso branco – o Supera White atende aos níveis internacio-
nais de qualidade, destacando-se por alta performance e rigidez.  
Sua fórmula, segundo a empresa, foi desenvolvida para atender 
aos mercados mais exigentes, e é composta por uma seleção de 
matérias-primas nobres, que garantem uma superfície muito 
mais uniforme e potencializam o desempenho em máquina para 
a criação de embalagens nos segmentos farmacêutico, cosmético 
e de alto padrão. 

Para Augusto Arns, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Ibema, o Supera White, fruto de mais de nove meses de 
estudos e testes, vai ao encontro das principais tendências do 
mercado gráfico, sobretudo neste cenário de constante trans-
formação: produtos de alto valor agregado, sustentáveis e que 
promovam um aumento da eficiência nas operações. “Um ma-
terial com melhor rigidez é mais econômico para o gráfico, que 
consegue produzir um volume maior de embalagens por peso 
de papelcartão. Essa característica tem um impacto importan-
te na ponta da cadeia, pois reduz significativamente a geração 
de resíduos sólidos – um compromisso de sustentabilidade fir-
mado publicamente por muitas organizações.”

Para a Ibema, o lançamento do Supera White marca tam-
bém o início de um grande processo de reestruturação do atual 
portfólio. Trata-se da evolução Speciala, produto sucesso em 
vendas que deixa de ser fabricado.
Fonte: Ibema

 

DIVULGAÇÃO
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  Nouryon investe em produtos  
com foco na sustentabilidade 

A Nouryon investiu em produtos sustentáveis, a fim de 
fomentar a indústria com soluções que vão ao encontro das 
necessidades do mercado, como o SolAmaze™Natural, um po-
límero de origem vegetal e biodegradável, que forma um filme 
em filtros solares de emulsão com alto fator de proteção solar 
(FPS). Além de reduzir o impacto no meio ambiente, ele pro-
porciona alta performance para produtos da linha de personal 
care – não só protetores, como maquiagens e cremes para ros-
to e corpo. Para o mercado de construção civil, a nova solu-
ção é um isolante térmico para revestimentos frios de telhado. 
Nas formulações agrícolas, a empresa lançou um dispersante 
biodegradável e multifuncional que pode substituir produtos 
menos sustentáveis   nas formulações de proteção de culturas à 
base de água e tratamento de sementes: o Agrilan® 1015. Es-
ses e outros investimentos sustentáveis têm trazido resultados 
positivos para a Nouryon: em 2019, a empresa alcançou uma 
receita de 1,7 bilhões de euros com produtos eco-premium, ou 
seja, que têm benefícios significativos de sustentabilidade em 
relação às opções comuns no mercado, oferecendo a mesma, 
ou melhor, funcionalidade.
Fonte: Nouryon

  BillerudKorsnäs desenvolve  
ferramenta de avaliação do ciclo  
de vida para embalagens 

Muitas marcas e varejistas podem reduzir o impacto cli-
mático de suas embalagens em até 50% e evitar a emissão de 
milhares de toneladas de Dióxido de Carbono no ar. Os re-
sultados são baseados em avaliações do ciclo de vida realiza-
das pela BillerudKorsnäs em uma nova ferramenta que avalia 
o impacto ambiental de diferentes soluções de embalagem. 
Introduzida recentemente, ela contém um extenso banco de 
dados sobre diferentes materiais de embalagem, incluindo os 
dados da própria BillerudKorsnäs. Ao selecionar vários pa-
râmetros relacionados à embalagem, por exemplo, como ma-
terial, tamanho, local de produção, transporte e método de 
disposição, a ferramenta mostrará o impacto total do ciclo de 
vida das emissões de dióxido de carbono e consumo de água. 
Na empresa, a ferramenta é usada principalmente para me-
lhorar a eficiência da cadeia de suprimentos e o desempenho 
ambiental dos clientes com produção na Ásia. Os clientes po-
dem usar as informações em seus relatórios de comunicação 
ambiental e sustentabilidade.
Fonte: BillerudKorsnäs

  OnCall.Video oferece  
suporte remoto com especialistas

A nova ferramenta digital de suporte remoto da 
Voith permite às empresas acesso rápido aos especialis-
tas da Voith por meio de um sistema de comunicação 
audiovisual de alta qualidade. Com o OnCall.Video, os 
técnicos da Voith podem prestar suporte remoto onde 
quer que a fábrica esteja instalada. A análise de dados 
em tempo real é possível graças ao uso de tablets, ce-
lulares e óculos de dados inteligentes. Os equipamen-
tos permitem que os operadores fiquem com as mãos 
livres para a realização dos procedimentos, graças aos 
comandos de voz que têm excelente qualidade de som 
por meio do cancelamento de ruído ativo. Além disso, é 
possível realizar a interação entre a equipe da fábrica e 
os especialistas por meio da visualização da tela de alta 
resolução. Desenvolvido para o ambiente industrial, 
os acessórios do OnCall.Video são compatíveis com os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e têm pro-
teção contra água e poeira. 

SmartGrinder: recondicionamento de prensas pa-
rafuso – O novo serviço de recondicionamento da Voith 
para prensas parafuso garante o desempenho original e 
redução dos tempos de parada. Trata-se de um sistema 
modular que pode ser configurado durante a operação 
para adaptar-se ao tamanho e às necessidades de cada 
prensa parafuso. Antes da retífica, é realizada uma me-
dição digital detalhada das condições da haste e dos fi-
letes do parafuso, indicando quais áreas exigem maior 
atenção. A construção do SmartGrinder permite realizar 
uma restauração rápida e altamente precisa do diâmetro 
da prensa parafuso. Depois da primeira retífica, o Smar-
tGrinder pode ser montado ainda mais rapidamente, já 
que as placas de montagem permanecem instaladas na 
prensa parafuso. 

InfibraDisp define novos padrões com ajuste hi-
dráulico de distanciamento – A Voith está ampliando o 
portfólio de produtos da sua linha de preparação de massa 
BlueLine com um novo dispersor com ajuste hidráulico 
de distanciamento. O InfibraDisp é caracterizado por um 
ajuste de distanciamento preciso, com variação contínua 
de posicionamento, ajuste automático do ponto zero e 
operação amigável. A nova unidade de controle inteligen-
te permite monitorar o desgaste dos discos e evita o risco 
de contato dos discos com os sensores de vibração. Como 
principal elemento do Sistema de Dispersão Compacto 
BlueLine, o novo InfibraDisp maximiza a extração de fi-
bras de alta qualidade de papéis reciclados. 
Fonte: Voith
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  Empresa cria identificador de piso  
versátil para distanciamento social 

Em meio aos cuidados adotados por conta da Covid-19, o distan-
ciamento social está entre as medidas preventivas mais eficazes contra 
a proliferação do vírus. É cada vez mais comum observar nos estabele-
cimentos “marcadores de distância”, principalmente onde há formação 
de filas e eventuais aglomerações. Pensando nessa demanda, a Isoflex, 
empresa paranaense de gestão visual e materiais para escritório, desen-
volveu um identificador de piso versátil. Fabricado em PVC e resistente 
ao fluxo contínuo de pessoas, o produto possui formato de um A4, com 
margem zebrada, deixando a opção de a empresa escrever o que preci-
sar em uma folha e a introduzir ao produto por uma abertura lateral. 
Aí, basta retirar a película protetora da área adesiva do produto e colar 
no local desejado. 
Fonte: Isoflex

 

MERCADO

  O Impacto do Covid-19 no  
Mercado de Desdobro de Pinus 

A Consufor realizou uma pesquisa junto à indústria madeireira 
que identifica os impactos do COVID-19 e as perspectivas para o setor. 
Com o trabalho, a Consufor afirma cumprir sua missão da área de in-
teligência de mercado, que é a de produzir informações qualificadas e 
análises fundamentadas em técnica e experiência, permitindo aos ges-
tores tomar as decisões certas para o seu negócio. Foram entrevistadas 
30 empresas que consomem anualmente quase 6 milhões m³ de toras 
de Pinus, dos segmentos de serrados, compensados e painéis. O relató-
rio completo pode ser acessado em https://consufor.com/wp-content/
uploads/2020/05/Impacto-da-COVID-19.pdf
Fonte: Consufor

  IFC e IDB Invest colideram financiamento de 
US$1.1 bilhão para LD Celulose 

A IFC, instituição membro do Grupo Banco Mundial, e o IDB In-
vest, do Grupo IDB, estão coliderando um financiamento de US$1.1 
bilhão para a LD Celulose S.A., joint venture criada pela Lenzing AG e 
Duratex S.A., para a construção de uma das maiores fábricas de celu-
lose solúvel do mundo, em Minas Gerais. A agência de crédito à expor-
tação Finnvera e outros sete bancos comerciais estão participando do 
financiamento. O financiamento apoiará o programa de investimentos 
da LD Celulose para 2020-2022, que consiste na construção de uma 
fábrica de celulose solúvel e na instalação de uma usina de cogeração 
com capacidade de 144 megawatts. Como parte do projeto, a LD Celu-
lose também plantará e fará o manejo responsável de aproximadamen-
te 70 mil hectares de florestas de eucalipto. A usina de cogeração estará 
entre as mais produtivas e as de maior eficiência energética do mundo, 
direcionando 40 por cento do excesso da bioeletricidade gerada no lo-
cal para abastecer a rede pública com energia verde. 
Fonte: LD Celulose

  Grupo Voith segue consistente
O Grupo Voith apresentou resultados positivos no primei-

ro semestre (de outubro de 2019 a fim de março de 2020) do 
atual ano fiscal de 2019/20, apesar do ambiente de mercado 
adverso. Os resultados da empresa começaram a ser negati-
vamente afetados no final do período de referência pela pan-
demia da COVID-19 – começando pela China, um dos mais 
importantes mercados da Voith, mas depois alastrando-se pelo 
resto do mundo. A pandemia foi acompanhada de imposições 
de distanciamento social, paradas de produção e uma percep-
tível relutância dos clientes em realizar investimentos. Apesar 
disso, as vendas do Grupo registraram 2,08 bilhões de euros, 
um valor levemente superior ao do mesmo período do ano pas-
sado (2,07 bilhões de euros). Os pedidos recebidos totalizaram 
2,17 bilhões de euros, um valor semelhante ao registrado no 
ano passado (2,29 bilhões de euros). “O Grupo Voith apresen-
tava uma condição operacional e financeira muito favorável no 
começo desta crise da COVID-19. É em ocasiões como estas 
que podemos constatar as vantagens da nossa diversificação 
setorial e geográfica. Estamos confiantes de que não apenas re-
sistiremos bem à crise, mas que também estamos perfeitamen-
te posicionados para avançarmos em nossa atual trajetória de 
crescimento sustentável e rentável”, afirmou o Dr. Toralf Haag, 
presidente e CEO da Voith.
Fonte: Voith

PRÊMIOS

  Prêmio ANA 2020
O Prêmio da Agência Nacional de Águas – ANA 2020 

– está com inscrições abertas até o próximo dia 31 de julho. 
Podem participar da premiação micro e pequenas empresas, 
assim como médias e grandes corporações que desenvolve-
ram boas práticas relacionadas à água e que contribuam para 
a promoção da segurança hídrica, gestão e uso sustentável dos 
recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável do Bra-
sil. As inscrições para o concurso podem ser realizadas gratui-
tamente pelo hotsite www.ana.gov.br/premio.
Fonte: ANA

  Posigraf premia melhores fornecedores
Para reconhecer as melhores práticas no mercado gráfico 

e celebrar as parcerias que cumpriram todas as exigências de 
qualidade e compliance, a Posigraf lançou o 1.° Prêmio Posi-
graf de Excelência, com dez fornecedores premiados, em cin-
co categorias: Fabricante de Papel; Serviços Gráficos; Insumos 
Produtivos; Transporte; Insumos Químicos e Sustentabilidade. 
A premiação virtual aconteceu no final do mês de maio, du-
rante o 2.° Encontro de Fornecedores Posigraf, e teve entre os 
vencedores do setor de papel a Stora Enso – Ouro e a  Suzano 
Papel e Celulose – Prata.
Fonte: Posigraf
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  Suzano é destaque em ranking  
da revista Institutional Investor

A Suzano foi destaque na premiação 2020 Latin America Exe-
cutive Team, elaborada pela revista norte-americana Institutional 
Investor, que reconhece os melhores profissionais e atuações das 
empresas no relacionamento com seus investidores. A Suzano 
ocupou o primeiro lugar em cinco categorias do setor de celulose 
e papel: Melhor CEO (Walter Schalka), Melhor CFO (Marcelo 
Bacci), Melhor Programa de Relações com Investidores, Melhor 
Analyst Days e Melhor ESG, como são conhecidas internacional-
mente as práticas ambientais, sociais e de governança. A compa-
nhia também ocupou o segundo lugar na avaliação geral das ca-
tegorias Melhor Profissional de Relações com Investidores, com 
a Gerente Executiva Camila Nogueira, e Melhor Equipe de Rela-
ções com Investidores. A terceira posição de Melhor Profissional 
de Relações com Investidores foi representada por Luiz Otavio 
Fonseca, consultor da Suzano. 
Fonte: Suzano

COMEMORAÇÕES

Robô YuMi® da ABB 
O YuMi, primeiro robô industrial colaborativo de dois 

braços do mundo, completa neste mês cinco anos desde o 
seu lançamento. Desenvolvido pela ABB, o YuMi foi pro-
jetado para trabalhar ao lado de pessoas de forma segura 
e confiável, exercendo tarefas com alto nível de precisão, 
como montagem de pequenas peças e tarefas repetitivas. 
No Brasil, o primeiro YuMi foi comercializado em 2016. 
Desde então, vem sendo utilizado por diversas indústrias 
e setores, desde automotivo até bens de consumo e ele-
trônicos. Confira este vídeo com os principais feitos do 
YuMi  https://youtu.be/v8Nkhf_lZG4
Fonte: ABB

SUSTENTABILIDADE

  Veracel recebe reconhecimento inédito 
A conservação de 25 espécies de mamíferos de médio e 

grande porte, 229 espécies de aves e 242 espécies de flora ren-
deu à Veracel um reconhecimento inédito no setor de florestas 
plantadas. A empresa recebeu a Certificação de Serviços Ecos-
sistêmicos da Conservação da Biodiversidade (FSC® C017612), 
criado pelo FSC Brasil e emitido no Brasil pelo Imaflora. O 
objetivo do procedimento é reconhecer e valorizar a atuação 
de empresas e organizações que usam os recursos naturais 
sem esgotá-los, seguindo assim um dos principais pilares do 
desenvolvimento sustentável. A única organização brasileira 
a receber o selo até hoje havia sido a Cooperativa dos Produ-
tores Agroextrativistas do Bailique (AmazonBai), que produz 
açaí e foi reconhecida em fevereiro de 2019. Foco da auditoria, 

a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estação 
Veracel fica em uma área de Mata Atlântica, nos municípios 
de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. “Nos-
so desafio era mostrar que nosso trabalho vai além do manejo 
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente 
viável”, afirma Virginia Londe de Camargos, coordenadora de 
Estratégia Ambiental e Gestão Integrada da Veracel. O papel 
da flora na manutenção da biodiversidade da região também 
foi considerado. “São 6.069 hectares de Floresta Ombrófila de 
Terras Baixas, com importantes manchas de mussununga, 
uma vegetação de distribuição restrita, com espécies que só se 
encontram na Mata Atlântica”, destaca Alexandre Sakavicius 
Borges, engenheiro florestal responsável pela auditoria. 
Fonte: Veracel

  Comissão das Nações Unidas  
reconhece programa de  
restauração ambiental da Suzano 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), 
apresentou no Big Push para a Sustentabilidade no Brasil com 
projetos considerados transformadores rumo à sustentabilida-
de do desenvolvimento. Entre 15 principais destaques esteve o 
Programa de Restauração Ambiental da Suzano. Com o empre-
go de técnicas e metodologias customizadas, o projeto resultou 
no plantio de 10,7 milhões de mudas nativas em um período de 
dez anos. Os plantios aconteceram em mais de 31.000 hectares 
de áreas degradadas, distribuídas em três biomas brasileiros: 
Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. A partir deste ano, a em-
presa quer ampliar a captura de sinergias e compartilhamento 
de boas práticas entre todas as unidades da empresa. 
Fonte: Suzano

  Irani Papel e Embalagem lança 
Relatório de Sustentabilidade 2019

A Irani Papel e Embalagem lançou o Relatório de Sustenta-
bilidade 2019. Entre seus principais resultados, destacam-se o 
investimento de quase R$ 3 milhões, realizado no ano passado, 
para a empresa manter-se adequada internamente para atender 
as normas regulamentadoras e concluir 100% das capacitações 
necessárias. A redução de 8% as emissões de gases que contri-
buem para o efeito estufa, em comparação com 2018. Ainda 
em preservação ambiental, a empresa teve um retorno de 6.110 
toneladas de aparas de clientes para reciclagem. No parque in-
dustrial de Vargem Bonita-SC, o maior da Irani, houve recu-
peração de 15% a mais de plástico reciclado, em relação ao ano 
anterior. A usina de reciclagem da companhia obteve uma re-
dução de 7% de resíduos enviados a aterro e geração de resíduos 
por tonelada líquida produzida de papel. Acesse o relatório no 
site da empresa. www.irani.com.br
Fonte: Irani Papel e Embalagem
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  Pesquisa da Smurfit Kappa revela 
que consumo Consciente manterá a 
sustentabilidade como uma prioridade 
para as empresas

Uma nova pesquisa da Smurfit Kappa forneceu informa-
ções sobre como o Consumo Consciente continua a impul-
sionar a necessidade de organizações do Reino Unido incor-
porarem a sustentabilidade nas operações comerciais. Com 
uma demanda crescente por mais transparência das práticas 
de sustentabilidade das empresas entre uma nova geração de 
consumidores, a pesquisa também destaca como dois terços 
das empresas do Reino Unido ainda lutam para medir o im-
pacto dos resultados de suas estratégias de sustentabilidade.

A pesquisa constatou que 61% dos consumidores espe-
ram que as marcas que eles consomem tenham práticas cla-
ras de sustentabilidade. Enquanto 65% dos consumidores 
dizem que o preço ainda é um fator-chave na sua decisão de 
compra, nos últimos seis meses, mais da metade diz ter com-
prado um produto especificamente porque tinha embalagens 
reutilizáveis   ou biodegradáveis   e 56% pagaram mais por um 
produto ou serviço que foi adquirido de forma sustentável. 
Confira a pesquisa completa em https://www.smurfitkappa.
com/br/sustainability-survey/download
Fonte: Smurfit Kappa

  Fortalecimento da certificação FSC®  
para manejo florestal comunitário 
começará pelo Brasil

A certificação FSC para manejo florestal comunitário tem 
se mostrado uma das maneiras de garantir, com sustentabili-
dade, a origem dos produtos das florestas brasileiras e, assim, 
conservar os recursos naturais, proporcionar condições de 
trabalho justas, incentivar boas relações entre as comunida-
des envolvidas e, naturalmente, auxiliar na gestão de um ter-
ritório tão relevante. Para atingir a escala e os impactos pre-
tendidos, o FSC vai testar novas abordagens para seu processo 
de auditoria e análise de conformidades nesses casos específi-
cos, tornando o sistema mais “amigável”. 

O projeto, que terá um piloto na Amazônia brasileira, e 
começou oficialmente em março deste ano, é fundamental-
mente guiado pela necessidade de comunidades e povos tradi-
cionais e indígenas protegerem e desenvolverem seus territó-
rios de maneira sustentável. O objetivo é adaptar a abordagem 
de auditoria e os meios de verificação dos requisitos de certi-
ficação, estabelecendo uma análise culturalmente apropriada 
da conformidade. Quando o selo FSC é conquistado pelas co-
munidades, o impacto resultante gera um grande valor com-
partilhado, pois os povos tradicionais e indígenas são os prin-
cipais guardiões das florestas brasileiras e precisam assimilar 
e aplicar as tecnologias sociais que os ajudam nessa missão. 
Essa nova abordagem, portanto, pode melhorar o impacto do 

FSC sob vários aspectos, como: potencial para aumento de 
áreas certificadas, conservação de florestas tropicais, redução 
de desmatamento e degradação, contribuição para a redução 
da pobreza e geração de outros benefícios sociais para popula-
ções que dependem das florestas.           n
Fonte: FSC 

Reportagem de Capa sobre a OJI PAPÉIS 
ESPECIAIS
“Prezadas Patrícia e Caroline, estamos recebendo re-
tornos muito positivos da matéria na revista (edição de 
maio – Especial Oji Papéis Especiais). Agradeço imen-
samente o espaço e o apoio. Aproveito também para 
salientar a qualidade da revista, dos textos e do traba-
lho de vocês. Parabéns! Estamos sempre à disposição.” 
Ana Paula Angelini
Comunicação Interna e Assessoria de Imprensa 
OJI PAPÉIS ESPECIAIS

Equipe ABTCP
“Boa tarde, Darcio, dedico este e-mail em reconheci-
mento à Equipe ABTCP. Sei que o Brasil é surreal, e 
São Paulo pior. Admiro muito sua Equipe pelo com-
promisso e esforço em fazer a ABTCP 2020 aconte-
cer. O difícil é chegar ao pico e mais difícil ainda é se 
manter lá. A Equipe ABTCP se mantém no topo.
Parabéns e abraço,
Marcos Ishii
MI Pulp and Paper Inc.

MEMÓRIAS DO SETOR 
A ABTCP recebeu no dia 11 de junho último a in-

formação do falecimento de Érico de Castro Ebeling, 
um grande amigo e parceiro da Associação, com mais 
de 35 anos de contribuição dedicados ao setor. “Em 
sua trajetória profissional, Érico trabalhou na Kla-
bin, Suzano e Ripasa. Associado honorário técnico 
da ABTCP, era ativo nas comissões técnica e cursos 
de pós-graduação. Um grande homem e lutador, uma 
grande perda para nós!”, escreveu um amigo na men-
sagem que homenageou esta partida de quem deixará 
muita saudades a todos da ABTCP.  

Espaco do Leitor


