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COMISSÃO 
TÉCNICA DE 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DA ABTCP
Ivan Medeiros, da Voith, assume a Coordenação 
desta CT, que nasceu a partir da reestruturação 
da anterior CT da Automação, para atender às 
demandas da Indústria 4.0

POR THAIS SANTI
Especial para O Papel

I van Medeiros, gerente de Vendas 
da Voith Paper, foi eleito o novo 
coordenador da Comissão Técni-
ca (CT) de Transformação Digital 

da ABTCP que foi reformulada por um 
importante motivo: atender às deman-
das da Indústria 4.0. “Em novembro de 
2019, os membros da CT de Automa-
ção tomaram a decisão estratégica de 
incorporar a ela os tópicos relaciona-
dos à digitalização, o que está alinhado 
à jornada da Indústria 4.0”, conta Me-
deiros, que há mais de 11 anos é mem-
bro da Comissão.

Medeiros conta que a Transforma-
ção Digital para o setor de celulose e 
papel é de grande relevância, pois pro-
picia ganhos em vários aspectos. “Tra-
ta-se de uma jornada que busca desde 
o aumento de produtividade, passando 
por melhorias de qualidade, até a redu-
ção de custos operacionais. Na prática, 
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é a otimização dos processos indus-
triais por meio da análise de dados e 
digitalização de processos, obtendo 
resultados superiores por meio dessas 
ferramentas que, até então, não esta-
vam disponíveis.”

Neste caso, as ferramentas se con-
centram na utilização da Internet In-
dustrial das Coisas (IIoT), incluindo 
soluções em nuvem, processos autô-
nomos, Digital Twin, Inteligência Ar-
tificial (IA) e Machine Learning. “Esses 
são fundamentais para melhorar o ge-
renciamento das operações, possibili-
tando a integração completa da cadeia 
de valor dos fabricantes de papel e ce-
lulose. Paralelamente, as empresas pre-
cisam incorporar novos dados e criar 
modelos para a tomada de decisões em 
tempo real. Isso envolverá validar es-
ses modelos, criar conjuntos de dados, 
e aprimorar as técnicas de modelagem. 
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Fazer isso corretamente permitirá que 
as empresas naveguem com sucesso na 
previsão de demanda, gerenciamento 
de ativos e lidem com novos volumes 
maciços”, explica.

Como exemplos, Medeiros cita o 
uso de inteligência artificial para oti-
mizar o planejamento florestal com 
função de abastecer as fábricas com o 
menor custo, considerando a integra-
ção entre colheita e logística e a com-
binação de Inteligência Artificial (IA) 
com Machine Learning para predição 
de quebras de folha em máquinas de 
papel e secadoras de celulose, possibi-
litando intervenções antecipadas para 
evitar a interrupção da produção.

Atualmente, existem diversas ini-
ciativas privadas e governamentais que 
buscam inserir este contexto em termos 
de treinamento, fomento e financiamen-
to e há também o intercâmbio tecnoló-
gico com outros países alinhados com 
esta caminhada para a Indústria 4.0  

e a Internet Industrial das Coisas (IIoT). 
“O setor vem se mobilizando, por 
exemplo, com iniciativas da própria 
ABTCP, da ISA (International Society 
of Automation) e de outras entidades 
empresariais. As universidades tam-
bém estão trabalhando intensamente 
para alavancar estas tecnologias”, desta-
ca o coordenador da CT de Transfor-
mação Digital.

Para que esse processo aconteça nas 
empresas, existem alguns desafios a se-
rem trabalhados. Medeiros menciona 
a mudança tecnológica/cultural de en-
tendimento e conhecimento da tecno-
logia e intercâmbio com empresas de 
outros países, bem como a necessidade 
de atualização e adequação do parque 
industrial existente no Brasil. “Uma 
grande parte das nossas fábricas possui 
base instalada de equipamentos com 
uma média de idade muito avançada, 
porém, com grande volume de instru-
mentação e automação – ou seja, gran-
des geradores de informação, cujos 
dados necessitam ser organizados e 
estruturados adequadamente de forma 
que possam ser utilizados nas soluções 
da Indústria 4.0.”

Outro fator muito importante a ser 
considerado, segundo Medeiros, é que 
esta é uma caminhada na qual é neces-
sário que os fabricantes de equipamen-
tos/soluções e os produtores de papel e 
celulose se unam para alavancar a ob-
tenção da curva ascendente deste pro-
cesso da agenda digital. 

Trabalhos em pauta
Além das atividades regulares, se-

rão acrescidas iniciativas para agregar 
ainda mais valor aos trabalhos, como 
a próxima mesa-redonda que será rea-
lizada no mês de setembro e discutirá 
a questão da segurança cibernética. 
“Um assunto de enorme importância 
e que merece atenção prioritária por 
parte da CT, uma vez que ‘os ataques 
cibernéticos em infraestrutura crítica e 
ativos industriais estratégicos são ago-

ra considerados um dos cinco princi-
pais riscos globais’ (World Eco-nomic 
Forum – Global Risk Report, 2019). 
Temos ainda outros tópicos para dis-
cussão em nossas próximas reuniões 
ainda este ano, como o Digital Twin e 
um debate sobre processos autônomos, 
ambos dedicados à Indústria de Papel e 
Celulose”, lista.

Adicionalmente, a CT de Transfor-
mação Digital participará ativamente 
apoiando a iniciativa da Coordenação 
da ABTCP quanto à criação do docu-
mento de especificação da Comissão 
Técnica para alinhamento do propósi-
to específico de cada uma das comis-
sões, que contribuirá de forma decisiva 
para direcionar e manter os objetivos 
dos trabalhos futuros em andamento.

Como oportunidades para fortale-
cimento e desenvolvimento, Medei-
ros visualiza um aprofundamento da 
discussão quanto ao nível de automa-
tização da indústria de papel e celu-
lose, abordando as características de 
tecnologia empregada e avaliação de 
quais são os maiores problemas/desa-
fios, apresentando sempre as soluções 
adotadas e as melhores práticas vigen-
tes. Além disso, o coordenador avalia 
a sinergia com outros mercados, apoio 
e incentivo à pesquisa, ao desenvolvi-
mento, à educação e à formação pro-
fissional com o propósito de avaliar as 
necessidades reais do mercado quanto 
à demanda de mão de obra especializa-
da em nosso segmento industrial. 

“Tudo isso para que a CT de Trans-
formação Digital possa suportar ainda 
mais fortemente o valor efetivo da im-
plementação de soluções digitais e da 
automação para o aumento da compe-
titividade, produtividade e sustentabi-
lidade do setor. Por fim, trabalhar para 
manter a CT sempre alinhada com as 
tendências da Indústria 4.0, contri-
buindo para a consolidação de um 
grupo técnico forte e bem posicionado 
frente a outras associações e comitês 
nacionais e internacionais”, conclui.  n


