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VALMET: 60 ANOS NO BRASIL 
TRANSFORMANDO TECNOLOGIAS
À frente do seu tempo e atendendo às tendências em inovação 

e tecnologia, a empresa comemora seis décadas de atuação 
na América do Sul preparada para ser protagonista das 
transformações futuras da indústria de celulose e papel

A Valmet, nascida na Finlân-
dia, atravessou o continen-
te europeu há 60 anos para 
estabelecer suas operações 

na América do Sul, escrevendo sua 
história de sucesso nas páginas das 
empresas com as mais avançadas tec-
nologias reconhecidas mundialmen-
te pela indústria de celulose e papel, 
entre outros segmentos. O know-how 
tecnológico é expresso pela capacita-
ção dos colaboradores responsáveis 
por darem forma à companhia com 
um time diversificado e cheio de pers-
pectivas frente a um futuro ainda mais 

próspero do que essas seis décadas 
comemoradas no mercado em 2020, 
conforme o cenário apresentado nas 
entrelinhas desta história que será co-
nhecida pelos leitores a seguir.

Com uma história que remonta há 
mais de 220 anos de atividades em nível 
mundial, a Valmet desenvolve e fornece 
globalmente tecnologias de processo, 
automação e serviços. A empresa ini-
ciou a fabricação de máquinas de papel 
em Jyväskylä, na Finlândia, no início da 
década de 1950 e entregou sua primeira 
máquina de papel em 1953.  Nas déca-
das de 1980 e 1990 vendeu fábricas de 

construção naval, elevadores, tratores e 
concentrou-se na tecnologia para pro-
dução de papel. Como resultado da fu-
são da Valmet e da Rauma, em 1999, foi 
criada a Metso. Na época, a companhia 
era uma fornecedora de máquinas de 
papel e cartão, enquanto as operações 
da Rauma estavam focadas em tecno-
logia de fibras, mineração e soluções 
para controle de fluxo. No ano seguin-
te, foram adquiridas as tecnologias de 
fabricação de papel e tissue da Beloit 
Corporation e em 2003, a Metso Paper 
começou a operar em Sorocaba-SP. Ou-
tras aquisições vieram a seguir, como a 
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No Brasil, a Valmet está presente com quatro unidades:  
em Araucária-PR (foto), Sorocaba-SP, Belo Horizonte-MG  
e Imperatriz-MA, além de Concepción, no Chile
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aquisição dos negócios de Pulping and 
Power da Aker Kvaerner, que contava 
com grande capacidade e eficiência de 
operação no Brasil, em dezembro de 
2006, e da Tamfelt, fabricante de teci-
dos para filtração e vestimentas para 
máquinas de papel e celulose, em 2009. 

Com isso, a empresa completou seu 
portfólio com capacidade para forne-
cer todas as áreas de processos e ser-
viços para fábricas de celulose e papel 
e para geração de energia a partir de 
biomassa. Em 2013, a assembleia ge-
ral da Metso aprovou a cisão em duas 
empresas, a Metso e a Valmet. Os ne-
gócios de Celulose, Papel e Energia fo-
ram transferidos para a Valmet. Dois 
anos depois, a companhia adquiriu 
da Metso, os negócios de Automação 
de Processos. Finalmente, em 2019, 
aumentando sua presença no País, 
adquiriu os negócios da GL&V. Nesta 
trajetória, a Valmet combinou impor-
tantes elementos humanos e técnicos 
para chegar até hoje com grande vigor 
competitivo. Dentre estes, a somatória 
da experiência de profissionais, mui-
tos deles com mais de 25 anos de dedi-
cação, ao entusiasmo dos mais jovens 
que chegam para trazer vida longa ao 
desenvolvimento da linha de produtos 

e serviços oferecidos pela companhia. 
Assim, um ambiente multicultu-

ral com influências benéficas da sua 
matriz finlandesa foi se construindo 
no Brasil, entre outras partes do mun-
do, transformando as atividades de 
trabalho em laços de amizade. E por 
que não falar também em tradição 
familiar? Com 60 anos, muitas são as 
pessoas das áreas de atuação que têm 
mais de uma geração trabalhando na 
Valmet. Ainda se adiciona a esta fór-
mula de sucesso, o fato de que a Val-
met também se transformou estando 
à frente das tendências e oferecendo 
tecnologia de ponta e soluções que 
atendem à Indústria 4.0 nesse novo 
mundo digital, ao qual a organização 
já se mostra preparada para atuar den-
tre as lideranças. 

Só no ano passado, globalmente o 
grupo investiu 71 milhões de euros 
em pesquisa e desenvolvimento, apro-
ximadamente 2% do seu faturamento 
(as vendas líquidas da Valmet em 2019 
foram de aproximadamente 3,5 bi-
lhões de euros), com 1.300 inovações 
patenteadas. “Trata-se de um montan-
te considerável que foi destinado espe-
cificamente para esse setor”, enfatiza 
Celso Tacla, presidente da Valmet na 
América do Sul. “Reflexo desse investi-
mento é que hoje estamos fornecendo 
importantes tecnologias inovadoras, 

como gaseificação de biomassa para  
queima no forno de cal, um sistema de 
cristalização para separação de potás-
sio e cloretos das cinzas da caldeira de 
recuperação, sistemas compactos para 
a clarificação de licor verde, e o novo 
sistema de cozimento Continuous  
Cooking G3”, acrescenta o executivo.

São muitas tecnologias, que vão 
além da questão da digitalização e da 
interface virtual, conforme diz Tacla, 
chegando à área de tecnologia de pro-
cesso. O projeto de lançamento do 
Continuous Cooking G3 em 2019, 
inclusive, foi premiado no Paraná na 
categoria de Marketing Industrial pela 
Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil (ADVB-PR). 
Traduzindo a expertise em números, 
a representatividade da Valmet na 
América do Sul significa algo entre 
10% e 20% (devido a ciclicidade de 
projetos), dos resultados globais, sen-
do estratégica para o grupo finlandês. 

“Hoje são quase 800 colaborado-
res diretos e subcontratados atuando 
na região, onde temos escritórios e/
ou Centros de Serviços nas cidades de 
Araucária-PR, Ortigueira-PR, Telêma-
co Borba-PR, Sorocaba-SP, Belo Hori-
zonte-MG e Imperatriz-MA; além de 
Concepción, no Chile”, mapeia Tacla, 
comentando que em comparação 
com o ano passado, mesmo em meio 

//////////////////////

“Agradecemos a toda população da Valmet, que trabalha tanto 
aqui no Brasil como na América do Sul, e toda a nossa operação 
global. Aos nossos clientes, que sempre têm muito respeito e 
com quem a gente aprende muito, ouvindo e desenvolvendo 
as soluções em conjunto. Esse é o caminho a seguir, é o nosso 
propósito e esperamos seguir nele por muito mais tempo. O 
nosso agradecimento se estende ainda a toda a cadeia, seja de 
fornecedores, como de instituições que apoiam a nossa operação, 
como a ABTCP, da qual nos incluímos entre os fundadores, e 
temos trabalhado ao longo desses 60 anos”.  
Celso Tacla, presidente da Valmet na América do Sul.

Mensagem do Presidente 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 / 

 V
AL

M
ET



REPORTAGEM ESPECIAL 

50  Revista O Papel  •  Outubro/October  2020

à pandemia, a empresa aumentou seu 
quadro de funcionários e contratados  
em cerca de 100 pessoas, por conta da 
demanda de trabalho e projetos, o que 
reforça o compromisso com os seus 
colaboradores e clientes e sua essen-
cialidade no atendimento ao mercado.

Para o presidente, a longevidade da 
Valmet se dá pelo portfólio tecnoló-
gico e pela excelência no atendimen-
to ao cliente. Uma grande parte dos 
produtos, sistemas e serviços ofereci-
dos hoje, são fruto da integração das 
tecnologias das muitas empresas que 
foram sendo adquiridas e aprimora-
das ao longo das décadas além de um 
grande número de novas soluções e 
tecnologias desenvolvidas recente-
mente. “A Valmet sempre se prontifi-
cou a fornecer serviços para melhorar 
a performance dos seus clientes,  re-
solver problemas com rapidez e  auxi-
liar nas paradas. Muitas das inovações 
em serviços e automação complemen-
tam nosso atendimento aos clientes e 
nos trouxeram até aqui”, avalia Tacla.

No comando da Valmet desde 2008, 
o executivo defende que não adianta 
desenvolver inovações que não tragam 
benefícios tangíveis e valor adicional 
para o cliente. “Esse é um ponto im-
portante em nossa prestação de servi-
ços e no fornecimento de novos siste-
mas. Para isso, desenvolvemos nossas 
equipes e nossas competências. Esse 
trabalho contínuo e nossa capacidade 
para gerar valor aos clientes é o que 
resume o nosso principal diferencial”, 
pontua o executivo ao citar o valor do 
capital humano para a Valmet. “Tra-
balhamos com clareza e transparência 
e isso está ligado ao nosso DNA, uma 
herança da cultura finlandesa, que está 
alinhado entre as pessoas que traba-
lham aqui. Nós realmente vivemos 
nossos valores no dia a dia e são esses 
mesmos valores que norteiam as nos-
sas decisões.”

As inovações tecnológicas somadas 
ao capital humano levaram a Valmet 
além dos desafios impostos por cada 

década. Mas nada foi fácil nesta his-
tória. (Confira a linha do tempo com 
os principais fatos). A empresa en-
frentou ao longo dos anos oscilações 
no mercado, como a crise econômica 
mundial em 2008-2009, que colocou 
muitos países em recessão, interfe-
rindo, inclusive, no cancelamento de 
projetos, bem como outros momen-
tos como o que vivemos agora. Esses 
momentos foram importantes para 
fortalecer a Valmet e incentivá-la a 
definir uma estratégia ainda mais 
competitiva a cada período, como por 
exemplo, quando foi realizada a cisão 
da Valmet com a Metso em 2013. 

Enquanto na antiga configuração 
sua atuação era mais abrangente, em 
cinco segmentos de negócios, após esse 
processo, a marca Valmet, que estava 
retida, passou a ser novamente utili-
zada pela sua forte referência no mer-
cado de papel e celulose e energia “A 
partir disso, o nosso desenvolvimento 
foi bastante positivo. A aquisição da 
área de negócio de Automação de Pro-
cessos da Metso, com toda a estrutura 
de sistemas avançados de controle, nos 
deu uma base muito boa e nos tornou 
aptos a desenvolver as soluções para 
a Indústria 4.0, o que permitiu hoje 
acelerarmos a sua introdução para os 
clientes”, contextualiza Tacla.

Naquela época, logo após a cisão 
no início de 2014, conta Tacla “quan-
do as ações da Valmet começaram a 
ser negociadas na bolsa de Helsinki, 
elas ficaram próximas dos 7 euros. 
Desde então, elas tiveram uma gran-
de valorização no mercado passando 
a valer algo entre 22 e 23 euros. Ou 
seja, a companhia se valorizou em um 
múltiplo maior que três! Exatamente 
por esse estreitamento do negócio, o 
mercado entendeu que, sendo uma 
empresa de engenharia especializada e 
focada em uma atividade, ela poderia 
trazer muitos benefícios para os clien-
tes, crescer e, com isso, entregar mais 
valor também para todos os stakehol-
ders”, pontua.

Depois desse processo, a compa-
nhia foi ganhando espaço e realizando 
algumas aquisições, como a da GL&V 
e a J&L, em 2019, aumentando a ofer-
ta de produtos e serviços para produ-
ção de celulose, preparação de massa, 
fabricação de papel e acabamento, e 
a mais recente, anunciada no dia 11 
de setembro último, com a polonesa, 
PMP Group. “O PMP Group fornece 
tecnologias de processo e serviços para 
máquinas de papel tissue e papel e car-
tão ao mundo, com foco em máquinas 
de papel tissue de pequeno e médio 
portes e reformas de máquinas de pa-
pel e papelão. Com isso, passaremos a 
atender um maior número de clientes”, 
destaca o presidente da Valmet.

A VALMET PELO OLHAR DE SEUS 
COLABORADORES 

Os colaboradores fazem 
parte da história da empresa. 

Confira a Galeria de Fotos, 
a partir de 20/10/20, na 
plataforma da revista em 

www.revistaopapeldigital.org.br

Para chegar até os dias atuais, o 
time percorreu muitas estradas, co-
meu muita poeira e acumulou uma 
grande quilometragem de percurso 
para atender a todas as regiões possí-
veis. Esse é o caso de Elio Krumme-
nauer, diretor de Projetos Especiais 
da Valmet. Antes mesmo de trabalhar 
para a empresa, ele foi cliente por 14 
anos, enquanto iniciava sua carrei-
ra na década de 1970 na Borregaard 
(CMPC Celulose), em Guaíba-RS. 
Mas foi em 1984, mais precisamente 
em 18 de junho, já formado em Enge-
nharia, que passou a trabalhar oficial-
mente para a então Kamyr do Brasil, 
em Curitiba-PR. 
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“No mesmo dia em que iniciaria 
o trabalho, embarquei para a África 
do Sul, com o ticket só de ida”, disse. 
Krummenauer foi representar a com-
panhia mundo afora com a responsa-
bilidade de acompanhar os projetos 
no exterior. Ao longo de nove anos 
morou em vários países, incluindo o 
primeiro destino, até a França, Portu-
gal e Nova Zelândia. “Eu realizava o 
comissionamento das novas plantas. 
Checava equipamentos, treinava equi-
pes, acompanhava a curva de apren-
dizagem dessas novas máquinas para 
cumprir o compromisso com a qua-
lidade e quantidade fornecidas”, de-
talha. E assim se seguiu por anos. Em 
2013, a empresa foi adquirida pela en-
tão Metso, onde continuou seu traba-
lho alcançando o cargo como diretor 
de Serviços até 2018, assumindo pos-
teriormente a área de Projetos Espe-
ciais e fazendo aquilo que mais gosta: 
participar dos grandes projetos e levar 
soluções para os clientes.

O relacionamento, que já dura mais 
de 36 anos, sempre exigiu muita en-
trega e dedicação, que permanecem 
fortes até hoje. “Para ser um profissio-
nal comprometido é importante que a 
pessoa goste do que faz”, diz o diretor 
de Projetos Especiais, que se declara 
um apaixonado pelo trabalho, pelas 
viagens, e pelas experiências vividas. 
“É muito gratificante a oportunidade 
de conhecer as pessoas  fora  do  am-
biente  de  trabalho e aprender  sobre 
a  cultura  dos países em que estive”, 
conta Krummenauer, citando ter pre-
senciado eventos de relevante impor-
tância mundial, como o Apartheid, na 
África do Sul. “A Valmet me propor-
cionou um enriquecimento pessoal e 
profissional muito grande”, assinala.

Durante esse mesmo período, o 
pai de Simone Malinoski trabalhava 
na Kamyr, e desde pequena a fábrica 
já fazia parte do seu universo. “Uma 
das coisas que ele fazia era a carona 
solidária. Cada semana uma das pes-
soas buscava a outra em seus carros e 

foi aí que conheci os amigos do meu 
pai e que depois se tornaram meus 
amigos. Isso é tão presente para mim 
quanto as festas de final de ano, quan-
do a unidade recebia os familiares dos 
colaboradores. E meu pai costumava 
ser o Papai Noel”, conta Simone, ao se 
lembrar de como aguardava com an-
siedade todos esses eventos. 

Passado algum tempo, já com 15 
anos, cresceu em Simone a vontade 
de trabalhar, e o incentivo de seus 
pais rendeu-lhe uma oportunidade na 
empresa como jovem aprendiz. Como 
estagiária de Informática, ela lembra 
que durante 15 dias sua timidez era 
tanta que não conseguia sair para al-
moçar, mas que as pessoas tornaram o 
ambiente ainda mais amigável. Nesse 
mesmo ano, diz ela, “meu pai foi con-
siderado operário padrão e até ganhou 
uma festa. Houve um jantar com o di-
retor, o senhor Tadeu Carraro, uma 
pessoa incrível e muito importante 
nas nossas vidas. Ele até foi na minha 
formatura”, conta com alegria. 

Dias ainda melhores fizeram parte 
da história de Simone com a Valmet. 

“Da salinha de apenas dois computa-
dores, um para a área de Engenharia 
e outro para a área de Processos, meu 
papel era digitar cartas e fazer outras 
pequenas tarefas. Mas quando Carlos 
Bestwina entrou para cuidar da área 
de planejamento ele começou a me 
ensinar. Em 1993, com 17 anos, fui 
efetivada. Fazíamos tudo em papel, na 
prancheta, pois não existiam softwa-
res para isso”, relembra. Mais tarde a 
infraestrutura da área mudou radical-
mente, e Simone teve a oportunidade 
de se tornar analista de Planejamento.  
“Hoje executamos um projeto em dois 
anos, mas naquela época levava-se 
três anos ou mais, e tive a oportunida-
de de ver tudo isso evoluir. Especial-
mente porque vivo esse setor desde os 
meus dez anos e, atualmente, aos 44, 
vejo o quanto estive envolvida com a 
empresa”, lembra.

Conhecer pessoas, vivenciar pro-
jetos e momentos especiais também 
fez parte da trajetória de mais uma 
colaboradora especial. Atuando na 
Kvaerner, desde 1995, Carla Fonse-
ca, enfatiza a evolução tecnológica 
e o relacionamento com os vários 
profissionais da Valmet mundo afo-

Elio Krummenauer, diretor de Projetos 
Especiais, há 36 anos na Valmet: “É muito 
gratificante a oportunidade de conhecer 
as pessoas fora do ambiente de trabalho e 
poder aprender sobre a cultura dos países 
em que estive. A Valmet me proporcionou 
um enriquecimento pessoal e profissional 
muito grande”

“Hoje executamos um projeto em dois 
anos, mas naquela época levava-se três 
anos ou mais, e tive a oportunidade de 
ver tudo isso evoluir”, lembra Simone 
Malinoski, analista de Planejamento, há 28 
anos na Valmet

ARQUIVO PESSOAL  

ARQUIVO PESSOAL  
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ra. Hoje, gerente de processos, na 
área de Recuperação e Energia, Carla 
soma mais de 25 anos trabalhando 
para a companhia. 

“O meu crescimento foi muito in-
teressante, pois trabalhei em várias 
áreas da fabricação de celulose, es-
pecializei-me na área de recuperação 
química, especificamente na evapora-
ção de licor negro, e passei a atuar em 
vários projetos. Atualmente, lidero 
doze engenheiros de processo, e em 
conjunto com os Centros de tecnolo-
gia da Valmet, na Suécia, na Finlândia 
e na Dinamarca, damos suporte nos 
processos de vendas, projetos e ser-
viços. Trabalhamos desde a fase de 
engenharia conceitual à execução do 
projeto. Desde o cálculo dos balanços, 
até o startup da planta”, descreve Car-
la com entusiasmo. 

Ela também compartilhou ou-
tra história: o amor pela profissão 
também lhe trouxe um amor para a 
vida. Em um dos eventos da ABTCP, 
conheceu Guilherme, que se tor-
nou tempos depois seu marido. Em 
um ambiente muito favorável, hoje 
trabalham juntos na empresa, em 

diferentes áreas “Temos dois filhos, 
que já são adolescentes. Quando eles 
eram pequenos, foi um pouco com-
plicado, pois trabalhávamos nos pro-
jetos e tínhamos que viajar muito e 
para lugares diferentes. Então, para 
ficar com as crianças, contamos com 
a ajuda dos avós. Mas por outro lado, 
estar casada com uma pessoa que 
entende o seu contexto profissional 
é uma coisa muito bacana. Existe 
uma parceria muito grande entre nós 
dois”, compartilha Carla.

A história de Felipe Floriani, 
diretor de Serviços da Valmet, co-
meçou um pouco diferente. Ainda 
cursando a faculdade de Engenha-
ria na PUCRS (1999), ele conta que 
conheceu algumas pessoas da Neles 
(então pertencente a Metso Automa-
tion) ao organizar um seminário na 
universidade. “Iniciei uma amizade, 
com Alexandre Lins, que me convi-
dou para fazer estágio na Finlândia. 
Fiquei seis meses em Tampere, na 
sede de Automação. Lá, eu traba-
lhava com DCS para as máquinas de 
celulose e papel. Quando voltei, ter-
minei a faculdade e, após dois meses, 
a equipe da Metso, em São José dos 
Campos-SP, me convidou para tra-
balhar em Aracruz-ES. Eu pegava 
o voo às quintas, sextas e sábados e 
fiquei três meses fazendo isso”, lem-
brou sobre o início da sua trajetória 
profissional.

Formado e contratado, na épo-
ca como engenheiro júnior, atuou 
em Vendas por um ano e depois foi 
trabalhar na Metso Paper, em Soro-
caba-SP. “Foram os anos que mais 
aprendi. Trabalhei nos projetos da 
então VCP em Jacareí-SP, na Suzano 
com equipamentos para branquea-
mento, nos projetos da Klabin (MA 
900 e MA1100), para a então BSC, 
International Paper, Ripasa etc. “A 
experiência adquirida quando estive 
em campo foi única, pois foi quando 
mais tive contato com toda a tecnolo-
gia do projeto. Isso foi extremamente 

positivo para o que viria pela frente 
na minha carreira”, conta o diretor 
de Serviços da Valmet sobre unir o 
trabalho técnico com o trabalho de 
vendas, características dos profissio-
nais da empresa. 

Pela Valmet, mudou quatro vezes 
de cidade. A última delas ocorreu 
quando assumiu o cargo de Gerência 
e migrou para a área de serviços. E 
aí veio o desafio maior, liderar uma 
equipe de quatro pessoas, em 2008. 
Para se ter uma ideia, hoje, Floriani 
possui um time de 250 colaborado-
res.  Para o executivo, “poder liderar 
uma equipe desse tamanho significa 
a resposta do trabalho desenvolvido 
por anos, atrelado a necessidade de 
atender um setor em crescimento, 
que teve sua base instalada expandi-
da”. Ao completar 19 anos na com-
panhia, Floriani conta que todo esse 
processo e aprendizado fez parte de 
um plano de carreira dentro da em-
presa e da sua própria capacidade em 
aceitar mudanças e se adaptar em to-
das essas transições. 

“A experiência adquirida quando estive em 
campo foi única, pois foi quando mais tive 
contato com toda a tecnologia do projeto. 
Isso foi extremamente positivo para o que 
viria pela frente na minha carreira”, conta 
Felipe Floriani, diretor de Serviços da 
Valmet, em seus 19 anos de empresa

“O meu crescimento foi muito interessante, 
pois trabalhei em várias áreas da fabricação 
de celulose, especializei-me na área de 
recuperação química, especificamente na 
evaporação de licor negro, e passei a atuar 
em vários projetos”, conta Carla Fonseca, 
há 25 anos na Valmet

ARQUIVO PESSOAL  

ARQUIVO PESSOAL  
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GRANDES PROJETOS E MUDANÇAS 
TECNOLÓGICAS

Na Valmet todos os projetos são tra-
tados com a mesma importância, mas 
cada um com seus desafios diferencia-
dos. Simone conta que cada vez mais 
os projetos possuem maior capacidade 
e exigem maior controle, relembran-
do que desde a caldeira fornecida no 
início dos anos 2000 para a Veracel até 
o projeto CMPC, em 2013, todos exi-
giram um grande trabalho em equipe, 
pois se passou pela experimentação 
de sistemas novos. “Atualmente, uti-
lizamos esse sistema para controle de 
projetos e estamos rodando o Projeto 
da LD Celulose”, comenta. 

Outro projeto inédito e que trouxe 
muito trabalho para o time da Valmet 
e, também, muita satisfação, foi o for-
necimento da planta de evaporação 
para a Eldorado Brasil, em 2012, então 
a maior planta do mundo com capaci-
dade de 1.600 t/h. “Simplesmente era 
a maior planta na época e exigiu um 
grande esforço do time. Hoje, estamos 
com um novo desafio que ocupará 
essa primeira posição. Com um su-
perconcentrador de licor e capacida-
de para evaporar 3500 t/h, trata-se da 
planta de evaporação do projeto Star, 
da Bracell”, comemora Carla sobre a li-
derança nessa área, comentando ainda 
os projetos Suzano Grandis e CMPC 
Guaíba, que consolidaram a marca da 
Valmet, após a cisão com a Metso. 

“Para se ter uma ideia do crescimen-
to e evolução dessa tecnologia, o pri-
meiro projeto de evaporação no qual 
trabalhei, ainda quando Aker Kvaerner, 
foi para Klabin, com capacidade de 
390 t/h, e como as plantas tornaram-se 
maiores de forma gradativa, conquista-
mos muita segurança e a confiança ne-
cessária para executar projetos de plan-
tas de grande porte. Mas a partida em 
si, continua sendo um momento espe-
cial, com muita ‘adrenalina’, porque é ali 
que veremos se a planta vai funcionar 
e entregar a performance prometida”, 
relembra Carla.

Já Krummenauer destacou o pro-
jeto do próprio Centro de Serviços da 
Valmet no Chile, inaugurado em 2019, 
o qual acompanhou todo o desenvol-
vimento, desde o estudo de viabilidade 
até a implantação na região, fixando 
residência por 18 meses no país. 

Além das lembranças das experiên-
cias vividas nesses trabalhos, a pande-
mia do novo coronavírus não deixou 
ninguém parado. Com as datas de 
paradas chegando, a empresa teve a 
oportunidade de acelerar tecnologias 
colocando-as em prática. A indústria 
brasileira precisava buscar alternati-
vas para continuar com a produção de 
suas atividades essenciais. Em junho 
foi realizado o levantamento de cam-
po da Cenibra de forma virtual, com 
o suporte remoto, para validação dos 
pontos de conexão. Foi um momento 
marcante para as empresas, por ter 
sido o primeiro levantamento virtual 
realizado por ambos.

Alinhadas aos conceitos da Indús-
tria 4.0, dois exemplos desta aplicação 
de serviços a distância também foram 
realizados nas plantas da Suzano. Na 
fábrica no município de Limeira-SP, a 
empresa realizou uma inspeção no fil-
tro à vácuo a partir da conexão remota, 
com uma ferramenta de realidade au-
mentada que permite o acompanha-

mento remoto de um especialista, em 
tempo real, para a realização do reparo. 

E, mais recentemente, em julho, a 
Valmet foi pioneira na utilização dos 
óculos de realidade aumentada duran-
te a Parada Geral da CMPC, na uni-
dade industrial em Guaíba. “Já atuá-
vamos remotamente e esse serviço foi 
utilizado na parada geral nas fábricas. 
Com nossos óculos foi possível ins-
pecionar as máquinas pelos mesmos 
especialistas, mas sem a necessidade 
presencial, trazendo vários benefícios 
para ambos”, conta Krummenauer. 
“Lógico que não substitui totalmente o 
acompanhamento presencial, mas será 
uma tecnologia complementar e que 
comprovou sua eficiência durante esse 
período”, acrescentou Floriani, confir-
mando que esse modelo trouxe econo-
mias referentes a número de pessoas 
mobilizadas, custos de deslocamento, 
hospedagem, entre outros a um núme-
ro alto de profissionais envolvidos.

Esse tipo de serviço tem sido um 
norteador para os próximos anos 
para a Valmet que investe cada vez 
mais em Indústria 4.0, com ferra-
mentas para contribuir no processo 
de digitalização da indústria de celu-
lose e papel. “As soluções de Internet 
Industrial oferecidas combinam mo-
nitoramento avançado e aplicações 

Suporte remoto para levantamento de campo da Valmet. Tecnologia foi utilizada como 
uma solução eficiente em meio à pandemia
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de predição, Controle Avançado de 
Processo (APC), simuladores de 
processos dinâmicos e serviço remo-
to pelo Valmet Performance Center 
com soluções completas”, detalha o 
diretor de Serviços.

“Desenvolvemos o Valmet Perfor-
mance Center para facilitar a inter-
face.  Com o tamanho das fábricas 
crescendo, cada minuto que se perde, 
muitas vezes por queda de performan-
ce, representa uma cifra considerá-
vel. Especialmente diante do cenário 
atual. Logo, ter atendido o mercado 
nesse novo formato foi uma mudança 
de cultura. Mostramos o quanto é prá-
tico, rápido e econômico para ambas 
as partes e a tendência é ampliarmos 
o uso dessas ferramentas trazendo be-
nefícios para todo o setor”, disse Tacla. 
 
VALMET +60 ANOS

As megatendências direta ou in-
diretamente exercerão influência 
nos negócios dos seus clientes. Tacla, 
presidente da Valmet na América do 
Sul, cita o processo de urbanização 
da população, que tem ocorrido em 
grande proporção, bem como a cons-
ciência dos consumidores na busca 
por um mundo mais limpo. “Essas 
tendências favorecem os produtos 
que as fabricantes de celulose e pa-

pel produzem, encontrados seja nas 
aplicações atuais ou por novas”, disse 
fazendo referência ao processo da di-
gitalização. E completa: “Se por um 
lado a modernização reduz a utiliza-
ção de papéis de imprimir e escrever 
e o consumo de papel jornal, por 
outro, essa transformação favorece 
o comércio eletrônico e o consumo/ 
utilização de cartões”.

O executivo destacou ainda que 
o momento atual levou as pessoas a 
reverem os seus hábitos de higiene; 
a produção de fibras têxteis, a partir 
da celulose solúvel, que substituem 
fibras sintéticas ou fibras de algodão, 
que por sua vez, requerem grandes 
áreas e uso de pesticidas para sua 
plantação. “São propostas que estão 
em equilíbrio com uma produção 
mais sustentável para o meio am-
biente, inclusive para a celulose mi-
crofibrilada (MFC), que pode subs-
tituir vários materiais de fontes não 
renováveis, atuando na substituição 
dos plásticos, por exemplo. A lista é 
extensa e vale citar ainda os biocom-
bustíveis, área na qual também atua-
mos, desde a conversão de biomassa 
em calor e energia, como em novos 
processos como etanol 2G, black pel-
lets e diversas outras possibilidades”, 
enumerou algumas.

Seus colaboradores concordam. 
Carla e Simone destacaram a atenção 
para o novo futuro das fábricas de ce-
lulose, atuando como grandes biorre-
finarias. Um exemplo é a planta piloto 
de lignina fornecida para a Klabin, ou 
pelo fornecimento de plantas de áci-
do sulfúrico, tratamento do metanol, 
realizando sua purificação etc., e que 
irão compor a indústria futuramente. 
Já Krummenauer e Floriani destaca-
ram o caminho da inovação a partir 
da internet industrial. A grande van-
tagem, nesse caso, é oferecer todas es-
sas possibilidades aos seus clientes em 
um único lugar.

“A Valmet sempre procurou aten-
der aos clientes da melhor forma, 
disponibilizando muita tecnologia. 
Também oferecemos o Valmet Per-
formance Center, que facilita o nosso 
contato com cliente e dá uma assistên-
cia cada vez mais segura e assertiva. 
Infelizmente, um pouco do presencial 
irá se perder, mas as pessoas estarão 
mais conectadas, podendo atender 
uma gama muito maior de clientes. 
Estamos no caminho certo, investin-
do em inovação e em pessoas. Nosso 
futuro é promissor”, disse Tacla.

CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO
Nos 60 anos da Valmet, a empresa 

comemorará a data com seus clien-
tes e colaboradores a distância, mas 
não é por isso que deixará de ser es-
pecial. Pedro Paciornik, gerente de 
Estratégia e Marketing, conta que a 
empresa realizou em 2019 um evento 
híbrido e contou com a adesão de vá-
rios clientes. “Dentro desse modelo, 
queremos que nossos clientes e cola-
boradores possam dar a sua contri-
buição e compartilhem conosco suas 
histórias com a Valmet. Temos pre-
visto um momento no final do ano 
para compartilhar esse material que 
receberemos. Não teremos abraço, 
mas teremos essa importante troca 
com todos”, resumiu. Aguardem!      n 

Valmet Performance Center (VPC) da América do Sul foi inaugurado em 2019 e está 
localizado em Araucária
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