REPORTAGEM DE CAPA

Conﬁra a mensagem de Celso Tacla neste ícone clicável
da nossa versão digital: www.opapeldigital.org.br

Destaques do Setor 2020 Empresas – CATEGORIAS FABRICANTE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CELULOSE E FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA RECUPERAÇÃO DE LICOR E GERAÇÃO DE ENERGIA

Valmet destaca-se com reconhecimento em duas categorias
Fornecedora de tecnologias de ponta que englobam todo o processo fabril de
celulose e papel participa dos principais projetos do setor

A

a Valmet obteve diversos sinais concretos
do alto nível de confiança dos principais
clientes brasileiros na capacidade de servi-los com o estado da arte em termos
de tecnologia. “Nossa participação no
projeto da linha 2 da Bracell, em Lençóis
Paulista-SP – para o qual estamos fornecendo a maior planta de evaporação de
licor negro de eucalipto do mundo, além
de toda a planta de caustificação, fornos
de cal com as mais modernas tecnologias
disponíveis no mercado – é um exemplo.”
Ainda sobre o projeto, ele destaca que
a linha da Bracell terá dois gaseificadores
de biomassa, os primeiros instalados em
toda a América do Sul, que produzirão gás
a partir de biomassa, substituindo toda a

necessidade de combustíveis fósseis. “Será
a primeira linha fossil fuel free do Brasil, um marco histórico e uma vantagem
competitiva para o cliente”, sublinha.
A participação robusta da Valmet no
projeto da LD Celulose, em Minas Gerais,
é mais um exemplo de fornecimento citado por Scucuglia. “O pacote incluiu as
principais tecnologias para uma planta
de dissolving pulp. Entre elas, a planta de
evaporação, planta de cristalização, caustificação e fornos de cal, reforçando a nossa
força em equipamentos e sistemas para
recuperação de licor e geração de energia.”
Além de destacar que a Valmet termina
2020 como líder absoluta em tecnologias
para fabricação de celulose e para siste-

DIVULGAÇÃO VALMET

Valmet tem se destacado não só
pelo fornecimento de tecnologias
inovadoras que abrangem uma
fábrica completa de celulose, da madeira
até o papel, mas especialmente por possuir equipamentos e processos de alta
eficiência energética e confiabilidade. Na
visão de Fernando Scucuglia, diretor de
Celulose e Energia da Valmet na América do Sul, essa combinação de fatores
foi determinante para a empresa ser contemplada com os prêmios nas categorias
Fabricante de Máquina e Equipamentos
para Celulose e Fabricante de Equipamentos e Sistemas para Recuperação de
licor e Geração de Energia.
Scucuglia conta que ao longo de 2020,

Valmet termina 2020 como líder absoluta em tecnologias para fabricação de celulose e para sistemas para recuperação química e geração de energia
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Scucuglia: “Estamos orgulhosos com nossa
atuação durante estes tempos difíceis. A
certeza que temos agora é de que podemos
seguir com estes processos, incorporando
todos os ganhos que podem ser obtidos – e
de uma forma mais eﬁciente que antes”

problemas de uma maneira segura, eficiente e sem aumentar os custos”, justifica, concluindo que a garantia de futuro
da Valmet é o sucesso dos clientes. “Estamos orgulhosos com nossa atuação durante estes tempos difíceis. A certeza que
temos agora é de que podemos seguir
com estes processos, incorporando todos
os ganhos que podem ser obtidos – e de
uma forma mais eficiente que antes.” 

DIVULGAÇÃO VALMET

Dando enfoque ao cenário desafiador
que marcou este ano, Scucuglia ressalta
que a Valmet reúne uma combinação
única, que tem como vértices Tecnologia,
Serviços e Automação. “A soma destas expertises possibilitou que rapidamente nos
adaptássemos aos desafios impostos pela
pandemia, continuando a atender nossos
clientes em suas necessidades e dificuldades.” Como exemplo, ele menciona
o atendimento e suporte remoto para a
melhoria de performance e resolução de
emergências por meio do Valmet Performance Center de Araucária (VPC). “No
VPC, nossos especialistas em processo
e equipamentos conectam-se através de
painéis digitais com os clientes, recebem
os dados de processo dos equipamentos
e das fábricas e podem interagir com os
VPC´s e centros de tecnologia da Valmet no mundo”, detalha sobre a prática
que já era uma realidade quando a pandemia começou e que viu tais vantagens
se fortalecerem com o decorrer dela. “As
nossas tecnologias foram fundamentais
para mantermos o nível de atendimento
necessário a nossos clientes, auxiliando-os nas paradas de emergência ou programadas, diagnósticos para melhorias
de processo e até mesmo para antecipar
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mas para recuperação química e geração
de energia, o diretor de Celulose e Energia aponta que os projetos em execução
e que terão os startups e learning curves
previstos para 2021 e 2022 serão fundamentais para que outros clientes decidam
por investir nessas tecnologias de ponta
voltadas a aumento de competitividade,
com menores custos de produção, redução de impactos ambientais, maior confiabilidade das operações e maior qualidade da celulose produzida.
“Gosto sempre de pensar sobre como a
Valmet pode ajudar no dia a dia de seus
clientes. Penso nos operadores de painéis, que terão tranquilidade para trabalhar com equipamentos e processos que
são ‘o estado da arte’ em termos de tecnologia, com altíssimo grau de automação
e controle remoto, trazendo robustez,
com maior segurança e confiabilidade na
operação. Penso também nos acionistas,
que observarão volumes de produções
constantes, sem interrupções não programadas, baixos custos impactando nos
resultados com uma pegada ambiental de
baixíssimo impacto, traduzindo, assim, o
comprometimento com o presente e o
futuro do planeta para os órgãos governamentais e as comunidades”, resume ele.

A soma de todas as expertises possibilitou que a Valmet se adaptasse rapidamente aos desaﬁos impostos pela pandemia, continuando a
atender os clientes em suas necessidades e diﬁculdades
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