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Oolhar visionário e relacional da 
Melhoramentos pode ser credi-
tado pela conquista do prêmio da 

categoria Fabricante de Pasta Mecânica 
e de Alto Rendimento, acredita � omas 
Meyer, diretor de Fibras da companhia. 
Segundo ele, essa característica re� ete o 
anseio em direção aos avanços tecnoló-
gicos, às demandas do mercado e de seus 
clientes. “É o que vem mantendo a Me-
lhoramentos como uma das poucas em-
presas centenárias do País”, ressalta.

Neste ano, outra conquista importante 
marcou o calendário da Melhoramentos: a 
entrega do Projeto Claryum para a fábrica 
de � bras de alto rendimento, que represen-
ta um investimento expressivo em tecnolo-
gia de ponta. “Em parceria com a austríaca 
Andritz e a holandesa Paques, investimos 
em um novo e moderno sistema de bran-
queamento com baixo consumo de quími-
cos, desaguamento e estação de tratamento 
de e� uentes”, detalha Meyer sobre o projeto 
que ampliou a capacidade produtiva da fá-
brica para 90 mil toneladas anuais.

Somado ao parque atualizado com tec-
nologia de última geração, a Melhoramen-
tos detém uma base � orestal que a man-
tém autossu� ciente em suprimento de 
madeira, com destaque para certi� cação 
FSC® de ponta a ponta. “Juntos, esses ele-

Melhoramentos Florestal prioriza 
visão de futuro para manter 
atuação centenária competitiva
Projeto Claryum desponta como investimento recente 
em tecnologia de ponta

Meyer :  “flexibilidade da fábrica frente às 
necessidades dos clientes, com a produção de 
fi bras personalizadas, somada à alvura regular 
e superior permite a Melhoramentos avançar em 
outros nichos do setor de papel”

mentos competitivos nos deram a oportu-
nidade de lançar um produto ao mercado, 
batizado com o mesmo nome do projeto, 
de alvura regular e superior (> ou = a 80% 
ISO) e de expressivo ganho operacional”, 
salienta Meyer, que reforça que os avanços 
foram conquistados devido ao forte senso 
relacional da empresa. “Ouvir e entender 
nossos clientes e o mercado é o que nos 
move e nos permite avançar a uma � bra 
cada dia mais adequada à realidade de 
cada cliente. Entendemos que cada plan-
ta é única e tem necessidades especí� cas. 
Portanto, fazemos o possível para entregar 
uma � bra que se adapte ao produto � nal, 
para que seja mais do que uma matéria-
-prima, seja um aditivo em prol de melho-
rias dos produtos dos nossos clientes.”

Meyer enfatiza que a � exibilidade da 
fábrica frente às necessidades dos clientes, 
com a produção de � bras personalizadas a 
cada consumidor, somada à alvura regular 
e superior adquirida com a nova torre de 
branqueamento permite a Melhoramentos 
avançar em outros nichos do setor de pa-
pel. “Também contamos com a melhoria 
do desempenho do produto � nal (no clien-
te) por meio da capacidade e velocidade de 
absorção. Outro destaque � ca por conta 
do bulk alcançado, já que é possível pro-
duzir a mesma área de papel com menos 

matéria-prima, permitindo a redução na grama-
tura da folha”, elenca os diferenciais. 

Ainda de acordo com o diretor de Fibras da 
Melhoramentos, o processo para a obtenção 
das � bras requer um olhar 360°. “Para chegar-
mos ao escopo � nal, é necessário entender sua 
viabilidade no início da operação, o que desen-
cadeia uma série de processos até obtermos 
a � bra pronta no pátio. Muita dedicação em 
benchmarking, capacitação pro� ssional, obras, 
engenharia, estudos de impactos no meio am-
biente, nas comunidades e em nossas pessoas 
foram necessários até a entrega da nova planta 
e do novo produto. Foram diversos os projetos 
para compor o macro e todos extremamente 
relevantes para o sucesso do Claryum.”

Ampliando a análise às tendências de mer-
cado, Meyer a� rma que segmentar é impor-
tante. “Mais importante ainda é acompanhar 
as dinâmicas do setor, seja pelo avanço tecno-
lógico, seja pelas mudanças do mercado ou da 
economia. É fundamental direcionar um olhar 
atento em busca de melhorias e novos desen-
volvimentos para um diferencial competitivo”, 
comenta, citando o projeto Claryum como 
exemplo. “Neste ano atípico e desa� ador, diver-
sos comportamentos de consumo mudaram, o 
que resulta em uma real necessidade de acom-
panharmos essas demandas, que muitas vezes 
requerem investimentos”, � naliza.     

Em parceria com a austríaca Andritz e a holandesa Paques, Melhoramentos investiu em um 
novo e moderno sistema de branqueamento com baixo consumo de químicos, desaguamento 
e estação de tratamento de efluentes
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