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 REPORTAGEM DE CAPA

Aparticipação da Irmãos Passaúra 
em projetos e paradas de manu-
tenção ao longo deste ano con-

tribuíram com o fortalecimento de seu 
posicionamento na indústria de celulose 
e papel e levaram ao reconhecimento na 
categoria Prestadores de Serviços de Ma-
nutenção e Montagem. 

“Em 2020, iniciamos a montagem 
mecânica da Máquina de Papel (MP-27) 
e da linha de � bra do Projeto Puma II, da 
Klabin, em Ortigueira-PR, bem como a 
montagem mecânica das plantas de licor 
branco e de evaporação do Projeto Star, 
da Bracell Celulose, em Lençóis Paulista-
-SP. Em paralelo, demos continuidade à 
montagem eletromecânica das caldeiras 
BFB e CRU da Westrock, em Três Bar-
ras-SC, e à montagem eletromecânica da 
Máquina de Papel Tissue da Kimberly 
Clark,  em Mogi das Cruzes-SP. Todas 
essas obras têm um grande destaque re-
gional e despontam como as de maior 
destaque no mercado nacional de papel 
e celulose. Também participamos de uma 
série de paradas de manutenção parale-
lamente a esses grandes projetos”, elenca 

Irmãos Passaúra fortalece compromisso 
de trabalhar com excelência

Destaques do Setor 2020 Empresas – CATEGORIA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM

Continuidade aos projetos fi rmados antes da pandemia 
evidenciam qualidade de atendimento e expertise em 
projetos do setor

 Passaúra: “Estabelecemos uma relação de 
confiança e parceria com nossos clientes 
para superar os desafios conjuntamente e 
ver as plantas industriais serem concluídas 
com a segurança, a qualidade e a agilidade 
necessárias”

Silvionei Passaúra, diretor de Suprimen-
tos/Logística da empresa.

Ainda sobre os atendimentos realizados 
nos últimos 12 meses, o executivo pontua 
que os desa� os acarretados pela pandemia 
de coronavírus acabaram rea� rmando o 
compromisso da Passaúra em trabalhar 
com excelência. “Estabelecemos uma re-
lação de con� ança e parceria com nossos 
clientes para superar os desa� os conjun-
tamente e ver as plantas industriais serem 
concluídas com a segurança, a qualidade e 
a agilidade necessárias.”

Entre os diferenciais aplicados nos proje-
tos, Passaúra cita o foco em HSE (sigla para 
Health, Safety and Environment). “Preza-
mos pela segurança da nossa equipe, com a 
consolidação de uma série de ferramentas 
que visam garantir a integridade de nossos 
pro� ssionais, como Regras de Vida, Índice 
de Práticas Seguras, Premiações e Cami-
nhadas de Segurança”, exempli� ca. 

A aplicação de novos conceitos de 
montagem é outro diferencial da em-
presa. “Trouxemos conceitos de outras 
indústrias, investimos em equipamen-
tos e capacitação profissional, contra-

tamos novos profissionais com expe-
riência consolidada e, por fim, usamos 
muita pesquisa e desenvolvimento para 
otimizar nossas tarefas, tanto as mais 
básicas quanto as mais críticas”, revela 
o diretor de Suprimentos/Logística da 
Passaúra. “Também iniciamos e segui-
remos reformulando nossas práticas de 
Qualidade, aplicando novos conceitos 
e consolidando as práticas bem-sucedi-
das, tudo com o intuito de garantir ras-
treabilidade e confiabilidade naquilo 
que assumirmos junto aos nossos clien-
tes”, adiciona ele.

Fazendo um balanço do ano atípico 
que vivemos, Passaúra diz acreditar que 
os re� exos certamente se estenderão por 
2021. “Tivemos de nos reinventar e, em 
conjunto com nossos clientes e parceiros, 
reestudar métodos de trabalho e criar 
condições que, sob todos os aspectos, re-
presentassem segurança aos nossos pro-
� ssionais, qualidade no serviço prestado e 
agilidade na entrega ao cliente, tudo com 
o propósito de nos manter atualizados e 
competitivos em nosso segmento.”  

Passaúra reestuda métodos de trabalho e cria condições que, sob todos os aspectos, representa 
segurança aos profi ssionais, qualidade no serviço prestado e agilidade na entrega ao cliente
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Confi ra a mensagem da empresa neste ícone clicável 
da nossa versão digital: www.opapeldigital.org.br


