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CARREIRAS

  Elidio Frias, executivo com larga experiência no setor 
de papel e celulose, é o novo CEO da RADAZ. A empresa é 
uma startup, criada em janeiro de 2017, que desenvolveu o 
primeiro radar multibanda embarcado em drone no mundo, 
que permite o monitoramento de fl orestas industriais. Já teve 
a oportunidade de apresentar trabalhos ligados ao inventário 
fl orestal na IEEE Radar Conference 2020 (Itália) e no 53º Con-
gresso Internacional de Celulose e Papel da ABTCP. Em 4 de 
dezembro último, a tecnologia fez parte de um trabalho para 
localização de formigueiros em fl orestas industriais e obteve a 
honrosa terceira colocação no Prêmio Blue Sky Youg Resear-
ches and Innovation Award 2020-2021, etapa Brasil promovi-
da pela International Council of Forest & Paper Associations 
(ICFPA) e IBÁ. Essas tecnologias e aplicações disruptivas serão 
ferramentas importantes na produção sustentável das fl orestas 
industriais. Saiba mais no site radaz.com.br. 
Fonte: Radaz

   Caio Zanardo é o novo diretor-presidente da Veracel.
O executivo, atualmente diretor f lorestal na Suzano, assu-
mirá o cargo em 1.º de fevereiro de 2021, em substituição a 
Andreas Birmoser, que retornará à Stora Enso, na Suécia, 
como vice-presidente Sênior de Negócios de Embalagens de 
Papel Cartão. 
Fonte: Veracel

COMEMORAÇÕES

  BO PAPER Pisa comemora 
36 anos de atuação

No dia 1.º de dezembro, a BO PAPER Pisa comemorou 36 
anos de atuação. Tudo começou em 1984, quando, após 23 meses 
de construção, a fábrica entrou em operação, controlada pelo jor-
nal O Estado de São Paulo. Maior produtor de papéis com fi bras 
termomecânicas de alto rendimento da América Latina e com 
mais de 60 anos de experiência na produção de papel de imprimir 
e escrever para o mercado de publicações, a BO PAPER Pisa opera 
em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais, e está localizada a 
30 quilômetros da BO PAPER Arapoti-PR, explorando sinergias 
com a outra unidade industrial do grupo no Paraná. É a maior 
fabricante de papel imprensa da América Latina (única produtora 
no Brasil) e atende às demandas do mercado gráfi co e de publica-
ções da região. Atua fortemente no mercado brasileiro e distribui 
seus produtos para Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Uni-
dos, América Central, África, Ásia e Oriente Médio
Fonte: BO Paper

AÇÕES INSTITUCIONAIS

  Novo propósito organizacional 
da Suzano reforça conexão com a 
sustentabilidade e o futuro

A Suzano revela ao mercado o seu novo propósito 
organizacional: “Renovar a vida a partir da árvore”. O 
conceito é resultado de um trabalho de mais de um ano, 
que ouviu cerca de 3.500 pessoas, incluindo colaborado-
res da companhia e diferentes públicos externos. “Vemos 
a necessidade de um novo movimento de regeneração e 
oxigenação do planeta. E encontramos nas árvores a me-
lhor resposta a esses anseios do mundo atual, preocupa-
do com as mudanças climáticas, a escassez dos recur-
sos naturais, a perda de biodiversidade e o aumento da 
desigualdade social”, diz Walter Schalka, presidente da 
Suzano. O novo propósito segue também um importan-
te avanço na estratégia ESG (Environmental, Social, and 
Corporate Governance) da Suzano, que se tornou a se-
gunda companhia do mundo e a primeira das Américas a 
emitir títulos sustentáveis (Sustainability-linked bonds), 
totalizando US$ 1,25 bilhão em empréstimos atrelados ao 
cumprimento de metas ambientais.
Fonte: Suzano

Veja aqui na 
edição digital, 

o vídeo do 
Propósito da Suzano.

  Duratex lança novo portal 
A Duratex lança um novo portal dedicado à inova-

ção. O site inovacao.duratex.com.br, surge com o intuito 
de reunir, estimular e implementar ideias promissoras de 
startups, scale-ups e colaboradores da companhia, que este-
jam conectadas com seu propósito: oferecer soluções para 
melhor viver. Startups, scale-ups e organizações interessa-
das em colaborar com a Duratex podem se cadastrar no 
site: inovacao.duratex.com.br/#application-form.
Fonte: Duratex
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EVENTO

  “The Power of Print 2020” 
O seminário internacional The Power of Print 2020, reali-

zado no dia 10 de dezembro por Two Sides, organização global 
sem fins lucrativos, discutiu a “Construção de Marcas: O Papel 
da Comunicação Impressa”, demonstrando dados compara-
tivos entre a penetração crescente da mídia digital e a mídia 
impressa. Segundo Ulbe Jelluma, diretor da revista Print Po-
wer Europe,  estrategista de campanhas e propagador da mídia 
impressa, a eficácia da publicidade impressa continua alta, em-
bora as verbas direcionadas a ela não acompanhem esse cresci-
mento. Entre outros palestrantes, Fabio Arruda Mortara, pre-
sidente de Two Sides Latin America, ao fazer um balanço do 
evento, destacou: “O mundo está cada vez mais digital e pode-
mos acessar praticamente tudo na palma de nossas mãos. Mas 
a construção de uma marca, a sua reputação e o share of mind 
precisam muito mais do que isso. O que vimos e ouvimos aqui 
hoje é que a comunicação impressa desempenha um papel fun-
damental, e é extremamente eficaz na estratégia de construir 
marcas fortes, com grandes doses de criatividade, tecnologia e 
alta entrega de ROI para os anunciantes. A comunicação im-
pressa sempre foi e continuará a ser uma mídia poderosa e efi-
caz, e que se torna ainda mais relevante no contexto do digital. 
Além disso, o papel é renovável, reciclável e biodegradável”.
Fonte: Two Sides

FATOS

  Valmet é certificada pelo Great 
Place to Work

A Valmet foi certificada como um excelente lugar para 
trabalhar de acordo com a metodologia do Great Place to 
Work (GPTW). No ano em que comemora 60 anos de atuação 
no Brasil, a Valmet participa da pesquisa pela primeira vez e 
estreia recebendo o selo de certificação. 
Fonte:  Valmet

LANÇAMENTOS

  Softys lança marca Noble no Brasil  
A Softys Brasil, subsidiária do Grupo CMPC, apresen-

ta sua nova marca, Noble, com um portfólio de papel hi-
giênico voltado para o segmento econômico. A nova famí-
lia de produtos conta com três opções de papel higiênico: 
folha simples, em pacotes de 4 e 12 rolos com 60 metros, e 
folha dupla, em pacotes de 12 rolos. Os produtos foram de-
senvolvidos com o objetivo de oferecer boa experiência de 
consumo e economia, considerando que muitas famílias 
precisaram otimizar o orçamento em meio à pandemia.  
Fonte:  Softys

  Novas tecnologias Voith
Uma nova solução da Voith agora oferece aos fabri-

cantes de papel f lexibilidade e confiabilidade. Pela pri-
meira vez, a solução TailStabilizer permitirá realizar 
a passagem de ponta sem cordas em máquinas de pa-
pel cartão com seções de secagem dupla tela, propor-
cionando maior eficiência e segurança ao processo.  
Além desta novidade, a Voith também lançou recentemente 

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588
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o OnPerformance.Lab – Centro de Serviços remoto, voltado 
ao atendimento dos fabricantes de papel que buscam identi-
ficar e explorar o potencial de melhoria de suas fábricas por 
meio da análise aprofundada de dados de processos transfe-
ridos por VPN ou pela nuvem, por meio de recursos de mi-
neração de dados e inteligência artificial. O monitoramento 
contínuo dos processos registra quaisquer desvios em tem-
po real, o que possibilita realizar correções rápidas e preci-
sas. Além disso, o profundo conhecimento dos especialistas 
da Voith sobre o setor permite avaliar os dados e formular 
recomendações específicas e práticas para estabilizar ou até 
mesmo aumentar a eficiência de máquinas. 
Fonte: Voith

  Biohidrogênio criado a partir de água 
de purificação nas fábricas

Poluentes orgânicos nas águas residuais de uma fábrica de 
celulose e papel poderão ser convertidos em gás hidrogênio. 
Essa é a proposta de Sudhanshu Pawar, pesquisador do RISE 
Research Institutes of Sweden, especialista em microrganis-
mos. No MultiBio, um projeto financiado pela agência de 
inovação sueca Vinnova e pela indústria, ele e outros especia-
listas investigam a possibilidade como parte do processo de 
purificação de água das fábricas. Os experimentos em fábri-
cas em Värmland, Suécia, mostraram que os microrganismos 
prosperaram em alguns dos fluxos do processo industrial. Os 
experimentos com gás biohidrogênio em água industrial para 
esse fim são os primeiros desse tipo. Agora resta desenvolver 
o conceito em escala real. O objetivo do projeto MultiBio é 
que três produtos sustentáveis   sejam produzidos no mesmo 
processo. Além do gás biohidrogênio, serão fabricados bio-
plásticos e um ingrediente para ração para peixes.
Fonte: RISE

  Projeto inovador de clones de eucalipto
O Centro de Tecnologia da Suzano comemorou seu  

8.º aniversário com o Projeto Berçário. O objetivo é implan-
tar um viveiro de mudas de alta qualidade em Jacareí-SP. Este 
berçário reunirá todos os novos clones que serão recomenda-
dos pelo Programa de Melhoramento Genético (PMG) e com 
isso garantir, antecipadamente, a entrega de mudas certifica-
das e livre de pragas e doenças de cada clone recomendado 
para os viveiros operacionais. De acordo com Leandro de 
Siqueira, gerente executivo de Genética e Melhoramento Flo-
restal, além dessa antecipação da entrega de mudas para os 
viveiros operacionais da Suzano, o projeto também garantirá 
a certificação de “fonte segura” do material, documento que 
atesta a sua identidade clonal bem como a sanidade da muda.
Fonte: Suzano

  Briquete com casca de madeira de 
eucalipto

A casca de eucalipto é um resíduo da indústria da madeira 
que pode causar grandes impactos ambientais. Foi procuran-
do uma solução para o melhor aproveitamento deste material 
que a ScanCom do Brasil, indústria madeireira que no País 
tem sede em Telêmaco Borba-PR, procurou o Instituto Senai 
de Tecnologia em Celulose e Papel. No processo de pesquisa 
descobriu-se que, além do briquete, ou seja, um produto deri-
vado da compactação de resíduos, também podem ser obtidos 
outros subprodutos da pirólise da casca de madeira de euca-
lipto, como bio-óleo e extrato ácido. Além disso, o briquete 
de casca de eucalipto se demonstrou uma excelente fonte de 
energia, com altas propriedades caloríficas, que podem subs-
tituir combustíveis que são utilizados atualmente.
Fonte: Instituto Senai 

MERCADO

  Internacional Paper  
anuncia novos planos 

A International Paper anunciou um plano para sepa-
rar o segmento de Papel para Imprimir e Escrever em uma 
empresa independente e de capital aberto (“SpinCo”). A 
transação resultará em duas empresas líderes e bem posi-
cionadas para o sucesso no longo prazo. Após a conclusão 
da transação, a International Paper e a SpinCo terão mais 
agilidade para criar valor em seus respectivos negócios. A 
empresa espera que a separação seja isenta de impostos para 
os acionistas da empresa para fins de imposto de renda fe-
deral dos EUA e planeja concluir a transação no final do 
terceiro trimestre de 2021. Como uma entidade autônoma, 
além de um portfólio de marcas líderes, a SpinCo terá apro-
ximadamente US$ 4 bilhões em vendas; 8 fábricas com 2,9 
milhões de toneladas de capacidade anual e 0,4 milhões de 
toneladas métricas de capacidade de papel revestido.
Fonte: International Paper

 
  Irani Papel e Embalagem conclui 

migração para Novo Mercado
A Irani Papel e Embalagem concluiu no dia 14 de dezem-

bro último, a migração para o Novo Mercado da B3, tornan-
do-se a primeira do segmento de papel e embalagem a fazer 
parte do seleto grupo de empresas que possuem o mais alto 
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nível de governança corporativa da bolsa brasileira. Reconhe-
cida há mais de uma década por operar no mercado mundial 
de créditos de carbono, com projetos de redução de emissões 
registrados na ONU desde 2007, agora a Irani reforça sua go-
vernança e se consolida como líder nos temas ESG. O pro-
cesso de migração para o Novo Mercado começou em julho, 
quando a Irani também realizou uma bem sucedida oferta pú-
blica de ações ordinárias (follow-on), com captação de R$ 405 
milhões. Com a operação, a empresa prosseguiu com o plano 
de expansão, denominado Plataforma Gaia, que compreende 
projetos com um investimento total estimado em R$ 1,2 bi-
lhão para ampliação de capacidade e melhorias em suas uni-
dades fabris, dos quais a fase I, que totaliza R$ 743 milhões, 
encontra-se em execução.
Fonte: Irani Papel e Embalagem

  Suzano inicia produção de papel 
higiênico folha tripla

A unidade de conversão de papel que a Suzano está insta-
lando no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a partir 
de um investimento de R$ 130 milhões, vai utilizar alta tecno-
logia e já chega com um diferencial: será a primeira unidade 
da empresa a produzir papel higiênico de folha tripla. O papel 
de folha tripla é mais comum no mercado internacional, mas 
trata-se de uma inovação no cenário nacional de tissue. A ma-
téria-prima utilizada virá de Mucuri, no sul da Bahia, onde a 
empresa também já converte celulose em diferentes tipos de 
papel. Serão produzidas na nova unidade os papéis Mimmo 
(incluindo a novidade folha tripla) e o Max Pure. 
Fonte: Suzano

  OL Papéis realiza startup de nova 
máquina Tissue

Com startup previsto para acontecer ainda em dezem-
bro, a HERGEN concluiu todas as etapas de entrega da nova 
máquina de papel Tissue da OL PAPÉIS, a MP3, em Feira de 
Santana, Bahia. Todas as vestimentas foram fornecidas pela 
ANDRITZ, entre Telas Formadoras Tripla Camada e Feltros 
Agulhados especialmente projetados para máquinas tissue. A 
máquina produzirá papéis folha simples, folha dupla e toalha, 
com gramaturas: 14,5 a 21 g/m2. A largura da folha na Enro-
ladeira é de 2.780 mm e a velocidade de projeto de 1.300 m/
min, com capacidade de produção de 45 a 53 t/d. Além desse 
projeto, a empresa investiu R$ 70 milhões em uma nova fi lial 
em Pombos-PE.
Fonte: Andritz

  Oji Papéis Especiais investe em 
expansão e tecnologias

A Voith Paper foi contratada pela Oji Papéis Especiais 
para realizar a modernização da PM 2 e do Coater PC3 na 
fábrica da papeleira instalada na cidade de Piracicaba-SP, 
além da transferência e reforma da rebobinadeira VariPlus 
da planta de Tomioka no Japão para o mesmo site. As refor-
mas realizadas pela Voith promoverão alterações no f luxo 
interno de produção da fábrica, tornando-a mais automa-
tizada e moderna. As soluções tecnológicas contribuirão 
para aumentar a eficiência energética e reduzir a emissão de 
gases da fábrica. Além disso, o menor consumo específico 
da fábrica ajudará a Oji a elevar a produtividade de sua uni-
dade como um todo.
Fonte: Voith

  Neles amplia presença na América do 
Sul e Central

A Neles assinou sete novos contratos de distribuição e um 
contrato de representação na América do Sul e Central. Os 
novos parceiros ajudam a estender a disponibilidade das solu-
ções de válvulas para vários setores. Os acordos foram feitos 
com as seguintes empresas: AML, Brasil; Adilson Brevilieri, 
Brasil (contrato de representação); Henze, México (Coatza-
coalcos, Veracruz); TIS, México (CDMX); Solutus, Curaçao; 
3R Ingenieria, Peru; Control Technologies, Trinidad e Tobago; 
e Tritec, Bolívia.
Fonte: Neles

NELES W
EBSITE. HTTPS://W

W
W

.NELES.COM
/INDUSTRIES/VALVES-FOR-PULP-PAPER-AND-BIOPRODUCTS/
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  Inovações destacam liderança tecnológica do 
Grupo Voith

Em seu balanço, o Grupo Voith destacou as ações positivas da em-
presa em meia à pandemia. A empresa continuou investindo em P&D 
e lançando novas soluções no mercado. Pela primeira vez, a Voith Pa-
per lançou um circuito de água fechado para a fabricação de papel 
– um marco no caminho para a conservação de recursos e uma fabri-
cação de papel sustentável. A Voith Hydro lançou uma iniciativa para 
introduzir a construção modular no setor hidrelétrico. Já a Voith Tur-
bo alcançou importantes avanços na área de eletrificação de sistemas 
de acionamento. Por sua vez, a Divisão do Grupo Digital Ventures 
continuou avançando no desenvolvimento de aplicativos voltados à 
Internet Industrial das Coisas (IIoT).  Contudo, os KPIs do ano fiscal 
de 2019/2020 foram significativamente afetados, pois afetou o segun-
do semestre do ano fiscal da empresa. Com um declínio de 14%, a en-
trada de pedidos caiu para € 4,04 bilhões frente ao valor recorde de € 
4,70 bilhões registrado no ano anterior. Dentre as unidades do Grupo, 
a Voith Paper apresentou um bom desempenho. Os valores de pedidos 
recebidos e vendas cresceram graças aos efeitos da consolidação das 
aquisições da empresa. Entretanto, em consequência da pandemia, 
houve uma leve queda no EBIT. 
Fonte: Voith

PRÊMIOS  
  Cascades ganha prêmio 

de energia com a tecnologia 
ANDRITZ

O grupo de tecnologia internacional AN-
DRITZ concluiu recentemente a substituição 
bem-sucedida e o startup do capô Yankee PM5 
na fábrica de tissue da Cascades Tissue Group 
em Eau Claire, Wisconsin, EUA. O equipamento 
é projetado para baixo consumo de energia e lon-
ga durabilidade. Devido à economia de energia 
alcançada, a empresa foi premiada com o Prêmio 
de Excelência em Eficiência Energética 2020 pelo 
FOCUS ON ENERGY®, o programa de recursos 
de energia renovável e eficiência energética de 
Wisconsin. Este programa abrange 107 conces-
sionárias em todo o estado, com o objetivo de 
fornecer expertise e incentivos financeiros aos 
residentes e empresas para reduzir o consumo de 
energia ou aumentar a eficiência energética.
Fonte: Andritz

 

MEMÓRIAS DO SETOR
“Com pesar, comunicamos o falecimento 
de Joseph Safra, aos 82 anos. Segundo nota 
oficial, ele era conhecido como Seu José e 
nasceu em 1938 no Líbano, tendo migra-
do para o Brasil na década de 1960 para 
dar continuidade aos negócios de seu pai, 
construindo os alicerces do Grupo Safra, 
mais conhecido no Brasil como Banco Sa-
fra. O grupo Safra foi um dos impulsiona-
dores do setor de árvores cultivada, tendo 
investido no projeto de desenvolvimento 
da Aracruz Celulose, fundada por Erling 
Sven Lorentzen, que posteriormente seria 
Fibria e hoje pertence à Suzano. A Indús-
tria Brasileira de Árvores (IBÁ) lamenta e 
manifesta seus sinceros votos de condo-
lências, dirigidos a familiares, amigos e 
colegas.” (Por Horacio Lafer Piva – Presi-
dente do Conselho Deliberativo da Indús-
tria Brasileira de Árvores – IBÁ)

OnPerformance.Lab: Centro de Serviços Remotos da Voih, localizado na unidade 
de Heidenheim, na Alemanha

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 V

OI
TH


