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RADAR

Posteriormente, uma mesa-redonda foi moderada pelo 
CEO da Malinovski, Ricardo Malinovski, discutindo as ini-
ciativas propostas por alguns órgãos em restauração e revita-
lização de bacias hidrográ� cas. Participaram desse segundo 
painel Luna Viana, assessora especial do Ministério do Desen-
volvimento Regional – Programa Águas Brasileiras; Adriana 
Lagrotta Leles, diretora de Relações Institucionais e de Cap-
tação do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvol-
vimento Sustentável; Rachel Biderman, vice-presidente para 
Américas de Conservação Internacional; e o diretor-executivo 
da IBÁ, Embaixador José Carlos da Fonseca.

  IBÁ lança podcast sobre o setor de 
base florestal

A Indústria Brasileira de Árvores (IbÁ) lançou o IbáCast, 
um podcast idealizado para levar até os brasileiros a impor-
tância do setor de árvores cultivadas no dia a dia de todos 
no presente e no futuro. Novos episódios estarão no ar toda 
quinta-feira, a partir das oito horas, e os ouvintes podem aces-
sar por meio do próprio site e das plataformas Spotify, Deezer, 
Google Podcast e Apple Podcasts. A cada semana um novo en-
trevistado de companhias associadas, outras entidades do se-
tor de base � orestal e parceiros participarão de um bate-papo 
de cerca de 10 minutos. 

  IPEF lança o Podcast Falando em Floresta
Em busca de inovar e atuar em prol do crescimento do 

setor � orestal, o IPEF acaba de lançar o Podcast Falando em 
Floresta! De forma inédita, o canal chega ao mercado com a 
missão de levar conteúdo sobre o setor, sobre pesquisas e no-
vidades que possam interessar desde pro� ssionais de empre-
sas, estudantes, auditores, consultores e diversos. O podcast 
terá episódios com duração média de 20 minutos, lançados 
uma vez por mês e disponíveis nas plataformas do Spotify, 
iPodCasts, SoundCloud, Deezer, Google Podcasts. 
Fonte: IPEF

AÇÕES INSTITUCIONAIS

  IBÁ apresenta Relatório inédito sobre 
gestão da água no setor de florestas

Em 19 de março último, a Indústria Brasileira de Árvores 
(IBÁ) apresentou um relatório inédito sobre gestão da água no 
setor de � orestas. Sob o título “Cuidar da Água É Cuidar do 
Futuro de Todos”, o documento traz histórico de hidrologia 
� orestal e gestão hídrica, depoimentos, estudo de casos de 12 
grandes empresas do setor, além de compromissos na preser-
vação desse recurso natural. 

Durante o evento, realizado pelo canal da Malinovski no 
YouTube, Nathalia Granato, coordenadora de Sustentabilidade e 
Assuntos Florestais da IBÁ e diretora da Rede Mulher Florestal, 
realizou comentários sobre os principais indicadores de desem-
penho do setor, seguido pelas contribuições de Cristiano Teixeira, 
diretor-geral da Klabin e de Antonio Joaquim de Oliveira, presi-
dente da Duratex, sobre os resultados. Ao todo, 15 indicadores de 
desempenho corporativo, � orestal e industrial foram monitora-
dos entre 2016 e 2019. Eles foram de� nidos de forma participa-
tiva entre empresas, associações setoriais e institutos de pesquisa 
parceiros e foram divididos em três categorias: corporativo, � o-
restal e fabril. Conforme alguns dados do relatório apresentados, 
na parte � orestal 100% das empresas adotam alguma prática para 
conservação do solo e da água em suas � orestas. Outro dado inte-
ressante é que 85% desse universo recuperam a vegetação natural 
nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), quando necessá-
rio, ou adotam medidas para sua proteção. Já na área industrial 
a evolução dos processos re� etiu positivamente para o setor, mas 
ainda é preciso fazer mais. 75% do volume de água que eram uti-
lizados para produzir uma tonelada foram reduzidos nas últimas 
quatro décadas. Atualmente, 82% da água captada são devolvidos 
ao corpo d’agua, sendo que 43% da água dos processos fabris são 
reutilizados. Entre outros resultados, Nathalia abordou que foram 
criados, então, oito compromissos para o setor, divididos em suas 
respectivas categorias. São eles: 

1. Renovação do apoio à pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (corporativo);

2. Valorização e engajamento ativo em diálogos multis-
takeholders (corporativo);

3. Ampliação dos estudos sobre balanço hídrico nas 
plantações (� orestal);

4. Ampliação da adesão ao monitoramento quantitativo 
e qualitativo dos corpos d’água (� orestal);

5. Investimento em tecnologias para valorizar e viabili-
zar um maior reúso (industrial);

6. Redução de perdas e vazamentos nas etapas de produ-
ção (industrial);

7. Aprimorar o cálculo do percentual de água que volta 
para a atmosfera e do percentual, que � ca retido no 
produto (P&P) (industrial);

8. Publicação a cada três anos para evidenciar por de-
sempenho – IBÁ.

Confi ra o documento 
neste ícone clicável em 
www.revistaopapeldigital.org.br

Ouça o Podcast neste ícone clicável 
em www.revistaopapeldigital.org.
br https://bit.ly/2QjnmV7

Ouça o Podcast neste ícone clicável 
em www.revistaopapeldigital.org.br
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Por � ais Santi

  Ações positivas do setor 
perante a Covid-19

Diante do crescente aumento na demanda da rede pública 
de saúde no atendimento aos casos da Covid-19 no Brasil, a 
Gerdau, a Suzano, o BTG Pactual e a Península Participações 
uniram esforços com o Hospital Israelita Albert Einstein e a 
Prefeitura de São Paulo para a construção de um novo centro 
de tratamento de combate à Covid-19 na capital paulista. Tra-
ta-se de uma ampliação com 40 leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) erguidos no complexo do Hospital Municipal 
da Vila Santa Catarina Dr. Gilson de C. Marques de Carvalho, 
no bairro Vila Santa Catarina, região sul de São Paulo, cuja 
gestão e operação já são de responsabilidade do Einstein.  As 
obras terão início ainda no mês de março e a totalidade dos 
leitos será entregue até o � nal de abril e será estruturada a par-
tir da técnica de construção modular, criada pela construtech 
Brasil ao Cubo, que permite entregar obras em caráter de� ni-
tivo e com velocidade quatro vezes maior que uma edi� cação 
comum. Aproximadamente 215 pro� ssionais, entre médicos e 
equipe multidisciplinar, serão alocadas na nova UTI.
Fonte: Suzano

MERCADO

  Valmet acelera processos de 
transformação digital em ano de pandemia

Em meio a digitalização e a aceleração de processos liga-
dos à Internet Industrial 4.0, a Valmet se destaca no processo 
de transformação digital durante a pandemia. Pro� ssionais 
da empresa observaram que, diante do cenário atual, serviços 
ligados à Indústria 4.0 têm sido ampliados e clientes, acostu-
mados com os atendimentos pessoais, passaram a aderir ao 
atendimento remoto. 

Um exemplo recente foi a assistência remota de uma máqui-
na de papel tissue de um cliente na Colômbia. Um caso que po-
deria levar três dias se houvesse uma visita técnica presencial foi 
solucionado por especialistas dos Estados Unidos, Brasil e Fin-
lândia em menos de oito horas. De acordo com o diretor de Ser-
viços da Valmet na América do Sul,  Felipe Floriani, a empresa 
liderou o caminho na digitalização. “Nosso portfólio de serviços 
já oferecia  soluções remotas muito antes da pandemia, portan-
to, quando aumentou a demanda por suporte remoto, consegui-
mos oferecer a mesma qualidade e excelência na assistência a 
todos os clientes mesmo que remotamente. E não é apenas su-
porte remoto. Fazemos engenharia remota, inspeções remotas e 
assim por diante. Tanto a Valmet quanto nossos clientes estão 
percebendo os benefícios dos projetos digitais por serem  práti-
cos e e� cientes. Já usávamos conexões remotas, mas a pandemia 
reforçou nossa cultura de digitalização – entregamos 24 projetos 
com foco na digitalização em apenas seis meses”, explica.

Tecnologias entregues pela Valmet, como Internet Indus-
trial, ioT e Inteligência Arti� cial têm auxiliado na resolução de 

problemas, como manutenção de máquinas sem a necessidade 
de visitas presenciais aos clientes – inclusive na área de papel e 
celulose, que, devido ao tamanho dos maquinários, sempre pre-
cisou de atuação in loco.
Fonte: Valmet

  Voith em ações de resultados
Fornecedora completa, e� ciente e sustentável do setor de 

papel, a Voith avaliou o ano de 2020 como positivo, especial-
mente frente aos desa� os que a pandemia do novo coronavírus 
trouxe para o período. Com foco cada vez maior em inovação, 
a empresa destacou o uso da ferramenta de vídeo colaboração, 
o On.Call Video, que estrategicamente ajudou seus clientes 
espalhados por todo o mundo a conseguirem manter suas ati-
vidades essenciais para a população, além de ter possibilitado, 
inclusive, o startup remoto de novas máquinas no período. Por 
meio do On.Call Video, as fabricantes de papel e celulose con-
seguem realizar reparos in loco com apoio dos especialistas da 
Voith, remotamente. “Seguimos com o foco de disponibilizar 
soluções integradas aos nossos parceiros em todo o mundo.

Nós já apostávamos na tecnologia como facilitadora de 
processos, e agora ela é ainda mais importante do que nunca 
para que nossos clientes continuem movimentando seus ne-
gócios para superar expectativas e para que possamos, lado 
a lado, continuar contribuindo para um mundo melhor com 
papel, especialmente neste momento desa� ador” explica Hjal-
mar Fugmann, líder da Voith Paper na América do Sul.
Fonte: Voith

MEMÓRIAS DO SETOR  

A Contech comunicou o falecimento do diretor-geral 
de operações da companhia, Abilio Franco (59 anos), 
em 21 de março de 2021, vítima de Covid-19. Abilio 
era especialista em Papel e Celulose, graduado em 
Desenvolvimento Gerencial, entre outras graduações, 
e responsável pela criação de políticas e estratégias 
operacionais e de comunicação, alinhadas aos objeti-
vos e metas da empresa.
Com vasto know-how e expertise, o executivo, que 
estava na Contech desde 2016, contribuiu para que 
a empresa atingisse seus objetivos corporativos e 
aumentou a participação da companhia, tanto na 
América Latina, como na Europa, Ásia, EUA e Cana-
dá. Abilio traçou sua carreira pro� ssional em grandes 
multinacionais do setor, como Primo Tedesco, Pisa, 
Inpacel, Wangner Itelpa e Voith Paper, lugares em 
que ocupou altos cargos executivos.
Fonte: Contech


