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da capacidade de processamento de rejeitos e melhorias nos 
sistemas de desagregação, depuração e fracionamento. Será 
fornecido um upgrade no sistema de descontaminação com 
um novo IntensaMaxx IM15 e uma reforma do tambor clas-
sificador existente para a tecnologia Intensa. Adicionalmente, 
a Voith fornecerá novos equipamentos para a etapa de depu-
ração grossa: um FiberSorter FS4B, e um novo IntegraCom-
biSorter ICS13/100, o maior do mercado em capacidade nesta 
aplicação, e o primeiro fornecimento para o mercado sul-ame-
ricano. Além disso, a Voith também fornecerá um fracionador 
IntegraScreen, que permitirá uma melhor classificação das fi-
bras por tamanho, contribuindo para a redução do consumo 
de energia na planta.

  Nouryon assina acordo de fornecimento 
de longo prazo com Suzano  

A Nouryon assinou um acordo de 15 anos com a Suzano, 
em que utilizará o Modelo de Fabricação Integrado para a nova 
fábrica de celulose de eucalipto da Suzano no município de Ri-
bas do Rio Pardo, localizado no Estado do Mato Grosso do Sul. 
Tal modelo é aplicado no Brasil desde 2005 e conta com quatro 
instalações em fábricas de celulose existentes  e fornece solu-
ções locais sob medida para gerenciar matérias-primas essen-
ciais necessárias na produção de celulose. A Nouryon investirá 
na instalação de uma unidade para a produção de peróxido de 
hidrogênio e outra de clorato de sódio no local, e construirá e 
venderá uma fábrica de dióxido de cloro e um pátio de tanques 
para Suzano. A Nouryon usará eletricidade renovável da nova 
fábrica para produzir clorato de sódio. Além disso, o processo 
de produção gerará hidrogênio verde, que é usado para fabri-
car de forma sustentável peróxido de hidrogênio. 

  Valmet fornecerá equipamentos para a 
Tahara Biomass Power LLC 

A Valmet fornecerá uma caldeira de energia de biomassa e 
um sistema de limpeza de gases de combustão para a Tahara 
Biomass Power LLC em Tahara, Japão. A nova caldeira CFB 
(leito fluidizado circulante) permitirá que a usina do cliente 
alcance um fornecimento de energia estável com alta eficiên-
cia térmica, reduzindo significativamente as emissões de CO2. 
Este já é o sexto pedido recebido da caldeira CFB da Valmet 
para o mercado japonês desde 2016. As obras de instalação 
estão previstas para começar em 2023 e a planta entrará em 
operação comercial em 2025.

INVESTIMENTOS
                 

 Smurfit Kappa anuncia investimento  
de US$ 33 milhões em Fortaleza
A Smurfit Kappa anunciou um investimento de mais  
de US$ 33 milhões no Brasil para expandir a capacidade de 
sua planta em Fortaleza para atender à crescente demanda 
por embalagens inovadoras e sustentáveis. A expansão, 
que inclui a instalação de uma nova onduladeira, ampliará 
significativamente a capacidade de produção de embalagens 
Shelf Ready Packaging (SRP) da fábrica para clientes de  
Fast-moving consumer goods (FMCG) em vários setores, 
incluindo frutas frescas, eletrodomésticos e produtos  
farmacêuticos. Várias impressoras de ponta também serão 
instaladas para fornecer o alto nível de precisão e qualidade 
exigido para embalagens de e-commerce. Além disso, um 
novo centro de inovação promoverá ainda mais a colaboração 
com o cliente e aprimorará o desenvolvimento de soluções de 
embalagem impactantes, sustentáveis e líderes de mercado.

  Startup Biosorbe inaugura fábrica 
A startup sueca Biosorbe, que usa celulose e microorganis-

mos para descontaminar solo, água e ar, inaugurou sua pri-
meira fábrica e firmou uma parceria que permite sua expansão 
no mercado internacional. A empresa desenvolveu um absor-
vente de base biológica, feito de celulose, que absorve óleo, 
mas é resistente à água. As suas propriedades únicas permitem 
limpar, por exemplo, derrames de petróleo na água e em terra 
de uma forma sustentável. A primeira fábrica está estrategica-
mente localizada ao lado de Rottneros, uma fábrica de celulose 
no condado de Värmland, Suécia – onde eles usam eficiente-
mente o calor residual da fábrica para secar o produto.

NEGÓCIOS E MERCADO

  Irani escolhe Voith para reforma em 
planta de papel reciclado

A Voith foi escolhida pela Irani para a reforma do sistema 
de preparação de massa na planta da empresa localizada em 
Campina da Alegria, em Vargem Bonita, Santa Catarina. Pelo 
escopo do trabalho contratado, a Voith contribuirá para o au-
mento de produção da preparação de massa com adequação 
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  Klabin utiliza tecnologia Trimble Inc. 
para otimização e desenvolvimento de 
processos

O maior investimento da história da Klabin, o Projeto 
Puma II, representa mais sustentabilidade, inovação e tec-
nologia para o setor de celulose. O complexo industrial, que 
está localizado em Ortigueira-PR, já teve a primeira etapa de 
expansão concluída. O término da segunda fase está previsto 
para 2023. As novas unidades produtivas da fábrica contam 
com a tecnologia Wedge, da Trimble Inc., ferramenta de aná-
lise de processos para plantas industriais. O Wedge aumenta a 
segurança da operação e reduz desperdícios, uma vez que an-
tecipa problemas e encontra rapidamente as causas principais, 
melhorando a eficiência. Através da captação de dados, a solu-
ção auxilia no gerenciamento de produção, desenvolvimento 
de processos e produtos, gerenciamento de qualidade, manu-
tenção, controle de processos ou gerenciamento de fábricas.

  Sebrae e EMBRAPII firmam parceria de  
R$ 23,7 mi para apoiar pequenas empresas 
e startups

O Sebrae vai destinar R$ 23,7 milhões para projetos de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de startups, micro 
e pequenas empresas, realizados em parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). 
Esse é o terceiro contrato entre as organizações para fomentar 
a inovação. A novidade fica por conta da ampliação do apoio 
financeiro do Sebrae às fases finais da inovação e não somente 
ao desenvolvimento da tecnologia, como preveem as parcerias 
anteriores. A mudança acompanha a criação do programa 
Lab2MKT, da EMBRAPII, que garante recursos não reembol-
sáveis e acompanhamento técnico aos projetos de startups e 
pequenas empresas em todo o ciclo da inovação – permitindo 
que a tecnologia desenvolvida na primeira fase vire produto e 
chegue ao mercado.

FUSÕES E AQUISIÇÕES

  Solenis adquire 100% das ações da  
SCL GmbH

 A Solenis fechou a aquisição de 100% das ações em cir-
culação da SCL GmbH (“SCL”) em 18 de janeiro de 2022. Lo-
calizada em Ludwigshafen, Alemanha, a SCL produz DMA3, 
matéria-prima primária para a produção de poliacrilamida ca-
tiônica. A aquisição do negócio SCL ajuda a Solenis a cumprir 
um objetivo estratégico de insourcing e apoia o plano estraté-
gico de crescimento global de poliacrilamida da Solenis.

Por Thais Santi

INOVAÇÃO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA

  Valmet lança controle inteligente de 
fornecimento de fibra 

A Valmet lançou um pacote de aplicação Valmet Fiber 
Furnish Control para fabricantes de cartão e papel para es-
tabilizar a operação do refinador para maximizar a eficiência 
da produção. Com base em medições em tempo real de vá-
rias propriedades e liberdade da fibra, o controle apresenta 
soluções avançadas de feedback e feedforward juntamente 
com controle preditivo do modelo. A aplicação Valmet Fiber 
Furnish Control pode ser totalmente integrada a um Valmet 
DNA Automation System existente ou Valmet IQ Quality 
Control System. A solução também está disponível como 
uma versão autônoma, incluindo todas as licenças básicas e 
hardware necessários, se preciso for. 

DESTAQUES EM 
VÍDEOS EMPRESAS 

SÓCIAS-FUNDADORAS ABTCP
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  Schaeffler OPTIME chega ao Brasil para 
um monitoramento de condição com uma 
economia de custos de até 50%

A Schaeffler anuncia o lançamento no Brasil do OPTIME, 
solução abrangente e automatizada para monitoramento de 
condição, termo utilizado para qualquer sistema de medição 
de qualquer parâmetro, que possibilita analisar a condição 
operacional de uma máquina. A economia proporcionada pelo 
OPTIME é de até 50%, quando comparada com as medições 
offline mensais feitas utilizando dispositivos manuais e traz o 
conceito Plug. Play. Predict. para um amplo monitoramento de 
condição de todos os equipamentos de baixa e média criticida-
de na indústria de papel e celulose.

  Avery Dennison, Boomera e Natura 
se unem em projeto que transforma 
toneladas de resíduos de rótulos em 
novas embalagens

Com o propósito de agregar sustentabilidade aos 
seus processos e ações, grandes empresas têm aderido, 
cada vez mais, às práticas que estejam em sintonia com 
os princípios básicos de ESG. Entre elas está a Natura, 
utilizando materiais autoadesivos para seus rótulos, de 
outro está a Avery Dennison, responsável por fornecer 
esses materiais para os produtos da marca. Ambas com 
uma preocupação em comum: fazer a destinação cor-
reta dos liners. Para tal, a Avery Dennison criou o AD 
circular, em 2019, no Brasil. Um programa de economia 
circular que tem como objetivo reciclar os resíduos de 
aplicação de rótulos e etiquetas. Entretanto, diante dos 
desafios de uma longa cadeia produtiva, a empresa esta-
beleceu sua parceria com a Boomera Ambipar, para que 
a rastreabilidade pudesse ser empregada de forma efetiva 
e eficaz. Dessa forma, homologando fornecedores e pro-
cessadores de liners para uma logística reversa na práti-
ca, a reciclagem de mais de 49 toneladas desses resíduos 
nos últimos dois anos foi viabilizada, sendo transfor-
mados em papel cartão, reutilizados pela empresa como 
embalagens da linha Ekos, da Natura. Os resultados de 
parcerias estabelecida junto à Natura pelo Programa AD 
Circular, permitem que a Avery Dennison mantenha sua 
meta de assegurar, que até 2025, suas operações sejam 
95% livres de aterros, 75% dos resíduos sejam reutiliza-
dos e que 70% de toda a cadeia tenha acesso à reciclagem 
de liner e esqueleto.  

  Voith expande seu portfólio Papermaking 
4.0 com três novos aplicativos 

A Voith está lançando três novos aplicativos em sua pla-
taforma de IIoT OnCumulus: OnEfficiency.BreakProtect, On-
View.VirtualSensorBuilder e OnView.MassBalance. Confira 
as funcionalidades de cada um: OnEfficiency.BreakProtect: 
detecção, análise e prevenção de quebras de folha de papel. 
Usa a inteligência artificial para analisar um enorme volume 
de dados de processos enviados para o OnCumulus. OnView.
VirtualSensorBuilder: cálculo rápido e fácil de parâmetros de 
qualidade por meio de sensores virtuais. Com a ajuda de mo-
delos de dados, esses sensores calculam diversos parâmetros 
de qualidade, servindo como um complemento confiável aos 
testes de laboratório. OnView.MassBalance: monitoramento e 
redução de perdas de fibras na preparação de massa. Mapeia os 
fluxos de massa em um diagrama de Sankey intuitivo, indican-
do desvios das faixas operacionais configuradas. Quando um 
limite é ultrapassado, o aplicativo automaticamente identifica 
a respectiva área no diagrama e recomenda uma ação correti-
va para minimizar a perda de fibras. Já o OnView.DigitalEye 
permite aumentar ainda mais a precisão do aplicativo OnView.
MassBalance.

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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INDICADORES

 Balança comercial do agronegócio 
brasileiro apresenta superávit de US 105,1 
bilhões em 2021

A balança comercial do agronegócio brasileiro fechou o 
ano de 2021 com saldo positivo de US$ 105,1 bilhões, 19,8% 
acima do verificado em 2020, impulsionada pela alta dos pre-
ços internacionais das commodities. Os dados sobre o comér-
cio exterior do agronegócio brasileiro foram apresentados pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Enquanto 
a balança comercial total (com produtos de todos os setores), 
apresentou superávit de US$ 61,2 bilhões, a balança comer-
cial dos demais setores registrou déficit de US$ 43,8 bilhões.  
Dos quinze principais produtos da pauta de exportação (que 
representaram 89,5% em 2021), todos tiveram alta nos preços 
médios, alguns acima de 20%. Em termos de quantidade, seis 
produtos apresentaram queda. A China segue como o princi-
pal destino comercial do agronegócio brasileiro, sendo que a 
celulose cresceu 43,4% em suas exportações para a China.

Vale destacar que, segundo os analistas, a questão sanitária 
e eficiência logística deverão ser determinantes para a conti-
nuidade do bom desempenho das exportações do agronegócio 
brasileiro em 2022.

  2022: os desafios e as tendências do 
setor de embalagens de papel e papelão 
ondulado

Gabriella Michelucci, presidente do conselho da Empapel, 
contou em entrevista para a edição especial de aniversário da 
Empapel News um pouco do contexto atual e o que nos espera 
em 2022. No setor de embalagens de papel e papelão ondulado, 
a presidente do conselho da Empapel explica que houve uma de-
saceleração no fim do ano, com a revisão do PIB projetada para 
baixo, tanto de 2021 como a expectativa para 2022. “Em 2021, já 
com muitos centros de comércio voltando a funcionar presencial-
mente, o crescimento estimado foi de 30%, mostrando um forte 
primeiro semestre e uma desaceleração no ano a ano, no segundo 
semestre, graças à base comparativa alta de 2020. Em 2022, a ex-
pectativa é crescer 27%, e com isso chegar a uma participação de 
14% do varejo total. Há, portanto, um ritmo forte e muitas opor-
tunidades para o mercado de papel e papelão ondulado, puxado 
pelas variantes do Covid-19 e casos de H3N2, pressionando nega-
tivamente o funcionamento do comércio físico. O principal desa-
fio da indústria é a inflação. A inflação do setor tem sido impacta-
da pela menor oferta de insumos e materiais pela demanda global. 
Aço, eletrônicos, químicos, papéis kraftliner e reciclado, madeira 
e plásticos. Esse cenário vem demandando bastante a indústria de 

  Hexagon soma monitoramento florestal 
de mais de 5 milhões de hectares em dez anos

A divisão de Agricultura da Hexagon já registra o monito-
ramento de mais de 5 milhões de hectares de floresta plantada 
em todo o mundo. Somente em 2021, a empresa monitorou 
cerca de 670 mil hectares – aproximadamente 54 mil talhões 
florestais. Há cinco anos, em 2016, o número era de apenas 22 
mil. A Hexagon foi uma das primeiras empresas do Brasil a 
oferecer soluções desenvolvidas especialmente para a indústria 
de produtos florestais, que têm faturamento de aproximada-
mente 98 bilhões, segundo dados da Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ).

 Siemens lança aplicativo que usa 
realidade aumentada para manutenção de 
indústrias de processo

A Siemens reforçou seu portfólio com o lançamento do 
“Comos Mobile Worker”, novo aplicativo de software para ge-
renciamento de dados móveis com funcionalidades integradas 
de realidade aumentada. O novo dispositivo foi desenvolvido 
em cooperação com a Augmensys GmbH, especialista na área 
de gestão de dados móveis e realidade aumentada. Para a ma-
nutenção rápida e segura das plantas de processo, o aplicativo 
visualiza e processa todos os dados necessários, por exemplo, 
de sistemas ERP, dados de engenharia e também dados vivos 
do sistema de controle de processos em uma interface fácil de 
usar. Ao entrar em contato com o técnico de serviço via chat 
por vídeo, os tempos de inatividade não planejados da planta 
podem ser reduzidos a um mínimo ou evitados completamen-
te. Os casos de uso incluem comissionamento, inspeção, ma-
nutenção móvel e acesso remoto a especialistas. 

 

 Novos sacos de papel para resíduos 
serão testados na Suécia

As sacolas de papel estão se tornando mais comuns nas 
lixeiras suecas, já que as sacolas plásticas estão sendo elimi-
nadas das lojas. Mas os sacos de papel não são adaptados para 
resíduos residuais, o que gera problemas no sistema. Agora, 
quatro empresas no centro da Suécia estão trabalhando jun-
tas para dar aos sacos de papel um lugar correto no sistema 
de gerenciamento de resíduos. Desde a primavera passada, a 
Paper Province, Karlstads Energi AB, Nordic Paper e Norbag   
colaboraram para desenvolver um saco de papel para resíduos 
residuais. As empresas querem que a nova sacola de papel seja 
uma alternativa econômica e melhor para o meio ambiente do 
que as sacolas plásticas. Eles também esperam que a substi-
tuição de sacolas plásticas reduza a quantidade de plástico na 
incineração de resíduos e, portanto, também as emissões de 
dióxido de carbono da incineração.
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da importância de se estabelecer um plano de continuidade de 
negócios. A pesquisa destacou ainda que a recuperação eficiente 
com o menor dano possível é o tema mais apontado pelos exe-
cutivos entre os diversos benefícios trazidos pela implementação 
deste mecanismo. Por outro lado, segundo os dados reunidos pela 
KPMG, a maior barreira enfrentada pelas empresas é provocada 
pela ausência de cultura em gestão de riscos e crises e a falta de 
clareza em relação a potenciais benefícios destas práticas.

 

INSTITUCIONAL

  Campanha #SouMaisPapel tem nova 
fase com a união de entidades, fabricantes 
e fornecedoras do setor de celulose e papel

Foi lançada no início de janeiro, a segunda onda da cam-
panha #SouMaisPapel, uma iniciativa de entidades e empresas 
que compõem a cadeia de base florestal, responsável pela pro-
dução de celulose, papel, embalagem de papel, pisos laminados, 
painéis de madeira, entre outros. O objetivo do movimento é 
informar ao grande público toda sustentabilidade existente ao 
longo do processo produtivo desta indústria, desde o campo 
até o bioproduto nas mãos dos consumidores. Nesta oportu-
nidade, além das 15 entidades que participaram da primeira 
fase da campanha em 2021, juntam-se às empresas fabricantes 
de máquinas e equipamentos para o setor de celulose e papel, 
como Andritz, Valmet e Voith, além da Andipa (Associação 
Nacional dos Distribuidores de Papel).

Por meio de peças em redes sociais e com foco no dia a dia 
das pessoas, a campanha traz dados relevantes que compro-
vam a atuação do setor em busca de eficiência, sustentabili-
dade e inovação. Nesta oportunidade, também será reforçado 
como o setor é importante para outras áreas da economia e 
apresenta soluções que impactam no cotidiano de milhões de 
pessoas no Brasil e no mundo.

RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES

  Suzano é destaque em carteiras ESG da B3
A Suzano foi inserida nas carteiras dos três principais ín-

dices ESG da B3, a bolsa de valores brasileira. A B3 informou 
no início deste ano que a Suzano continua entre as empresas 
que compõem o Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO2 B3) e 
está entre as empresas que integram o recém-lançado Índice 
Great Place to Work (IGPTW B3). No final de 2021, a carteira 
do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) para 2022 
já havia sido revelada, com a presença da Suzano.    

OUÇA EM

R e a l i z a ç ã o :

ABTCP

embalagens na questão dos custos. O câmbio também contribuiu 
com o aumento, nos primeiros onze meses deste ano, a moeda 
norte-americana subiu 8,29%”, afirmou. Confira a entrevista em 
empapel.org.br/noticias/ 

  KPMG: 73% das empresas não possuem 
planos de continuidade dos negócios 
adequados

Estudo realizado pela KPMG indica que 73% das empresas 
brasileiras pesquisadas não contam com um nível adequado de 
maturidade com relação aos planos de continuidade de negócios. 
Desse total, 40% das organizações encontram-se no estágio 1, ou 
seja, não possuem sequer uma estratégia neste sentido. Outras 
33% foram classificadas no estágio 2, em que este mecanismo até 
existe, mas não identifica e direciona todos os eventos que possam 
afetar as operações adequadamente. Apenas 27% das companhias 
participantes da pesquisa têm, de fato, um plano de continuidade 
de negócios estruturado, completo e abrangente, similar ao mo-
delo esperado pelas boas práticas de mercado.

Apesar dos números relacionados ao nível de maturidade, 
57% dos respondentes da pesquisa afirmaram ter consciência 


