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próximo à rodovia MS 377 e a 47 km da malha ferroviária, canais 
que garantirão a eficiência logística ao escoamento da celulose para 
exportação e para mercados como a região sudeste do País. Primei-
ra empresa florestal do mundo a ser certificada como carbono neu-
tro, utilizando o protocolo desenvolvido pela consultoria Delloite, a 
Arauco espera contar ainda com autossuficiência energética na fábri-
ca de celulose de Inocência, com a produção em fontes renováveis.

   CMPC incentiva soluções inovadoras 
junto ao ecossistema de startups

A CMPC lançou um canal para que empreendedores do ecos-
sistema de inovação possam apresentar startups que desenvolvam 
produtos ou serviços alinhados às práticas mais atuais de ESG. In-
titulado CMPC Ventures, esse vetor da companhia tem por objeti-
vo estimular o crescimento de negócios sustentáveis tanto dentro 
como fora da empresa. Atualmente, o Grupo CMPC conta com 48 
unidades industriais na América Latina, todas podendo ser con-
templadas com melhorias que aliam inovação e sustentabilidade. 
A planta de Guaíba está selecionando, prioritariamente, startups 
gaúchas e brasileiras para, em conjunto, auxiliarem no desenvol-
vimento de estratégias arrojadas e transformadoras para o setor 
logístico da organização.

Saiba mais em https://www.cmpcventures.com.br/

   Paper Excellence finaliza acordo para 
compra da gigante norte americana Resolute

O Grupo Paper Excellence acaba de anunciar a aquisição de to-
das as ações ordinárias da Resolute Forest Products Inc. (Resolute) 
(NYSE: RFP) (TSX: RFP), líder global na indústria de produtos 
florestais. A transação, realizada por meio da subsidiária Domtar 
Corporation, fortalece a estratégia de crescimento de longo pra-
zo da Paper Excellence, complementando os negócios de celulose, 
papel e embalagens existentes e adicionando recursos em madeira 
serrada e tissue. O acordo prevê a compra de US$ 20,50 por ação 
da companhia, cujo valor (Enterprise Value) é de US$ 2,7 bilhões. 
Com a transação, a Resolute acelera seu crescimento à medida que 
ganha acesso a mais ferramentas, capital e oportunidades para con-
quistar seus objetivos, em linha com os recursos oferecidos pelo 
Grupo Paper Excellence. A aquisição é a terceira anunciada pela 
Paper desde que acertou a compra da Eldorado Celulose em 2017. 
No Brasil, a empresa planejava investir R$ 16 bilhões somente para 
a construção da segunda linha de celulose da Eldorado em  Três La-
goas-MS. O projeto, entretanto, está suspenso em razão da batalha 
judicial enfrentada com o Grupo J&F, que não aceitou a decisão do 
processo arbitral que deu vitória unânime à Paper pelo controle da 
Eldorado e tenta anular o resultado na Justiça.

   Suzano anuncia intenção de construir 
fábrica de papel tissue e conversão em 
Aracruz-ES 

A Suzano anuncia a intenção de construir uma fábrica de 
papel tissue e conversão em Aracruz, município localizado no 
norte do Espírito Santo. O projeto, ainda sujeito à aprovação por 
parte do Conselho de Administração da companhia, prevê que 
a unidade terá capacidade para produzir 60 mil toneladas anuais 
de tissue, produto a ser convertido em papel higiênico e papel 
toalha. Inicialmente estimado em cerca de R$ 600 milhões, o 
projeto levará dois anos até estar concluído. Durante o período 
das obras, a previsão é de que sejam gerados 300 postos de tra-
balho. Após o início da produção, cerca de 200 colaboradores 
e colaboradoras, diretos e indiretos, trabalharão na unidade. O 
projeto em Aracruz está sujeito à verificação de condições prece-
dentes e ainda será submetido à análise do Conselho de Admi-
nistração da Suzano e das autoridades locais competentes.  

   Grupo Arauco assina Termo de Acordo 
com Governo do MS para plano de investir 
US$ 3 bilhões em fábrica de celulose no Brasil

O grupo chileno Arauco assinou um Termo de Acordo para 
potencial investimento em uma fábrica de celulose no Mato Gros-
so do Sul-MS, no município de Inocência, a 337 Km de Campo 
Grande, capital do estado. Os investimentos estimados seriam 
de US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 15 bilhões) e a previsão 
é que as obras tenham início em 2025, sujeito à aprovação do  
Licenciamento Ambiental, à avaliação da oferta de madeira e à 
confirmação do investimento por parte do board da empresa. 
Cumpridas tais condições, espera-se que a fábrica entre em opera-
ção no primeiro trimestre de 2028, com capacidade para produzir 
2,5 milhões de toneladas/ano de celulose de fibra curta. Atual-
mente, a empresa opera no setor de celulose no Chile, Argentina e 
Uruguai. Se o projeto for aprovado, durante a fase das obras serão 
contratados mais de 12 mil trabalhadores, beneficiando cerca de 
20 mil famílias na região. Quando a obra for concluída, o projeto 
empregará um contingente permanente de 2.350 trabalhadores, 
dos quais 550 na planta industrial, entre diretos e indiretos, e mais 
1.800 pessoas para atuar na área florestal, contribuindo para o de-
senvolvimento do município de Inocência. A fábrica teria capaci-
dade para produzir sozinha metade da atual capacidade instalada 
de celulose do Grupo Arauco, equivalente a 5,2 milhões de tonela-
das, passando o conglomerado chileno a produzir 7,7 milhões de 
toneladas/ano a partir de 2028. Denominado “Projeto Sucuriú”, 
a planta industrial estaria localizada a 50 km de Inocência e fica 
na margem esquerda do Rio Sucuriú, a 100 km do Rio Paraná, 
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   Suzano lança hub DigitaLog³ para 
potencializar a área Logística 

A  Suzano lança este mês o DigitaLog³, hub para im-
pulsionar a inovabilidade nas operações logísticas da com-
panhia junto ao ecossistema de inovação. Como parte da 
iniciativa, a empresa está com uma chamada aberta para 
startups de logística, conhecidas como logtechs, que pos-
sam apresentar soluções nessa área. O DigitaLog³ é uma 
parceria com o Cubo Itaú. A Suzano também está promo-
vendo uma chamada aberta intitulada “Transportando a 
Inovação”, voltada para logtechs de todo o País em fases de 
operação (early stage), tração (growth stage) e aumento de 
escala (expansion stage), que possam trazer soluções para 
cinco desafios: energias renováveis, acessibilidade nas 
operações logísticas, gestão de cargas pós-carregamento, 
contagem automática de estoque e rastreabilidade de pro-
duto. Mais informações em: suzano.com.br

   Inovação: sistema implantado pela 
Veracel automatiza cadeia logística de 
celulose

O transporte da celulose da linha de produção até 
o terminal marítimo para onde é levada requer várias 
etapas e paradas para conferência de carga e libera-
ções de entrada e saída dos caminhões. Para otimizar 
essas etapas, a Veracel Celulose acaba de implantar 
uma ferramenta tecnológica que automatiza a cadeia 
logística. Antes, essas checagens eram feitas de for-
ma manual. Na prática, isso significa a adoção de um 
sistema que permite uma leitura automática, a partir 
de câmeras com reconhecimento de imagens instala-
das na produção e no embarque das cargas, que saem 
da fábrica da empresa em Eunápolis-BA e chegam ao  
Terminal Marítimo de Belmonte, por meio da tec-
nologia RFID, que permitirá identificar, contar e 
rastrear produtos e realizar, inclusive, a liberação 
automática dos caminhões nas portarias, além do di-
recionamento do veículo dentro do terminal, evitan-
do manobras desnecessárias. O sistema pode ser uti-
lizado ainda em sua versão mobile, o que eliminou a 
necessidade dos computadores de bordo nas empi-
lhadeiras e redução de custos para a empresa. Como 
próximas etapas, as equipes do projeto estimam oti-
mizar cada vez mais o processo para que, no futuro, 
seja possível um processo 100% automatizado.

   Irani e Papirus desenvolvem nova 
embalagem sustentável para marca de 
gastronomia do Pão de Açúcar

A Irani Papel e Embalagem S.A., em parceria com a Papirus, 
desenvolveu uma nova solução sustentável e renovável destinada 
ao mercado de delivery, take away e fast food: a Vitabox. A em-
balagem é composta por papelcartão nos recipientes internos, e 
papelão ondulado na caixa externa. A solução é 100% reciclável, 
com os potes tendo sido produzidos com fibras provenientes de 
base florestal renovável, e a caixa externa desenvolvida com ma-
téria-prima reciclada, oriunda de aparas de papelão ondulado 
pós-consumo. Além disso, a Vitabox faz parte de uma cadeia de 
economia circular, já que pode retornar ao processo produtivo 
para se transformar em novas embalagens. O primeiro cliente a 
utilizar a embalagem será a Cheftime, marca de gastronomia do 
Pão de Açúcar, que testará a tecnologia em kits gastronômicos 
para o preparo de receitas criadas por chefs. O desenvolvimen-
to da Vitabox teve início em março de 2020, no início da pan-
demia, justamente para atender um novo momento da marca 
Cheftime. A Ibema é a responsável pela produção da embala-
gem externa, enquanto a Papirus foi a idealizadora da solução e 
desenvolveu as embalagens internas e primárias, feitas com sua 
linha de papelcartão Vitacopo®, própria para produção de emba-
lagens delivery de alimentos.

   ABB colabora com a Microsoft em 
eficiência energética 

 A ABB anunciou que a Microsoft aderiu ao seu Movimen-
to pela Eficiência Energética. Lançado em março de 2021 pela 
ABB, o movimento #energyefficiencymovement é uma inicia-
tiva multissetorial para aumentar a conscientização e estimu-
lar ações para reduzir o consumo de energia e as emissões de 
carbono com o objetivo de combater as mudanças climáticas. 
As empresas são convidadas a aderir ao movimento e assumir 
um compromisso público como forma de inspirar outras a agi-
rem. A Microsoft representa um dos maiores parceiros corpo-
rativos a aderir à iniciativa até o momento.

   Missão bem-sucedida do FOREST-1: 
Um salto gigante para OroraTech

Com sede em Munique, na Alemanha, a startup de inteligên-
cia NewSpace, OroraTech, completou com sucesso os objetivos 
da missão FOREST-1, o primeiro satélite dedicado ao  monitora-
mento ambiental, especialmente para detecção de incêndios flo-
restais. Este satélite, é o primeiro da categoria a combinar câmera 
termal de infravermelho médio e visível em um design compac-
to que não requer refrigeração. Ele ainda opera uma Unidade de 
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Processamento Gráfico (GPU, na sigla em inglês) no espaço, que é usada para a compu-
tação de dados em órbita e inclui um modem intersatélite para downlink (transmissão 
de dados para a Terra) de informações em tempo real. O satélite foi lançado em janeiro 
de 2022 como parte do lançamento da SpaceX, na Flórida, Estados Unidos.

O FOREST-1 é o primeiro passo para a futura constelação de nanossatélites. A 
tecnologia é altamente escalável e vai fornecer uma cobertura mundial de medi-
ções de temperatura em alta resolução extremamente econômica. Esses dados vão 
abrir caminho para melhorar nossa resiliência climática, atendendo a aplicativos 
que exigem um fluxo contínuo de informação, como o monitoramento de calor 
urbano, irrigação de terras agrícolas ou o rastreamento preciso de emissões de car-
bono. Para mais informações, acesse: ororatech.com/

   Centro de Tecnologia da Suzano é destaque no 
campo científico de genética e biotecnologia

O Centro de Tecnologia da Suzano, referência global na fabricação de biopro-
dutos a partir do cultivo do eucalipto, em Jacareí-SP, tem se tornado um modelo 
no setor de pesquisas de genética e biotecnologia. Atualmente, a companhia dedi-
ca-se, principalmente, a estudos voltados para ganho de produtividade, redução de 
impactos das mudanças climáticas, redução dos usos de plásticos nas aplicações de 
papel e desenvolvimento de biomateriais para a indústria. Hoje, a área de Tecnologia 
e Inovação da Suzano, que conta com cerca de 350 colaboradores do Brasil, Canadá 
e Israel, tem como um dos principais direcionadores a Inovabilidade, que engloba os 
preceitos da inovação a serviço da sustentabilidade e conta com áreas especializadas 
em propriedade intelectual, assuntos regulatórios, cooperação tecnológica e gestão 
da inovação. Em Jacareí são 50 profissionais envolvidos. Com 12 anos de fundação, 
o Centro de Tecnologia da Suzano em Jacareí deu um grande salto em 2020, com a 
criação do Projeto Berçário, um viveiro de mudas de alta qualidade com clones que 
serão recomendados para o Programa de Melhoramento Genético (PMG), garan-
tindo a entrega de mudas certificadas e livre de pragas e de doenças para os viveiros 
operacionais da empresa. No último ano, as melhorias nos processos de manejo ga-
rantiram um aumento de 15% na quantidade de mudas entregues.

   Siemens e NVIDIA habilitam metaverso industrial
A Siemens e a NVIDIA, empresa pioneira em gráficos acelerados e Inteligência 

Artificial (IA), anunciaram uma expansão da sua parceria para habilitar o meta-
verso industrial e aumentar o uso da inteligência artificial orientada por tecnologia 
de gêmeo digital que ajudará a levar a automação industrial a um novo patamar. 
Como primeiro passo nesse projeto de colaboração, as empresas planejam conec-
tar o Siemens Xcelerator, a plataforma de negócios digital aberta, e o NVIDIA  
Omniverse™, uma plataforma para projeto 3D e colaboração. Isso permitirá um 
metaverso industrial com modelos digitais baseados em física da Siemens e IA em 
tempo real da NVIDIA, nos quais as empresas tomam decisões com maior rapidez 
e mais confiança. A adição do Omniverse ao ecossistema aberto de parceiros Sie-
mens Xcelerator vai acelerar o uso de gêmeos digitais que podem fornecer melho-
rias de produtividade e de processo em todos os ciclos de vida da produção e dos 
produtos. Empresas de todos os tamanhos poderão empregar gêmeos digitais com 
dados de desempenho em tempo real; criar soluções industriais inovadoras para 
a IoT; aproveitar insights práticos de análises em Edge ou na nuvem; e enfrentar 
os desafios da engenharia do futuro, tornando as simulações visualmente ricas e 
imersivas mais acessíveis.
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   Voith 
Emissores infravermelhos na MP9 da Klabin

A Voith foi escolhida pela Klabin para instalar os novos emis-
sores infravermelhos no Speed Sizer da máquina de papel 9 da em-
presa, localizada na Unidade Monte Alegre, em Telêmaco Borba-PR. 
Devido à sua alta densidade de energia, os emissores infravermelhos 
da Voith são equipamentos de alto valor agregado, uma vez que, sem 
o contato direto com a folha, permitem a secagem de tintas, amido 
e químicos aplicados no papel de forma rápida, segura e econômica.

   Modernização da MP7 da Trupal
A empresa selecionou a Voith para a substituição da seção de 

prensas da máquina de papel #7 localizada na cidade de Trujillo, 
no Peru. O escopo de trabalho prevê uma nova prensa com o con-
ceito de sapata NipcoFlex, além de reformas pontuais na seção de 
secagem. A MP7 produz papel embalagem a partir da mistura de 
bagaço de cana e papel reciclado. 

   Veolia Water Technologies fornece ETE 
para nova fábrica da Suzano 

A Veolia Water Technologies ganhou a concorrência para a 
construção da estação de tratamento de efluentes (ETE) na nova 
fábrica que a Suzano está construindo em Ribas do Rio Pardo. Esse 
novo projeto da Suzano tem o startup previsto para o segundo se-
mestre de 2024 e terá capacidade de produção de 2,55 Mt/ano de 
Celulose Branqueada de

Eucalipto, em linha única. O tratamento será composto por 
quatro fases: Tratamento primário, Tratamento secundário,  
Desidratação dos lodos e Tratamento de inorgânicos. Vis-
to que a partida/operação da fábrica depende diretamente do 
perfeito desempenho da ETE, a VWT utilizará a tecnologia BAS –  
que compreende um biológico composto por duas fases, MBBR 
+ Lodos Ativados. Com diversas referências em operação, esta  
tecnologia agrega: alta confiabilidade, menor custo de construção civil  
e eficiência comprovada. A capacidade do tratamento é de  
8.050 m3/h (vazão de processo).

   ANDRITZ adquire Bonetti Group
O grupo internacional de tecnologia ANDRITZ assinou um 

acordo para adquirir o Grupo Bonetti, com sede em Milão, Itá-
lia. O fechamento da transação ocorreu em 30 de junho de 2022. 
Fundada em 1923, a Bonetti é uma fabricante e fornecedora glo-
bal de lâminas raspadoras, crepadoras e revestidoras, bem como 
porta-lâminas, e também presta serviços para máquinas de papel. 
Esta aquisição amplia e fortalece os negócios de pós-venda da AN-
DRITZ e complementa o atual portfólio de Serviços de Máquinas 
de Papel da empresa.

   Controles avançados aumentam 
estabilidade das máquinas de secagem 
da planta da Eldorado Brasil

Os resultados do projeto realizado em parceria entre 
ANDRITZ e Eldorado Brasil demonstraram como a im-
plementação de controles avançados é capaz de otimizar 
processos industriais e elevar o nível de operação a outro 
patamar. Com o ajuste nas variáveis de controle, cons-
tatou-se melhoras no processo, como a diminuição na 
variação de peso das units produzidas e menos quebras 
por variações nas indicações de parâmetros. O complexo 
industrial localizado em Três Lagoas, no Mato Grosso 
do Sul, responsável pela produção de 1,8 milhão de to-
neladas de celulose por ano, reduziu as variabilidades de 
umidade e gramatura, possibilitando maior estabilidade 
de processo para a área de Secagem. “Os ganhos em con-
tinuidade operacional e processo possibilitaram uma es-
tabilidade significativa na umidade da secadora e, como 
consequência, impactaram positivamente num aumento 
de produção em torno de 0,55%.”, relata Israel Júnior,  
Gerente Regional de Operações OPP da ANDRITZ. 
Com a chegada do Metris OPP, a fábrica teve a oportu-
nidade de melhorar ainda mais os controles que funcio-
navam de maneira satisfatória e atendiam às condições 
de processo. Na avaliação do Gerente de Produção, a 
inteligência diferenciada dos controles contribuiu para 
o aumento de eficiência da área de Secagem, reduzindo 
perdas e o tempo improdutivo. Depois de “afinar” o pro-
cesso, com incremento da disponibilidade das máquinas 
de secagem e aumento da média de produção, agora a 
meta é continuar a otimização, aumentando o OEE da 
área até 96%.

   Valmet fornecerá Sistema Digital de 
Controle Distribuído para Klingele

A Valmet fornecerá o Sistema Digital de Controle Dis-
tribuído (SDCD), Valmet DNA, para a nova cogeração de 
biomassa do projeto Guepardo, da Klingele, fabricante de 
papéis e embalagens, na unidade de Nova Campina. O es-
copo do pedido inclui o controle da nova caldeira de leito 
f luidizado para queima de biomassa, BOP (Integração das 
Ilhas de Processo) e controle da turbina à vapor, incluindo 
ainda um novo sistema de automação Valmet DNA, com 
a plataforma Valmet DNA User Interface, e a substituição 
de um controlador lógico programável (PLC). O startup do 
projeto está previsto para agosto de 2023. 
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essencial para estabelecer a igualdade de gênero dentro de uma 
empresa. Recentemente, a CENIBRA passou a contar com duas 
novas lideranças femininas: Luciana Cerqueira Souza Solimani, 
como coordenadora de Produtos Químicos, Tratamento de Água 
e Efluentes; e Kamila Carolina de Paula Lanna, como coordena-
dora de Contencioso e Consultivo. Além disso, em 2022, a CE-
NIBRA, em parceria com o Colminas, abriu processo seletivo 
de qualificação profissional de pessoas com deficiência. A oferta 
incluiu bolsas de estudo integral e estágios remunerados para os 
cursos Técnico em Administração, Técnico em Mecânica e Téc-
nico em Elétrica. Outro programa, realizado em parceria com SE-
NAI, disponível para pessoas com deficiência foi o Jovem Apren-
diz, que ofereceu prioridade de vaga para esse público e jovens 
residentes no município de Belo Oriente. No caso de candidatos 
com deficiência, não houve limite de idade.

   Suzano fomenta iniciativas para a 
inclusão do público LGBTQIAP+ 

A  Suzano lançou o Programa TRANSformação Digital, que 
visa ampliar a participação do público LGBTQIAP+ no mercado 
de trabalho, sobretudo na área da tecnologia. O programa é uma 
das iniciativas da companhia alinhadas ao compromisso de al-
cançar 100% de ambiente inclusivo para pessoas LGBTQIAP+, 
até 2025, além de promover a diversidade, equidade e inclusão 
dentro e fora da organização.  Em parceria com a Alura, o ob-
jetivo é capacitar pessoas trans para serem desenvolvedoras de 
sistemas. As pessoas interessadas podem enviar o currículo até 
31 de julho no canal da Suzano no Kenoby, por meio do link:  
https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/programa-transformacao-
-digital/62a2494a8bddcf8a6d8b37f4?utm_source=website. 

Na Suzano, ainda há uma jornada para transformar esse 
cenário e alcançar um ambiente 100% inclusivo para pessoas 
LGBTQIAP+. Para isso, a companhia realiza anualmente uma 
Pesquisa de Diversidade e Inclusão, baseada nos pilares de Go-
vernança, Cultura, Atitude e Experiências Pessoais, por meio de 
questionário online disponibilizado para todos os colaborado-
res e colaboradoras da companhia no Brasil e nos seus escritó-
rios internacionais. A ideia é identificar, a partir da escuta ativa, 
pontos de melhoria para um ambiente inclusivo e igualitário. A 
partir dos resultados da pesquisa, no início de 2022 foram cria-
dos três grupos de trabalho dentro do Grupo de Afinidade (GA)  
LGBTQIAP+ da companhia, no qual, por meio de encontros 
regulares, são tratadas questões estratégicas para a realidade do 
tema, promovendo a discussão, a empatia, a escuta ativa e cons-
truindo soluções. No último ano, o GA LGBTQIAP+ foi amplia-
do e já conta com mais de 140 pessoas envolvidas.  Além das ações 
internas, a Suzano também conta com parceiros para a busca e 
atração de pessoas LGBTQIAP+ no quadro de colaboradores e 
colaboradoras da companhia. Atualmente, a companhia utiliza as 
plataformas de recrutamento Camaleão e TransEmpregos.  

   Sebrae e BNDES criam fundo 
garantidor com potencial de gerar R$ 15 
bilhões em crédito aos pequenos negócios

O Sebrae e o Banco Nacional Econômico e Social (BNDES) 
firmaram um acordo de cooperação técnica para a criação do 
fundo garantidor BNDES FGI Sebrae, voltado exclusivamente 
para operações de crédito dos pequenos negócios, com pers-
pectiva de aportar R$ 1 bilhão, o que resultaria em até R$ 15 
bilhões em crédito para os microempreendedores individuais 
(MEI), donos de microempresas e empresas de pequeno porte 
de todo País. Com aporte inicial de R$ 150 milhões de cada 
instituição, e a perspectiva de ampliar para R$ 500 milhões 
cada, o BNDES FGI SEBRAE poderá alavancar em um pri-
meiro momento cerca de R$ 4,5 bilhões em créditos para os 
pequenos negócios. A previsão é que o aporte de cada insti-
tuição aconteça até dezembro deste ano, com ampla gama de 
instituições financeiras parceiras. 

   Suzano Bens de Consumo lança 
ação para fomentar o ciclo de produção 
sustentável de seus produtos  

A Suzano Bens de Consumo, unidade de negócios da Suza-
no, lançou uma ação que visa ressaltar o ciclo de produção sus-
tentável de seus produtos de higiene e limpeza. Além de renovar 
a identidade visual das embalagens de todos os produtos do seg-
mento, a companhia desenvolveu uma nova versão da embala-
gem do papel higiênico Mimmo Folha Dupla 12 rolos feita com 
papel produzido a partir de matéria-prima de fontes renová-
veis, em substituição ao plástico. Além da renovação visual das 
embalagens, uma das novidades do projeto é o lançamento do 
Mimmo Eco Pack, nova embalagem do papel higiênico Mimmo 
Folha Dupla, com 12 rolos. A inovação é fruto de um desen-
volvimento conjunto com a Unidade de Papel e Embalagens da 
Suzano e utiliza o Greenpack®, uma nova linha de para donos de 
marca que querem substituir o plástico de suas embalagens. São 
papéis mais resistentes e que possuem barreiras biodegradáveis, 
contribuindo para agregar diferentes funcionalidades ao papel. 
Além disso, a Suzano contou com a tecnologia de conversão e 
impressão da Inapel Embalagens Ltda.  

   Ambiente de trabalho inclusivo faz 
parte da estratégia da CENIBRA

A diversidade é parte estratégica da cultura organizacional 
da CENIBRA e esses conceitos estão sendo implantados de for-
ma gradativa, o que assegura a manutenção das ações necessárias 
para a garantia de resultados consistentes. Um aspecto que mere-
ce atenção dentro do tema da diversidade é a liderança feminina, 
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   Siemens é reconhecida pelo MIT 
Technology Review

A Siemens, empresa líder em automação industrial e soft-
ware, infraestrutura, tecnologia predial e transporte, foi re-
conhecida pelo MIT Technology Review como uma das vinte 
empresas mais inovadoras do Brasil ao receber o selo Innovati-
ve Workplaces Brasil 2022, em sua primeira edição. A Techno-
logy Review, plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT), é considerada a maior publicação 
do segmento do mundo. A versão brasileira da plataforma di-
vulgou a lista em cerimônia que ocorreu no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo.

   Walter Schalka, presidente da Suzano, 
é eleito Executivo de Valor 2022

Walter Schalka, presidente da Suzano, foi eleito o Executi-
vo de Valor 2022,  pelo jornal Valor Econômico, na categoria 
Papel, Papelão e Celulose. Na 21.ª edição do prêmio, o processo 
de escolha das melhores lideranças do País envolveu 15 empre-
sas de seleção e recrutamento que fazem parte da The Associa-
tion of Executive Search and Leadership Consultants (Aesc), 
principal associação global de empresas de consultoria e busca 
de executivos e desenvolvimento de lideranças.

   Valmet é recertificada com o selo GPTW
A Valmet foi certificada pelo Great Place to Work 

(GPTW) como uma das melhores empresas para se traba-
lhar no País. Com mais de 17 mil colaboradores, a multina-
cional finlandesa conquista mais esse reconhecimento que 
avalia a percepção da equipe em relação à empresa. Orga-
nizado pela consultoria global, o ranqueamento mensura 
níveis de inovação, confiança, oportunidade de crescimen-
to, qualidade de vida, alinhamento de valores, remunera-
ção, benefícios e estabilidade das empresas. A finalidade 
da pesquisa é apontar as melhores empresas para trabalhar 
no Brasil e motivar as instituições a desenvolver práticas 
organizacionais cada vez melhores, além de aperfeiçoar o 
ambiente de trabalho. 

   Sylvamo  recebe a certificação Great 
Place to Work® Brasil 2022 

A Sylvamo foi certificada com o selo Great Place to Work 
Brasil 2022. A Sylvamo se integra às mais de 2 mil empresas 
certificadas pelo selo em 109 países ao redor do mundo. “Esta-
mos honrados em receber este reconhecimento que destaca a 
nossa cultura, os nossos valores e o cuidado que temos como 
a Empresa de Papel do Mundo. Este selo tão almejado reflete 
o nosso propósito de sempre fazer as coisas certas, da maneira 
certa e pelas razões certas“, destaca Ana Tasca, diretora de Re-
cursos Humanos.

   Projeto de economia circular da 
Papirus recebe o Prêmio ECO

A Papirus conquistou, pela primeira vez, o Prêmio 
ECO, promovido pela Câmara Americana de Comércio 
(AMCHAM) e pela revista Época Negócios. Destaque 
na categoria “Práticas de Sustentabilidade em Produtos 
e Serviços”, a empresa teve o projeto Papirus Circular 
reconhecido como uma prática sustentável moderna e 
inovadora dentro dos conceitos de Environmental, So-
cial and Corporate Governance (ESG). O projeto, de-
senvolvido em parceria com a cleantech Polen, contribui 
para o fortalecimento da economia circular e o cumpri-
mento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
A iniciativa certifica e cataloga informações referentes à 
rastreabilidade e origem dos materiais reciclados recebi-
dos das cooperativas e de outras fontes, e os transforma 
em créditos de reciclagem. Esses créditos são transferi-
dos para os fabricantes de grandes marcas de consumo 
(brand owners) que utilizam o papelcartão da Papirus e 
que, desta forma, atestam seu compromisso com a sus-
tentabilidade e a destinação correta das embalagens.

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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   Veracel completa 31 anos levando 
celulose da Bahia para o mundo

A Veracel completou 31 anos de história no sul da Bahia, 
em 15 de julho. Além de uma trajetória de sucesso, com a 
produção de mais de 1,1 milhão de toneladas de celulose ao 
ano, a empresa comemora principalmente o reflexo multi-
plicador de suas atividades para o desenvolvimento no sul 
da Bahia, dentro de seu objetivo de atuar como um agente 
de transformação do território. “Ser responsável, inspirar 
pessoas e valorizar a vida é o nosso propósito. Por isso,  
colocamos as pessoas e o meio ambiente em destaque 
nessa nossa celebração”, afirma Caio Zanardo, CEO da  
companhia. “Nossa trajetória vem sendo construída por 
pessoas talentosas e comprometidas que se dedicam inten-
samente. Colocamos o diálogo no centro de nossas relações 
e queremos contribuir com o nosso território de atuação a 
partir das nossas práticas sustentáveis, inclusivas e focadas 
no desenvolvimento”, complementa o executivo.

   CONGRAF EMBALAGENS celebra 
50 anos  

Em 1964, o atual presidente, Sr. Sidney Anversa  
Victor, instalou com a ajuda de seu saudoso pai, um balcão 
em frente ao Restaurante Conselheiro, na Rua Conselheiro 
Crispiniano n.º 68, no Centro de São Paulo, e deu início 
aos serviços de impressão. Mas foi só em 1972 que, efetiva-
mente, a CONGRAF iniciou suas atividades com foco em 
embalagens, com investimentos em máquinas de impressão 
e acabamento. Desde então, a CONGRAF EMBALAGENS  
desenvolve, produz e fornece soluções e embalagens em 
papelcartão, com excelência em qualidade e inovação. 
Atualmente, a CONGRAF EMBALAGENS possui um dos 
parques gráficos mais modernos do País. Em seu portfólio 
estão listadas grandes indústrias de setores como cosmético, 
farmacêutico, alimentício, higiene e limpeza, rótulos, entre 
outros. Além disso, a CONGRAF EMBALAGENS é deten-
tora de certificações importantes.   

INTERNACIONAIS
Roger Jakeman foi nomeado Chief Technology  
Officer (CTO) da AkzoNobel, sucedendo Klaas  
Kruithof, que se aposentou em 1.º de julho de 2022. 
Em sua nova função, Roger liderará a função de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa, 
impulsionando a agenda de inovação e sustentabili-
dade. Ele também continuará a liderar o Centro de  
Excelência em Gerenciamento de Produtos.

   Grupo Heinzel adquire subsidiárias da UPM 
na Áustria

O Grupo Heinzel anunciou a celebração de um contrato de com-
pra de ações com a UPM para aquisição da UPM Kymmene Austria 
GmbH e suas subsidiárias em Steyrermühl, Alta Áustria. Juntamente 
com a Laakirchen Papier AG da Heinzel, localizada a menos de três 
quilômetros da fábrica de papel Steyrermühl, o local se tornará um 
centro de papéis para embalagens sustentáveis e energia renovável 
com o fechamento da transação em 1.º de janeiro de 2024. O acordo 
depende da aprovação das autoridades de concorrência competentes.

   Europapier Slovensko assume os ativos de 
negócios da ESPACK

A Europapier Slovensko assumiu os ativos comerciais da ESPACK, 
continuando assim a cumprir o seu objetivo estratégico de diversifi-
cação e desenvolvimento em indústrias relacionadas. A companhia 
tem um volume de negócios anual superior a 28 milhões de euros e é 
líder de mercado na venda de papel, bem como um importante player 
no mercado de produtos químicos de higiene e limpeza. A aquisição 
da ESPACK visa reforçar a posição da empresa nesta área específica e 
desenvolver este segmento nos setores HoReCa e Revenda.

   Toscotec
A companhia lançou um novo conceito de máquina para tissue 

estruturado mais sustentável. Trata-se do Ingenia, um novo conceito 
de máquina com qualidade premium para produzir lenços de papel. 
A qualidade é substancialmente superior ao tissue texturizado e pró-
ximo ao Through Air Drying (TAD), mas usando 35% menos energia.

Outro lançamento é o TT Induction SYD, para secadores de aço 
yankee. A inovação usa energia de vapor para secar a folha de papel, 
reduzindo assim as emissões diretas de gases de efeito estufa a zero. 
Em 2000, a Toscotec foi pioneira em uma grande inovação tecnológi-
ca, o TT SYD, o primeiro secador Yankee inteiramente em aço. 

   ANDRITZ
A empresa recebeu o terceiro pedido da Shandong Canfield 

Wood Industry Co., Ltd. para fornecer um sistema de refino pres-
surizado para sua fábrica em Chiping, cidade de Liaocheng, província 
de Shandong, China. O startup está previsto para o 1.º trimestre de 
2023. O sistema de refino pressurizado de última geração processará 
cavacos de madeira de álamo para produção de fibras de alta qualida-
de para MDF (placa de fibra de média densidade).

Já para a Steinbeis Papier GmbH, o grupo fornecerá uma linha 
completa de preparação de papel para aparas convencionais e ti-
pos especiais, com capacidade de 78 a 200 t/d, para sua fábrica em 
Glückstadt, Alemanha. O startup está previsto para o final do primei-
ro trimestre de 2023.


