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Conheça as ações que levaram 11 players da 
indústria de celulose e papel a conquistar o 
prêmio Destaques do Setor, da ABTCP, em 2012

Destaques 
do Setor

Por Caroline Martin
Especial para O Papel Se
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Muitas são as razões que posicionam a indústria brasileira de celulose 
e papel entre as melhores do mundo. O eficiente plantio florestal, 
o know how em constante desenvolvimento e as tecnologias de 

ponta são apenas algumas delas. Por trás de toda essa expertise que leva ao 
reconhecimento mundial estão os players do setor, grandes responsáveis pelo  
4.° e 9.° lugares que o Brasil ocupa nos rankings internacionais de produção  
de celulose e papel, respectivamente.

É por isso que a ABTCP faz questão de prestigiar as empresas que se 
destacam pelo desempenho exemplar e contribuem para o fortalecimento da 
competitividade da indústria brasileira. Na 12.ª edição do prêmio Destaques  
do Setor, a entidade evidenciou as ações realizadas por 11 players ao longo  
do último ano. 

Na Reportagem de Capa desta edição, você conhece as companhias eleitas 
campeãs pela Comissão Julgadora da premiação e fica a par dos motivos que 
levaram a essa conquista, tão significativa para o setor.
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n Categoria Fabricantes 
de Vestimentas: Albany 
International Tecidos Técnicos

A filosofia da Albany baseia-se na criação de va-
lor no sentido mais amplo do conceito, com a 

concentração de esforços em produtividade, produ-
to e educação. Em outras palavras, além do forneci-
mento de produtos e prestação de serviço para um 
mercado altamente competitivo, a empresa mantém 
uma forte dedicação à formação de mão de obra 
interna e externa.

Rodrigo Vizotto, membro da Comissão Avaliadora 
do prêmio em 2012, define a Albany como um grande 
exemplo de liderança, mantendo o reconhecimento do 
mercado ao longo de sua atuação. “A capacitação de 
seus colaboradores e o foco no desenvolvimento e na 
qualidade de seus produtos certamente são diferen-
ciais da empresa. Ainda assim, vejo que o ponto de 
maior destaque é a diferenciação dos serviços, que 
vão além do contexto ‘vestimentas’ para auxiliar na 
investigação de parâmetros inter-relacionados com 
andamento de máquinas”, ressalta Vizotto.

Em 2012, o já tradicional empenho não foi diferen-
te. Na verdade, foi ainda maior, conforme esclarece Eli-
dio Frias, diretor comercial e de Marketing. “Tivemos 
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meses difíceis neste último ano, devido à instabilidade 
da economia mundial, que se refletiu no mercado de 
modo geral, afetando o fluxo produtivo da Albany.” O 
executivo ressalta, contudo, que as adversidades ser-
viram para impulsionar a criação de alternativas estra-
tégicas. “Aproveitamos o momento para intensificar o 
que chamamos de PAG (sigla em inglês para Grupo de 
Análise de Processos), criado especialmente para ge-
rar não só novas perspectivas de negócios, mas tam-
bém mais valor aos nossos clientes”, contextualiza.

Ainda detalhando as ações tomadas em 2012, Frias 

Frias reforça que, como 
líder de mercado, a Albany 
tem a obrigação de agregar 
valor na entrega dos 
produtos e, principalmente, 
na prestação de serviço
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diz que alguns colaboradores viajaram para os Estados Uni-
dos, onde o PAG se encontra em estágio mais avançado, 
e trouxeram as experiências ao Brasil. “Além disso, outros 
colaboradores passaram por cursos especializados, que ser-
viram de apoio ao PAG. Também introduzimos novos equipa-
mentos de medições no mercado”, completa. 

No que diz respeito à prestação de serviço, o PAG vem 
ganhando cada vez mais representatividade no mercado. 
O grupo de colaboradores tem passado vários dias com os 
clientes, buscando a melhoria do processo produtivo ou a re-
dução do uso de insumos/energia no processo de produção. 

Frias reforça que, como líder de mercado, a Albany tem 
a obrigação de agregar valor na entrega dos produtos e, 
principalmente, na prestação de serviço. “Acreditamos que 
a conquista do prêmio Destaques do Setor é consequência 
de trabalhos muito bem articulados em campo”, comemora. 

Para 2013, o diretor comercial e de Marketing vislumbra 
excelentes oportunidades. “Nossas projeções de crescimen-
to para 2013 são bem ambiciosas. Justamente por essa ra-
zão não interrompemos os investimentos em treinamento 
e contratação de pessoal. A antecipação desse cronograma 
veio exatamente atender à demanda em assistência técnica, 
que já vem aumentando. Acreditamos que essa tendência 
também será sentida nas vendas”, revela ele, otimista. 

n Categoria Fabricante de 
Produtos Químicos: Ashland 
Especialidades Químicas

A Ashland Water Technologies almeja ser a fornece-
dora preferencial de especialidades químicas em 

celulose e papel, oferecendo produtos químicos inova-

dores com valor exclusivo a seus clientes. O primei-
ro passo para esse grande objetivo já foi dado: a 
conquista do prêmio Destaques do Setor 2012 prova 
que o empenho da empresa para potencializar o co-
nhecimento sobre os produtos oferecidos tem sido 
reconhecido pelos clientes.

Para entender melhor as necessidades de cada mer-
cado e ser esse fornecedor preferencial, a Ashland (AL)
montou sua estrutura de atendimento por mercados: um 
time dedica-se ao segmento de celulose; outro, ao de 
papéis tissue; outro ainda, ao de papéis de embalagens 
e um último a papéis de imprimir e escrever. Cada es-
trutura de mercado dispõe, além da equipe de assisten-
tes técnicos e de campo, de um grupo de aplicações e 
tecnologias que tem como principal objetivo traduzir as 
necessidades identificadas por parceiros e clientes em 
novos produtos. 

Para a empresa, essa constante busca por novas tec-
nologias, aliada a serviços que agregam valor ao cliente, 
tem sido a chave do alto crescimento que vem expe-
rimentando no mercado brasileiro de celulose e papel. 
“Em 2012, a Ashland teve um bom desempenho, com 
significativo crescimento em volume de vendas, con-
quista de novos negócios e prospecção de clientes”, re-
sume Wanderley Flosi Filho, vice-presidente da empresa 
na América Latina. “Creio que o principal fator que le-
vou ao recebimento do prêmio foi o approach que temos 
com nossos clientes, de não ser apenas um fornecedor 
comum, mas sim um fornecedor de valor agregado”, 
completa, elencando as razões que culminaram no re-
conhecimento.

Guillermo Gollmann, membro da Comissão Avalia-
dora da edição 2012 do prêmio, avalia que os investi-
mentos em inovação voltada à redução de custos do 
processo fabril de celulose e papel renderam o prêmio 
à Ashland. “A empresa aposta em fatores que represen-
tam significativas vantagens competitivas aos players 
do setor”, pontua.

Entre as recentes inovações tecnológicas lançadas 
pela empresa, vale citar a nova geração de agentes para 
incremento de resistência a seco e velocidade/produti-
vidade em máquina de papel, a tecnologia patenteada 
para melhor utilização do amido e aumento de resis-
tência, o programa para incremento de cinzas no papel 
e controle microbiológico em torres de resfriamento. 
“Com as novas máquinas de tissue previstas para o pró-
ximo ano, temos uma grande expectativa de crescer no 
segmento”, adianta Flosi Filho sobre outras novidades. 

Ainda de acordo com o vice-presidente da Ashland, a 

Flávio Parrila Martins, 
diretor de Vendas da 
Ashland na América 
Latina, recebe o 
prêmio durante o 
jantar da ABTCP
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pretensão para 2013 é ganhar mais market share. “Em-
bora tenhamos preocupações sobre a economia mun-
dial, estamos otimistas com as oportunidades não só na 
área de tissue como também nas de embalagem e de 
imprimir e escrever”, conclui.

n Categoria Fabricante de Celulose 
de Mercado: Fibria Celulose

Líder nacional e mundial na produção de celulose de 
eucalipto, a Fibria atende a clientes de 42 países por 

intermédio de sete centros de distribuição e seis escri-
tórios comerciais e de representação. “A estratégia da 
Fibria, adotada há alguns anos, de deixar o segmento 
de papel para focar no de celulose foi bastante certei-
ra. Hoje, a companhia figura como referência mundial 
quando o assunto é a commodity”, avalia Guillermo 
Gollmann, membro da Comissão Avaliadora da edição 
2012 do prêmio.

“Ficamos muito orgulhosos de mais uma vez receber 
o prêmio nesta categoria”, afirma Francisco Valério, 
diretor industrial. “E, desta vez, em especial, creio que 
o reconhecimento está muito voltado ao nosso traba-
lho de excelência operacional. Temos conseguido uma 
performance invejável nas plantas. Isso é fruto de um 
trabalho muito intenso da equipe toda, desde o chão de 
fábrica até a liderança”, completa ele sobre a eficiência 
nas operações industriais que atuou como diferencial 
do crescimento da produção com contenção dos custos 
abaixo da inflação.

Valério refere-se à estratégia de estabilidade ope-
racional adotada em todas as fábricas da Fibria, que 
acabou por despontar como referência em desempenho 
industrial, buscando continuamente a excelência opera-
cional e utilizando robustos sistemas de gestão em suas 
operações.

Em 2011, por exemplo, a Fibria avançou em seu Pro-
jeto de Benchmarking Industrial, cujo objetivo era in-
corporar as melhores práticas de cada unidade para o 
estabelecimento de um padrão operacional comum de 
máximo rendimento. O programa baseou-se na troca de 
experiências entre as unidades industriais, com a parti-
cipação de profissionais de todos os níveis envolvidos 
na produção de celulose. “Sem dúvida, essa excelência 
conquistada ao longo de 2011 causou forte impacto nos 
resultados vistos em 2012”, ressalta o diretor industrial.

Ele explica que, ao verificar os itens que afetam a ge-

ração de caixa de uma empresa, é possível notar que al-
guns são incontroláveis, a exemplo de câmbio e preços. 
“Há, no entanto, aqueles itens que podem ser melhora-
dos com todo um trabalho de excelência operacional, 
como níveis de produção e custos.” Valério ainda frisa 
que, em 2013, o esforço terá continuidade. “Sempre 
trabalhamos com foco na manutenção dessa excelên-
cia operacional para continuar crescendo e atendendo a 
clientes com a qualidade adequada.”

Seguindo essa trajetória bem-sucedida, a ambição é 
dobrar o tamanho da empresa até 2025, por meio do 
crescimento orgânico, com menos impacto e maior inte-
gração da sociedade à sua cadeia de valor. Para atingir 
tal meta, a Fibria associa sua estratégia ao valor susten-
tável, a fim de garantir crescimento e desenvolvimento 
dos negócios, obter legitimidade das partes interessadas 
e maximizar o retorno dos ativos da organização. O pro-
jeto envolve também contínuo investimento na capaci-
tação e na motivação dos profissionais, transparência na 
administração/prestação de contas e manutenção de ca-
nais de comunicação com a sociedade sempre abertos.

Valério aposta que o 
reconhecimento está muito 
atrelado ao trabalho de 
excelência operacional. 
“Temos conseguido uma 
performance invejável nas 
plantas”

“A estratégia da Fibria, adotada há alguns anos, 

de deixar o segmento de papel para focar no de 

celulose foi bastante certei ra. Hoje, a companhia 

figura como referência mundial quando o 

assunto é a commodity”, avalia Gollmann 
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n Categoria Fabricante de Papéis 
Gráficos: International Paper

A IP tem executado inúmeras ações comerciais e 
mercadológicas que alavancaram suas vendas 

no Brasil e em toda a América Latina nos últimos 
meses. “Vejo a IP como líder na área de papéis grá-
ficos principalmente pela excelente gestão. Enquanto 
vemos diversas fábricas de papel enfrentando resul-
tados negativos em meio ao cenário atual, notamos 
a IP na outra ponta, apresentando um desempenho 
exemplar”, pontua Guillermo Gollmann, membro da 
Comissão Avaliadora do prêmio em 2012.

A ampliação da rede de distribuidores, o reposicio-
namento do papel Chambril para o mercado editorial 
e o lançamento do Portal Chambril, voltado para a in-
dústria gráfica, destacam-se entre as ações recentes, 
conforme evidencia Sérgio Canela, gerente geral de 
Negócios da International Paper.

Especificamente sobre a linha Chambril, a IP de-
senvolveu recentemente o papel off-white Chambril 
Avena, ideal para atender às necessidades do merca-
do editorial, refletindo menos luz e deixando a leitura 
mais confortável. O player investiu ainda na adequa-
ção de linha de papel Chambril Eco (reciclado) à norma 
ABNT e no lançamento do primeiro papel para impres-
são digital a jato de tinta no Brasil, o Chambril Digital, 
com tecnologia ImageLok™.

Além disso, para estreitar os laços com os profis-
sionais gráficos, recentemente a IP lançou o Portal 
Chambril (www.portalchambril.com.br), canal que re-
úne informações de diversos temas, desde assuntos 
técnicos relacionados ao uso do papel no setor grá-

fico, dicas de produtividade, quadro de aproveitamento 
do papel, quadro de dobras e calculadora editorial até 
conteúdo sobre eventos e premiações.

As ações renderam à empresa uma evolução de 24% 
para 29% em sua participação no mercado doméstico (pa-
péis gráficos) num período de 18 meses. Canela garante 
que a IP continuará buscando novos mercados na região, 
pois aposta no Brasil como plataforma de crescimento para 
a América Latina. “Acredito que o consumo de papel conti-
nuará crescendo a taxas positivas, acompanhando o cresci-
mento da economia. Para intensificarmos nossa atuação no 
mercado, continuaremos investindo nas comunidades nas 
quais estamos inseridos, em tecnologia e, é claro, em nos-
sos produtos, visando sempre à excelência operacional e à 
satisfação dos nossos clientes”, afirma.

Para ele, o reconhecimento de uma entidade importan-
te como a ABTCP, que reúne empresas e profissionais com 
profundo conhecimento da indústria de celulose e papel, 
evidencia que a empresa está trilhando o caminho certo. 

n Categoria Papel para 
Embalagem: Klabin

Ao longo de seus 113 anos de existência, a Klabin 
tornou-se líder nacional em produção e exporta-

ção de papéis para embalagens. A busca pela qualidade 
competitiva vem do contínuo aperfeiçoamento de seus 
processos, produtos e serviços, sempre com o foco no 
atendimento às expectativas de clientes, colaboradores, 
acionistas, comunidade e fornecedores.

Para Guillermo Gollmann, membro da Comissão Ava-

A dedicação ao mercado interno, aliada à qualidade de produtos 
e serviços, forma uma gama favorável, na visão de Soares

Canela destaca a 
ampliação da rede 
de distribuidores, o 
reposicionamento do  
papel Chambril para o 
mercado editorial e o 
lançamento do Portal 
Chambril, destacam-se 
entre ações realizadas 
recentemente
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liadora do prêmio em 2012, a Klabin sai na frente no 
segmento em que atua não apenas pela posição de 
liderança que ocupa, mas também pelos investimen-
tos em novas capacidades de produção – um exemplo 
para o setor brasileiro de papel como um todo. 

Embora a empresa se consagre como a maior ex-
portadora de papel kraft da América Latina, atual-
mente vem dedicando especial atenção ao mercado 
interno. “Em dado momento, chegamos a exportar 
550 mil toneladas de papel kraft. Hoje, exportamos, 
em média, 230 mil toneladas. Essa diferença de 220 
mil toneladas passou a ser destinada ao mercado 
brasileiro”, informa José Gertrudes Soares, diretor 
comercial de papéis kraft da Klabin.

Segundo o executivo, o papel da empresa no mer-
cado nacional é de extrema relevância. “Entramos 
no segmento como mais um fornecedor e, atual-
mente, nos destacamos como a principal alternati-
va do mercado”, conta ele, fazendo um balanço da 
conquista dos últimos meses. Gertrudes explica que 
a mudança de estratégia da companhia não está 
baseada no abandono das exportações, mas sim no 
aumento de volume destinado ao mercado brasilei-
ro. “Se em 2013 a economia brasileira crescer na 
medida que esperamos, não há nenhuma empresa 
capaz de responder a um repentino aumento de de-
manda que pode até ser continuado. Nós estamos 
preparados para assumir esse aumento.”

A dedicação ao mercado interno, aliada à qualidade 
de produtos e serviços, forma uma gama favorável, na 
visão do diretor comercial de papéis kraft. “O cliente 
começou a perceber nisso tudo um pacote de valor. 
Com certeza, o prêmio recebido no jantar da ABTCP é 
um reconhecimento disso”, avalia Gertrudes.

Investimentos em pesquisas são os grandes res-
ponsáveis pela qualidade e pela constante melhoria 
dos produtos, que conferem reforço às características 
de resistência e printabilidade. Iniciativas de inova-
ção também formam os pilares do crescimento da 
Klabin de forma ordenada. O trabalho dos últimos 
meses vem sendo orientado pelo Plano para Pesqui-
sa, Desenvolvimento e Inovação, aplicado nas áreas 
industriais e florestais da companhia.

Para uma atuação mais eficiente, a Klabin conta 
com o apoio de institutos de pesquisa e universidades 
no Brasil e no exterior, além de manter parcerias com 
fornecedores de equipamentos e insumos. A priorida-
de tem sido o desenvolvimento de papéis e cartões 
de menor gramatura, que incrementem o padrão de 
qualidade consagrado pela empresa.

n Categoria Sustentabilidade: Klabin

Historicamente comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a Klabin desenvolve e apoia programas 

socioeducativos e ambientais direcionados a jovens e 
adolescentes das comunidades com as quais se relaciona, 
tendo entre os principais objetivos disseminar conceitos 
de consciência ecológica. 

A empresa, centenária, pretende ainda contribuir com a 
formação de cidadãos mais críticos e cientes de suas respon-
sabilidades com o meio ambiente. Em 2011, por exemplo, fo-
ram destinados R$ 9,86 milhões a projetos sociais externos, 
que beneficiaram comunidades do entorno de suas unidades 
fabris em todo o País. 

Do montante, R$ 5,34 milhões representaram recursos 
próprios e tiveram como destino projetos realizados por 
instituições sem fins lucrativos, enquanto outros R$ 4,52 mi-
lhões referiram-se a incentivos fiscais, como a Lei Rouanet 
(Lei Federal de Incentivo à Cultura) e o Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA). 

O pioneirismo na questão do FSC também destaca a Kla-
bin em relação aos demais players que concorreram nesta 
categoria. “Foi a primeira companhia a ser certificada pelo 
FSC. Além disso, vale citar o trabalho excepcional realizado 
no parque ecológico próximo à fazenda de Monte Alegre”, 
elenca Guillermo Gollmann, membro da Comissão Avaliado-
ra do prêmio em 2012.

Adriana Caruso, diretora de Planejamento Estratégico e 
Sustentabilidade, ressalta, contudo, que o mérito do prêmio 
recebido neste ano vai além de ações pontuais. “Os compo-
nentes da sustentabilidade são praticados há mais de 100 
anos na Klabin. É uma questão que faz parte da cultura da 
empresa desde sua fundação”, afirma.

Adriana Caruso 
ressalta que os 
componentes da 
sustentabilidade 
são praticados há 
mais de 100 anos 
na Klabin
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Comissão Avaliadora do prêmio em 2012.
“Para nós, a conquista do prêmio nesta categoria 

pela sexta vez consecutiva reflete nada menos do que 
o reconhecimento do mercado, dos nossos clientes, for-
necedores e parceiros de negócios. Em outras palavras, 
representa a consolidação de um trabalho que vem sen-
do feito ao longo de muitos anos”, resume Tadeu Souza, 
diretor comercial da MD Papéis.

Segundo o executivo, a empresa procura oferecer 
ao mercado mais do que só produtos. “Buscamos 
estar sempre próximos do cliente, para entender 
também a necessidade do cliente do nosso cliente”, 
diz ele sobre o ciclo positivo, frisando que a MD tem 
como missão agregar valor ao negócio. 

Souza ressalta, ainda, o empenho da empresa em 
2012. Ele avalia que o mercado, de modo geral, este-
ve aquecido nos últimos 12 meses, mas foi um ano 
difícil, que exigiu excelência dos players de celulose 
e papel. “Apesar do aquecimento do mercado, não 
deixou de ser um ano de recuperação”, constata. 
“Esperamos que nos próximos anos o mercado pos-
sa manter esse nível, para que tenhamos condições 
de consolidar os investimentos previstos e fortalecer 
ainda mais a nossa participação no segmento de pa-
péis especiais”, prospecta. 

Dando mais detalhes sobre os investimentos, Sou-
za informa que, na área de papéis especiais, há um 
projeto voltado à ampliação da capacidade produtiva 
de papéis decorativos, adicionando 20 mil toneladas 
ao portfólio atual. Existem também investimentos 
nas áreas de papéis para embalagens e papéis au-
toadesivos. “Recentemente, anunciamos o projeto de 
uma nova fábrica de papel cartão que deve entrar em 
operação nos próximos dois anos”, completa ele so-
bre os planos da empresa, cuja principal estratégia é 
reinvestir permanentemente seus lucros em projetos 
de expansão, seja por meio de crescimento orgânico, 
aquisições ou de alianças estratégicas. 

Para ela, a questão ambiental tende a se fortale-
cer ainda mais nos próximos anos, sobretudo entre os 
players que detêm ativos florestais. “As atividades do 
segmento florestal envolvem responsabilidade social, 
biodiversidade e muitos outros aspectos. Creio que, cada 
vez mais, essas questões serão valorizadas e, acima de 
tudo, bem praticadas”, justifica.

Ainda vislumbrando o futuro, Adriana dá enfoque 
ao papel da comunicação na conscientização do con-
sumidor. “Uma das nossas tarefas para os próximos 
anos consiste em explorar mais esse assunto, mos-
trando o que é ser uma companhia verdadeiramente 
sustentável”, revela. 

n Categoria Fabricante de 
Papéis Especiais: MD Papéis

Líder na fabricação de papéis especiais na América 
Latina, a MD Papéis atende a uma série de seg-

mentos, como laminados decorativos, filtração, fitas-
-crepes e autoadesivos, exportando seus produtos 
para mais de 40 países. 

O grande trunfo para atuar em mercados distintos 
e bastante específicos encontra-se nos rígidos con-
troles de qualidade, que conferem profissionalismo e 
comprometimento ao longo dos 122 anos de histó-
ria da empresa. “A MD Papéis oferece uma grande 
variedade de produtos e está investindo também em 
papel cartão. Em resumo, é uma empresa inovadora 
e financeiramente sólida, que merece destaque na 
categoria”, afirma Guillermo Gollmann, membro da 

“O prêmio representa 
a consolidação de um 
trabalho que vem sendo 
feito ao longo de muitos 
anos”, resume Tadeu Souza, 
diretor comercial

“A MD Papéis oferece uma 
grande variedade de produtos e 
está investindo também em papel 
cartão. É uma empresa inovadora 
e financeiramente sólida, que 
merece destaque na categoria”, 
afirma Gollmann 
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n Categoria Automação: 
Metso Automation

A busca contínua por soluções que incrementem 
a eficiência e os processos de seus clientes faz 

da Metso Automation a campeã da categoria pela 
sexta vez consecutiva. Segundo Guillermo Gollmann, 
membro da Comissão Avaliadora do prêmio em 2012, 
a Metso trabalha com soluções completas. “Não se 
trata de uma empresa que vende apenas o equipa-
mento, mas sim tudo o que engloba a solução de que 
o cliente precisa.” 

Por essa e outras tantas razões, a conquista do prêmio 
em 2012 é fruto dos investimentos no desenvolvimen-
to tecnológico da indústria papeleira. Os resultados de 
tal comprometimento são soluções de automação que 
abrangem todos os aspectos da fabricação de celulose/
papel e da geração de energia. 

O propósito, de acordo com a ganhadora do prê-
mio, é promover melhorias nos processos produtivos, 
reduzir o consumo de matérias-primas e de energia, 
num cenário em que os recursos se tornam escassos 
e os custos sobem. Além disso, a Metso faz questão 
de manter uma forte presença local no mundo todo, 
como uma estratégia eficaz de se aproximar e enten-
der melhor as necessidades de seus clientes.

Honrado pelo recebimento do prêmio, Marcelo 
Motti, vice-presidente de vendas e serviços da Metso 
na América do Sul, ressalta que, apesar das instabili-

dades que marcaram os últimos 12 meses, a Metso 
Automation tem motivos para comemorar. “Obtive-
mos o reconhecimento de vários clientes, em especial 
dos players de celulose e papel, e notamos um ex-
pressivo crescimento na área de serviços”, cita. 

Na visão do executivo, embora o setor ainda tema 
algumas incertezas do cenário internacional, as 
perspectivas da empresa para o ano que se inicia 
são positivas, com os projetos de expansão de capa-
cidade e novas plantas anunciadas pelos players de 
celulose e papel. 

n Categoria Fabricantes de 
Equipamentos: Metso Paper

“A Metso tem investido muito no desenvolvimento de 
novas tecnologias que permitem o crescimento das ca-
pacidades das fábricas com maior eficiência”, responde 
Celso Tacla, presidente para Celulose, Papel e Energia 
na América do Sul, ao ser questionado sobre os motivos 
que levaram à conquista do prêmio Destaques do Se-
tor em 2012. Ele pondera, no entanto, que é necessário 
mais do que isso para ser reconhecido pela excelência: 
“É preciso reunir pessoas que fazem a diferença”, com-
pleta, com convicção.

Tacla conta que, no final de 2012, a empresa somou 
aproximadamente 500 profissionais especializados 
para atender ao setor de papel, celulose e energia na 
América do Sul. “Hoje, temos os profissionais mais 
experientes do mercado em engenharia de processo, 
execução de projetos e serviços. Sentimos orgulho pela 

“Obtivemos o reconhecimento de vários clientes, em especial 
dos players de celulose e papel, e notamos um expressivo 
crescimento na área de serviços”, avalia Motti sobre 2012

Tacla: “Temos os 
profissionais mais 
experientes do mercado em 
engenharia de processo, 
execução de projetos e 
serviços. Sentimos orgulho 
por sermos homenageados 
nesta categoria”
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n Categoria Prestadores 
de Serviços: Pöyry

Há mais de 50 anos atuando na indústria de base 
florestal, a Pöyry combina profundo conheci-

mento da indústria local com as melhores práticas 
globais na prestação de serviços de consultoria e en-
genharia de alta qualidade, focados em sustentabi-
lidade. A empresa também está sempre comprome-
tida com os objetivos e o sucesso de seus clientes. 
A atuação focada em qualidade e integridade ofere-
ce serviços de excelência em consultoria, soluções 
completas, design e supervisão. 

Tamanha excelência pode ser notada com a con-
quista consecutiva do prêmio Destaques do Setor. De 
acordo com Rodrigo Vizotto, membro da Comissão 
Avaliadora do prêmio de 2012, um dos grandes trun-
fos da Pöyry está nas apresentações com tendências 
mundiais para a indústria de base florestal, muito 
bem elaboradas por profissionais de grande experi-
ência. “Os softwares de gestão de documentos, de 
integração de tecnologia 3D com planejamento para 
acompanhamento e controle de obra também confir-
mam o contínuo aprimoramento de seus produtos”, 
completa Vizotto sobre os fatores que colaboraram 
para a conquista do prêmio.

“O prestígio é significativo, pois vem de empresas 
de renome internacional, com excelentes níveis de ser-
viços. Para nós, é uma demonstração de que estamos 
no caminho certo, desenvolvendo um trabalho de qua-
lidade reconhecida”, pontua Marcelo Cordaro, presi-

homenagem que recebemos nesta categoria, pois a 
vemos como fruto do trabalho ao qual nos dedicamos 
arduamente todos os dias.” 

E nem mesmo as incertezas que rondaram a eco-
nomia global ao longo de 2012 e somaram inúme-
ros motivos para a postergação de novos projetos da 
indústria papeleira atrapalharam as atividades e as 
recompensas à Metso Paper. “Consolidamos nossa 
posição de liderança no mercado sul-americano com 
a conclusão do projeto Eldorado e a concretização do 
projeto Suzano Maranhão”, contextualiza Tacla sobre 
momentos importantes. 

Rodrigo Vizotto, membro da Comissão Avaliadora do 
prêmio em 2012, acredita que o portfólio para linhas 
de Celulose, Recuperação e Utilidades foi determinan-
te para a Metso ser escolhida pela Suzano como par-
ceira principal do projeto da nova planta no Maranhão. 
“Há muitos anos atuando em nosso mercado, a Metso 
teve a felicidade de combinar diversas empresas que 
já eram referência em determinadas linhas de produ-
tos sob o mesmo nome e obter sinergia na atuação 
conjunta, construindo um nome reconhecido mundial-
mente”, completa sobre a vencedora da categoria Fa-
bricantes de Equipamentos.

Paralelamente ao start-up de projetos de peso 
no setor de celulose e papel, inicia-se uma fase 
de expansão do mercado de equipamentos, com o 
planejamento de plantas para a região Sul do Bra-
sil (CMPC e Klabin), bem como para o sul do Chi-
le (Arauco), que deverão adicionar mais 4 milhões 
de toneladas em capacidade na América do Sul. “A 
competitividade florestal, os pesados investimentos 
atualmente sendo feitos em logística e a competên-
cia desenvolvida ao longo dos últimos anos para 
implantação de grandes projetos de celulose e pa-
pel dão sinais de que o mercado de equipamentos 
continuará forte nos próximos anos”, avalia Tacla.

Baseada nesse cenário, a Metso traçou como uma 
de suas prioridades o fortalecimento da organização 
local, a fim de suportar ao crescimento da região na 
próxima década. O executivo afirma que os inves-
timentos mundiais continuarão sendo dirigidos à 
América do Sul, com destaque para o Brasil, com o 
objetivo de atender ao crescimento da demanda glo-
bal de celulose, além de deslocar parte da produção 
de fábricas menos eficientes e com maiores custos 
operacionais do hemisfério norte. “Almejamos ainda 
crescer no mercado de energia, fornecendo caldeiras 
de força e soluções tecnológicas para fábricas de ce-
lulose/papel e outras indústrias”, aponta. 

“Trabalhamos no projeto de engenharia da Eldorado, no projeto 
da Suzano e, principalmente, na expansão da máquina de papel 
da Rigesa”, lista Cordaro
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dente da Pöyry. Ao fazer um balanço do ano de 2012, 
o executivo ressalta que a Pöyry esteve envolvida em 
todos os grandes projetos apresentados pelo setor. 

“Trabalhamos no projeto de engenharia da Eldora-
do, no projeto da Suzano e, principalmente, na expan-
são da máquina de papel da Rigesa”, lista Cordaro. 
“Foram projetos de extrema importância para o gru-
po, não só no Brasil como no mundo, lembrando que 
a Pöyry tem muita visibilidade mundial atualmente”, 
completa. Vislumbrando o futuro, Cordaro afirma que 
as expectativas para 2013 são ainda melhores. “O mer-
cado passou por um hiato em 2012, fato que acabou 
adiando muitas decisões de projetos, mas agora as em-
presas já estão retomando os planejamentos. Por isso, 
acredito que este será melhor do que o ano passado.” 

Mais em longo prazo, até 2020, a Pöyry pretende 
ser a líder global em inovação para serviços de enge-
nharia focados em sustentabilidade. A visão sinaliza 
uma mudança ousada e o começo de outra era para a 
empresa, que, ao longo da próxima década, pretende 
dar o salto necessário para se tornar uma das princi-
pais empresas de consultoria e engenharia do mundo. 
Para isso, a meta é transformar os desafios globais 
em oportunidades, incorporando a marca “balanced 
sustainability” em todas as atividades.

n Categoria Fabricantes de Papéis 
para Fins Sanitários: Santher

Na vanguarda da inovação, no atendimento e 
na proximidade do consumidor, a Santher se 

diferencia no segmento de tissue por oferecer um 
portfólio que atende às mais diversas necessidades 
do mercado brasileiro. “A Santher conseguiu grande 
respeito e admiração do setor pela sua história de 
sucesso. A empresa é uma dos principais fabricantes 
do setor tissue, sempre em busca da sustentabilida-
de socioeconômica e ambiental, a partir de constan-
tes inovações e lançamentos de produtos”, resume 
Rodrigo Vizotto, membro da Comissão Avaliadora do 
prêmio em 2012, sobre as características que culmi-
naram na conquista do prêmio.

“Ao longo dos últimos meses, trabalhamos com 
bastante enfoque na inovação. Os resultados podem 
ser vistos no lançamento do Personal Décor”, confir-
ma o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, Qua-
lidade e Meio Ambiente, D’Artagnan Oliveira. Uma 
tecnologia híbrida de ponto a ponto, gofra e cola são 

usadas para fabricar o papel, caracterizando-o como 
um produto estruturado, de excelente bulk e maciez 
diferenciada. Além da funcionalidade básica de um 
papel higiênico, a marca funciona como elemento de 
decoração no banheiro dos consumidores. 

“Ganhar esse prêmio da ABTCP é muito importan-
te, pois trata-se de um reconhecimento ao fato de a 
Santher valorizar a inovação e seus consumidores. 
De fato, nada é mais relevante para nós do que ver 
consumidores satisfeitos, usando todos os nossos 
produtos no dia a dia”, comenta Oliveira sobre a 
dedicação que acredita ter resultado na conquista 
do prêmio em 2012.

Fazendo um balanço dos últimos 12 meses, Oli-
veira salienta que, cada vez mais, os investimentos 
em diferenciação tornam-se essenciais. “Empresas 
que não apostam nesse aspecto, num mercado atu-
al tão competitivo quanto o nosso, com inúmeras 
empresas de ponta, certamente não conseguirão se 
firmar”, analisa. “A nossa meta, portanto, é sempre 
nos mantermos na vanguarda, inovando, para não 
perder o posicionamento de mercado conquistado 
ao longo de 74 anos”, completa, lembrando a tradi-
cional história da empresa.

Para alcançar esse grande objetivo, a Santher 
também atenta à modernização de seu parque in-
dustrial. Nos últimos anos, os investimentos na área 
produtiva ultrapassaram R$ 250 milhões, entrando 
em novas categorias, como fraldas infantis, e in-
cluindo novas tecnologias ao pátio fabril. “Traba-
lhando dessa forma, esperamos que 2013 seja me-
lhor do que o ano passado e que a Santher volte a 
conquistar o prêmio”, almeja Oliveira.

 “Trabalhamos com 
bastante enfoque na 
inovação. Os resultados 
podem ser vistos no 
lançamento do Personal 
Décor”, cita Oliveira
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n Categoria Desenvolvimento 
Florestal: Suzano Papel e Celulose

Há mais de quatro décadas, a Suzano preza por sua 
base florestal e é reconhecida por isso. A inovação e 
o pioneirismo sempre pautaram o desenvolvimento 
florestal da companhia, abrindo caminhos para novas 
fronteiras e gerando oportunidades de negócios. 

Para Rodrigo Vizotto, membro da Comissão Avaliado-
ra do prêmio em 2012, a Suzano é uma das principais re-
ferências no âmbito florestal. “Já por tradição, a empre-
sa mantém inovação para o desenvolvimento florestal 
sustentável”, aponta. Segundo ele, investimentos como 
a aquisição da renomada empresa de biotecnologia Fu-
turaGene consolida a busca permanente por diferenciais 
competitivos no setor florestal. 

Nessa constante busca pelo diferencial competitivo 
da produtividade florestal e da qualidade da madeira, 
todas as ações da empresa são direcionadas para ga-
rantir a perpetuidade dos resultados do programa de 
melhoramento genético em regiões tradicionais e con-
solidação do programa nos sites não tradicionais, como 
o Maranhão e o Piauí, com desenvolvimento de clones 
de alta performance específicos para cada microrregião.

Um dos exemplos da contribuição da Suzano para o 
melhoramento genético do setor florestal é o clone Bra-
Suz, utilizado para o estudo do genoma do eucalipto. 
A escolha desse clone se deve ao estágio avançado do 
melhoramento genético desse material e ao alto grau 
de pureza da espécie. No que tange o desenvolvimen-
to em novas fronteiras, o programa de melhoramento 
iniciado no Maranhão, na década de 1980, possibilita 
hoje a sobrevivência de plantios de eucalipto em áreas 
com condições restritivas de forma sustentável, levan-

do a eucaliptocultura para novas regiões do Brasil.
“O prêmio recebido da ABTCP é sinal de que esses 

conceitos continuam fortes e vibrantes no dia a dia da 
Suzano”, afirma Ernesto Pousada, diretor executivo 
de Operações. Ele lembra, ainda, que está em curso 
o Plano Suzano 2024, visão de longo prazo que prevê 
a ampliação dos negócios no ano em que a empresa 
completará 100 anos. “A iniciativa, anunciada em 2010 
e elaborada com base na visão de futuro, tem guiado 
a Suzano rumo à diversificação de seus negócios, com 
metas que fortalecem sua vocação como empresa de 
base florestal”, revela detalhes. 

O executivo garante que, nesse sentido, de forma sóli-
da e concreta, os programas de melhoramento genético 
ganham cada vez mais impulso e estímulos, bem como 
os projetos socioambientais que crescem em comunida-
des de todo o País e que tangibilizam o cuidado que a 
Suzano tem em relação às pessoas e ao meio ambiente. 

n Categoria Responsabilidade 
Social: Suzano Papel e Celulose

Os projetos da Suzano em novos Estados e comuni-
dades evidenciam a responsabilidade social da empresa, 
que conquistou o prêmio nessa categoria em 2012. Se-
gundo Rodrigo Vizotto, membro da Comissão Avaliadora 
do prêmio em 2012, é bastante interessante a forma fun-
damentada e os critérios técnicos usados pela empresa na 
estruturação de relações de qualidade com comunidades 
regionais e responsabilidade socioambiental. O método 
revela-se eficaz no mapeamento e no direcionamento de 
ações para melhoria de vida das comunidades.

Exemplificando essas ações de caráter social, Ernesto 

Fábio Vieira da Cruz, 
gerente executivo de 
Desenvolvimento e 
Excelência Operacional 
da Unidade de Negócio 
Florestal da Suzano, recebe 
o prêmio durante o jantar 
da ABTCP

José Alexandre de Morais, diretor industrial da Suzano, 
recebe o prêmio durante o jantar da ABTCP
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Pousada, diretor executivo de Operações da Suzano, afirma 
que “é com muita satisfação que acompanha a ampliação 
dos projetos da empresa baseados em programas como o 
Educar e Formar, estruturado na Bahia, no Espírito Santo 
e, mais recentemente, também no Piauí e no Maranhão”.

Outro exemplo citado pelo executivo é o projeto Piscicul-
tura Sustentável, que, no último ano, triplicou seu alcance 
no extremo sul baiano. “A Suzano dedica-se a iniciativas 
que contemplem de forma ampla e virtuosa diversas fren-
tes, como geração de renda, educação/qualificação profis-
sional e desenvolvimento sustentável”, completa.

A questão de responsabilidade social da Suzano tam-
bém é pautada pela relação com governos, órgãos do 
poder público e organizações governamentais e não 
governamentais, associada à transparência e ao diálo-
go aberto. Segundo a empresa, isso se reflete em dois 
valores: relações de qualidade e responsabilidade socio-
ambiental. O comportamento se aplica antes mesmo do 
ingresso em determinadas regiões. No Maranhão, por 
exemplo, o início da construção da nova unidade de 
celulose foi precedido de uma série de encontros com 
prefeituras, lideranças locais, órgãos ambientais e cen-
tos educacionais, para expor os planos da empresa e 
considerar as intervenções necessárias na comunidade.

As demandas são registradas no Sistema de Gestão 
das Demandas das Partes Interessadas (Sispart), softwa-
re que permite o registro e o acompanhamento das so-
licitações das partes interessadas, com fluxo de aprova-
ção e emissão de relatórios detalhados de andamento, 
garantindo maior agilidade na tratativa dos assuntos e 
pautando ações futuras. 

n Categoria Inovação: Voith Paper

Nas últimas décadas, a Voith Paper participou ativa-
mente dos grandes projetos de todos os segmentos de 
papel e de celulose na América Latina, despontando com 
uma participação de mercado de mais de 50%. Foi a par-
tir da última década, contudo, que a empresa adquiriu 
competência para fazer projetos de engenharia e constru-
ção de máquinas, bem como gerenciar todo o projeto, mi-
nimizando riscos e otimizando os resultados, a exemplo 
dos projetos da Klabin  – Máquina 9 e da IP Três Lagoas.

É, porém, no aspecto da inovação que a atuação da 
fornecedora de soluções integradas ganha brilho especial, 
conforme evidencia a conquista do prêmio Destaques do 
Setor, em 2012. Rodrigo Vizotto, membro da Comissão 
Avaliadora desta edição, ressalta que a empresa desponta 
como uma das referências para a indústria de celulose e 

papel. “O reconhecimento na categoria Inovação consoli-
da a atuação e o desenvolvimento de diversos produtos.”

Claudio Ramos, diretor executivo de Operações da 
Voith, revela que uma média de R$ 40 milhões são in-
vestidos pela empresa em um centro de inovação. “São 
duas linhas inteiras de máquinas: uma para tissue, que 
possibilitou nossa entrada e crescimento no mercado 
de papéis especiais, e uma linha para desaguadora de 
celulose. Nelas, é possível realizar uma série de testes 
com equipamentos e fibras, cujos resultados são úteis 
tanto para a Voith quanto para os clientes”, detalha o 
executivo sobre o Innovation Center, recém-inaugurado 
no Brasil (Leia a Reportagem Especial desta edição). 

Ramos ressalta que, anualmente, a Voith investe 5% 
de seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, va-
lor acima da média das grandes empresas. “Somamos 
11 mil patentes ativas e lançamos outras 400 anualmen-
te. Isso nos caracteriza como uma empresa puramente 
inovativa”, define. 

Ainda de acordo com o executivo da Voith, o respon-
sável pela decisão de investir em um centro tecnológi-
co com enfoque nos segmentos de tissue e celulose foi 
o cenário econômico e o posicionamento mundial da 
indústria de celulose e papel vistos nos últimos anos. 
”Existe no mundo uma tendência de queda no consumo 
de papéis gráficos, o que leva muitas empresas a buscar 
substituições. É por isso que a Voith retoma de forma 
inovadora seu posicionamento no segmento de tissue, 
um mercado em crescimento com excelentes perspecti-
vas para os próximos anos”, frisa Ramos. “Em celulose, 
vemos o Brasil como um típico produtor, considerando 
os muitos projetos anunciados pelo mercado. Por esse 
motivo, a Voith também está voltando ao segmento 
como um grande player”, completa ele sobre as deci-
sões pautadas pelo mercado.          n

Ramos ressalta que, 
anualmente, a Voith 
investe 5% de seu 
faturamento em pesquisa 
e desenvolvimento
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