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POR VIVIANE MARTINS,

PRODUTIVIDADE NA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE

P rodutividade é um termo frequente no discurso de muitas em-
presas – senão todas. Aquelas, porém, que atuam em commo-
dities dependem de fato da produtividade para alcançarem 

retornos adequados de seu capital empregado. 
Em empresas desse tipo, produtividade pode ser traduzida como “volume 

de produção e eficiência em custos”, tal como em papel e celulose. Nessa 
indústria, tais alavancas são vitais para o resultado, mesmo em tempos 
de câmbio favorável e expectativa de leve recuperação de preços médios.

O desafio para os volumes de produção vai além de altos investimen-
tos em capacidade instalada. Não raro empresas ficam impossibilitadas 
de produzir os volumes esperados, seja por dificuldades no planejamento 
de longo prazo e manejo de suas florestas, seja pela instabilidade da 
operação de suas fábricas, que não alcançam níveis de excelência na 
eficiência global e em rendimentos. Dessas dificuldades advêm custos – 
tanto aqueles variáveis, oriundos de perdas e consumos específicos não 
otimizados, quanto fixos, cuja diluição pelo volume produzido é afetada.

O caminho de contínua melhoria e resultados sustentáveis é a  
gestão – competência capaz de diferenciar empresas em uma indústria 
como essa, com processos e equipamentos muitas vezes similares. Des-
taque para o Gerenciamento da Rotina Diária, base de um sistema de 
gestão e eficaz no combate a ineficiências operacionais, tanto na parte 
florestal quanto industrial da cadeia da indústria de papel e celulose.

O Gerenciamento da Rotina Diária pode gerar resultados notáveis nessa 
indústria, com impactos mensuráveis sobre o EBITDA. A experiência nos 
mostra ser possível reduzir custos e produção em cerca de 16% e aumentar 
o volume em até 28%. Seguindo a cadeia de valor, tais resultados são al-
cançados por meio de redução dos custos de manutenção (20%) e otimiza-
ção do preço de compra de madeira (6%) na área florestal; otimização do 
consumo dos combustíveis de caldeira em até 30% em Utilidades; estabili-
zação do ritmo do digestor na área de celulose (até 40% tsa/mês); melhoria 
do rendimento de químicos em até 6% no branqueamento; redução de 
rejeições e tempos improdutivos na secagem (35% tsa/mês) e da quebra 
de folha em máquinas de papel (30%, h de produção/mês)1. 

O que leva a tais resultados é a geração e a disseminação de conhe-
cimento propiciadas pela gestão baseada no método de solução de 
problemas PDCA, envolvendo o time de gerentes, técnicos, supervisores, 
operadores e a equipe de manutenção na melhoria e na estabilização 
dos processos. 

No ciclo de melhoria, faz-se a definição de metas desafiadoras e exe-
quíveis com base em análises e benchmarks para cálculo do potencial 
máximo de melhoria, e o desdobramento de um problema maior em pro-
blemas e metas específicos. Para cada problema específico, os processos 
são analisados em busca de causas fundamentais que são priorizadas, 
para as quais se propõem ações de melhoria suficientes para capturar o 
resultado esperado. O método promove a disciplina de execução dessas 
ações ao estabelecer uma sistemática de controle das ações e captura 
dos resultados em ciclos diários, semanais e mensais. Caso a meta ainda 
não tenha sido alcançada, novo ciclo de análise é feito para compreensão 
das causas e estabelecimento de medidas complementares. Quando o re-
sultado é alcançado, as ações eficazes são direcionadas à padronização. 

Por falar em padronização, mesmo processos que foram aprimora-
dos necessitam de uma sistemática para manter seus bons resultados 
em níveis capazes de atender às especificações de produtos, tais como 
brancura, umidade, formato, etc., de forma estável ao longo do tem-
po. É reconhecida a importância de padrões nos ambientes industrial e 
administrativo (gerenciais, de processos e de operações), mas especial 
atenção deve ser dedicada à implementação, para que tais padrões não 
fiquem, com a permissão do trocadilho, no papel! Deve-se assegurar que 
todos os envolvidos estejam treinados e executem os padrões de forma 
consistente, que saibam como tratar eventuais anomalias e falhas iden-
tificadas, atuando nas causas fundamentais e prevenindo a recorrência 
de problemas. A qualidade desses tratamentos reduz o tempo dedicado 
a correções e libera tempo das equipes para se dedicarem às melhorias, 
que continuamente devem permear toda a empresa, realimentando as 
definições de novas metas e a priorização de investimentos. 

Aplicado de forma similar à manutenção, o gerenciamento da rotina do 
dia a dia melhora a integração com a produção, possibilita a redução de 
Hh em atividades de correção e prevenção, em razão do menor número de 
paradas e quebras em etapas como caustificação, branqueamento e seca-
gem, entre outras, que podem ter efeito direto sobre o volume produzido.

Em síntese, a gestão baseada em um método de solução de pro-
blemas apresenta-se como uma alternativa ao método de tentativa e 
erro, bem como ao desperdício de diversos tipos de recursos que isso 
gera. O método propicia a melhoria de resultados em time, a partir 
de foco, priorização e análise, de forma a otimizar o uso de recursos 
nas empresas, gerando conhecimento.           n

1. OS RESULTADOS ILUSTRADOS NÃO SÃO TOTALMENTE EXAUSTIVOS E EXCLUDENTES, REFLETINDO MUITOS TRABALHOS JÁ REALIZADOS NO SETOR TANTO NO BRASIL QUANTO NO EXTERIOR.


