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IRMÃOS PASSAÚRA
CATEGORIA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E MONTAGEM
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Cleverson de Souza, diretor comercial da Irmãos Passaúra

O Papel – Quais diferenciais da Irmãos Passaúra no atendimen-

to à indústria de celulose e papel são responsáveis pela consoli-

dação da empresa no setor?

Cleverson de Souza, diretor comercial da Irmãos Pas-

saúra – O principal diferencial da Irmãos Passaúra nos atendi-

mentos à indústria de papel e celulose no Brasil é a capacidade 

técnica e logística no atendimento rápido ao cliente, garantindo a 

qualidade dos serviços e o retorno de sua produtividade dentro do 

prazo estipulado. Para o cumprimento desse diferencial, a Irmãos 

Passaúra conta com uma equipe técnica de 1.500 profissionais 
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de grandes projetos, complexidade da estrutura e experiência ad-

quirida, percebemos que, devido à situação econômica do País, os 

serviços de montagem sofreram influência.

O Papel – Quais são as expectativas da empresa sobre a atua-

ção na indústria de celulose e papel em 2017?

Souza – As expectativas para 2017, além das inovações em nos-

so portfólio, é o avanço de nossa estrutura para o atendimento do 

setor de celulose e papel, buscando cada dia mais apresentar de 

forma clara nossos objetivos e conquistar o maior número de clien-

tes, aumentando nossa oferta no mercado nacional.     n

atendendo a todo o território nacional. São equipes altamen-

te treinadas para atendimento direcionado à real necessidade 

de cada cliente, em especial no segmento de celulose e com 

especialização máxima em caldeiras de recuperação, caldeiras 

de força, evaporação e caustificação, consolidando-se ao longo 

dos anos como a melhor empresa de montagem e manutenção 

industrial do País.

O Papel – Quais são as práticas mais atuais no atendimento 

às particularidades do setor? Algum tipo de inovação na metodo-

logia de execução das obras ou nos serviços de manutenção foi 

adotado recentemente?

Souza – Atualmente, a Irmãos Passaúra realiza visitas técnicas 

e comerciais com atendimento personalizado, de acordo com cada 

particularidade, focando a necessidade do cliente. Para isso conta-

mos com uma equipe técnica de engenheiros altamente qualifica-

dos. Nos últimos anos, adotamos a metodologia de atendimento 

diferenciado para cada cliente. Nessa etapa, todos os serviços são 

analisados e mensurados, proporcionando uma execução de qua-

lidade e segurança para todos, além da redução de custos, com a 

otimização plena dos recursos a serem aplicados em cada projeto.

O Papel – Como foi o desempenho da empresa em 2016 e quais 

segmentos da indústria de celulose e papel se destacaram entre 

os clientes mais atendidos pela empresa?

Souza – O sucesso de uma organização que preza pela ex-

celência precisa ser baseado em princípios e valores desde sua 

origem. É assim que a Irmãos Passaúra trabalha e, para isso, treina 

e orienta seus colaboradores constantemente para sempre fazer 

o melhor em todos os aspectos. Este ano foi extremamente difícil 

em razão do momento econômico que todos vivemos, mas seguir 

tais princípios foi nosso maior diferencial competitivo, pois conse-

guimos realizar vários projetos de médio e grande porte simulta-

neamente e ainda garantir aos nossos clientes o atendimento em 

paradas de manutenção programada.

O Papel – É possível afirmar que os serviços de manutenção 

se sobressaíram nos últimos meses em relação aos de monta-

gem, dado o momento econômico turbulento que o País enfren-

ta? Essa característica mudou algo na estratégia da empresa 

dentro do setor?

Souza – A Irmãos Passaúra teve sua origem em 1988, direcio-

nada em manutenção industrial das plantas de papel e celulose. 

Os serviços de manutenção são preventivos e não deixarão de 

existir. Com seu crescimento exponencial na área de montagem 

Empresa: Irmãos Passaúra 

Ano de fundação: 1987

Sede: Paraná

País onde atua: Brasil 

Maiores conquistas na história da empresa: Cum-
primento de prazos, valorização constante de todos os 
colaboradores e parcerias. 

Próximas metas: Satisfação plena do cliente, com re-
sultado fi nanceiro sempre positivo.


