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Emerson Armani, diretor de Automação da Valmet

O Papel – Como foi a atuação da empresa nas frentes às 
quais se dedica dentro da indústria brasileira de celulose e papel 
em 2016?

Emerson Armani, diretor de Automação da Valmet – 
Reforçamos a presença da Valmet em nossos clientes, buscando 
estar presentes no dia a dia de cada um deles, com foco em 
entender as suas necessidades e trabalhar de maneira a ser vis-

tos como um parceiro em que pudessem se apoiar/confiar e não 
promovendo produtos específicos.

O Papel – Quais soluções inovadoras foram incluídas no por-
tfólio da empresa recentemente e já têm sido adotadas pelo 
mercado nacional?

Armani – O novo analisador de morfologia de fibras de celu-
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Perfi l Empresarial

Empresa: Valmet

Ano de fundação: 1797

Sede: Finlândia

Países onde atua: Mais de 33

Maiores conquistas na história da empresa: A Val-
met executa milhares de projetos de tecnologia forneci-
dos no mundo. Na área de celulose, são mais de 200 siste-
mas de pátio de madeira, 470 sistemas de cozimento, 300 
linhas de fi bras completas, 400 sistemas de evaporação, 
350 ilhas de recuperação e 350 sistemas de secagem de 
celulose. Na área de papel, foram mais de 900 máquinas 
de papel, 700 máquinas de papelcartão, 200 máquinas 
de tissue e 200  linhas de pulping mecânico fornecidos. 
No segmento de energia, foram 270 caldeiras de leito 
fl uidizado, 120 caldeiras BioGrate e 400 sistemas de pro-
teção ambiental. Na área de biotecnologias, a Valmet ofe-
rece soluções de gaseifi cação, pirólise, LignoBoostTM, e 
pré-hidrólise de biomassa. Em automação, destaque para 
o fornecimento completo de automação na Suzano Mara-
nhão e CMPC Guaíba, na América do Sul.

Próximas metas: Crescimento de negócios estáveis 
e capital com expectativa de exceder o crescimento do 
mercado.

troca de informação de maneira segura, do ponto de vista da cyber 
security, e de maneira aberta, sem “filtros” prévios, que permita a 
construção de soluções a quatro mãos. Por outro lado, este desa-
fio é a maior oportunidade que fornecedores e clientes têm à sua 
frente, pois aqueles que souberem trabalhar o tema de maneira 
adequada sairão na frente.               n

lose (Valmet FS5) foi um dos grandes produtos do ano. Grande parte de 
suas novas características foi desenvolvida em conjunto com um clien-
te nacional. Além disso, nossa versão on line para análise de morfolo-
gia das fi bras, parte opcional do analisador Valmet Kappa Q estreou no 
mercado brasileiro com excelente resultado. O Valmet IQ, nosso QCS, é 
o terceiro produto que marcou forte presença no mercado neste ano, 
com dois excelentes startups que excederam as expectativas de nos-
sos clientes. Também foi um ano de consolidação da Valmet como um 
player importante no mercado nacional na área de SDCD. Depois de 
dois grandes projetos, a Valmet passou a ser presença constante em 
todas a oportunidades, inclusive ganhando pequenos projetos no setor. 

O Papel – Em tempos de curvas de custos cada vez mais horizonta-
lizadas, qual é o papel da automação no fortalecimento da competiti-
vidade dos fabricantes de celulose e papel? O senhor acredita que os 
players nacionais estão em linha com essas demandas?

Armani – Automação sempre foi uma alternativa para redução de 
custos, além de melhoria de qualidade, efi ciência e mitigação de riscos, 
mas sua importância varia conforme a necessidade de redução de cus-
tos desse setor. A recessão pela qual estamos passando leva o cliente 
a buscar investimentos que reduzam custos. É nessa hora que a auto-
mação pode se destacar. Trata-se de saber ouvir o cliente e entender 
como ajudá-lo.

O Papel – Alguma prática tem se fortalecido como tendência na 
indústria global e exigirá atenção especial por parte dos players bra-
sileiros? Os conceitos que envolvem a Indústria 4.0 podem ser citados 
entre esses exemplos de tendências que devem se fortalecer nos pró-
ximos anos?

Armani – Indústria 4.0 ou Industrial Internet é, sem dúvida, o gran-
de assunto do momento na área de automação, embora ainda seja um 
conceito em construção. Nem os fornecedores nem os clientes sabem 
exatamente todos os benefícios que essa tecnologia poderá trazer. A 
Valmet é um dos poucos fornecedores que têm condição de levar aos 
clientes soluções que integram processo, equipamentos e dados, o que 
será um grande diferencial para essa tendência. A aproximação de 
clientes e fornecedores é o principal ponto, pois as indústrias de hoje 
precisam de parceiros, não apenas de fornecedores de equipamentos. 
A Indústria 4.0 pode ter respostas adequadas a esse cenário. As inicia-
tivas do mercado nacional na área ainda são tímidas, mas há grande 
interesse dos clientes. Creio, portanto, que temos um cenário apontan-
do para uma tecnologia com potencial de se desenvolver rapidamente 
nos próximos anos justamente pelo fato de atender às necessidades 
atuais do setor.

O Papel – Ainda com base nessas tendências, o que você vislumbra 
como principais desafi os e oportunidades à indústria brasileira de ce-
lulose e papel?

Armani – O principal desafio à nossa frente será como criar um 
ambiente de confiança entre fornecedor e cliente, que permita a 


