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Oferecemos aos nossos clientes não apenas 
 serviços, mas soluções customizadas. Servolution é 
um serviço  inte grado, que atende com inteligência 
as exigências dos clientes na  indústria de papel. 
 Assim, aumentamos significativamente a disponibili-

dade das máquinas, segurança dos processos, 
qualidade do papel e velocidade. Disponibilidade 
 local, rapidez e confiabilidade.

www.voith.com/papermakingnextlevel

Quando soluções de serviços inteligentes tornam 
a produção de nossos clientes mais eficiente.
Isto é o Papermaking. Next Level

Por Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Reciclagem, o papel de todos nós 
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), em homenagem ao Dia 
Internacional da Reciclagem (17 de maio), lançou uma anima-
ção em vídeo que mostra a jornada do papel e embalagens 
de papelcartão e papelão no processo de reciclagem, além 
de demonstrar a importância do descarte correto pelos con-
sumidores. Intitulado “Reciclagem, o papel de todos nós”, o 
vídeo faz parte da estratégia da Ibá de comunicação para a 
educação e busca conscientizar – principalmente o público 
infantil – sobre a importância da reciclagem. Assista no You-
tube: pesquise por Reciclagem, o papel de todos nós.
Fonte: Ibá

CARREIRAS
Walter Schalka é o CEO do ano
Walter Schalka, presidente da Suzano 
Papel e Celulose foi reeleito em 2017 
pela RISI o CEO do ano da América La-
tina. Pela primeira vez um executivo ga-
nha a premiação por três anos consecuti-
vos na região. “Este prêmio representa o 

reconhecimento ao trabalho dos 8 mil colaboradores da Suzano 
e dos terceiros que trabalham conosco e nos ajudam neste mo-
vimento de evolução constante. Por isso, compartilho a indi-
cação com todos aqueles que acreditam na construção de um 
futuro melhor e mais sustentável”, afirmou Schalka. A premia-
ção será concedida durante a Conferência Latino-Americana da 
RISI no próximo dia 15 de agosto. O evento acontecerá entre 
14 e 16 de agosto, em São Paulo-SP. Para saber mais, acesse 
www.events.risiinfo.com/latin-american-conference.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Carlos Magalhães assumiu o cargo de 
Analista de Laboratório II na Suzano Papel 
e Celulose, unidade de Mucuri-BA, com o 
desafio de ajudar a companhia a conquistar 
uma fatia relevante do mercado de papel 
higiênico premium. Magalhães iniciou sua 
carreira em 1999 na CMPC Melhoramentos 

e passou por empresas, como Manikraft e Kimberly-Clark.
Direto da fonte

Julia Ruback Fernandes Pirola é a nova diretora execu-
tiva de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação 
da Suzano Papel e Celulose, em substituição a Carlos Al-
berto Griner. Formada em Direito pela Universidade Fede-
ral do Espírito Santo (UFES), com MBA em Gestão Empresa-
rial pela FIA-SP, em sua trajetória profissional, Julia passou 
pelas empresas American Express, GE e Citi, além da própria 
Suzano Papel e Celulose, em que trabalhou até 2014. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Voith Paper sob nova gestão
No início de junho, o Conselho Supervisor da Voith GmbH nomeou 
Andreas Endters para a função de presidente do Conselho de 
Administração da Divisão do Grupo Voith Paper a partir de 1.° de 
outubro próximo. Ele sucederá Bertram Staudenmaier, que decidiu 
deixar a empresa ao final deste ano fiscal, em setembro próximo.
Fonte: Grupo Voith

FATOS

New Holland e Suzano em 
parceria para Logística Florestal 

A New Holland e a Suzano Papel e Celulose anunciaram parceria 
no setor florestal para o processo de primarização da silvicultura, 
na unidade da fabricante em Mucuri-BA. Para firmar a parceria, 
foram analisados critérios como durabilidade, consumo, conforto 
ao operador e relação custo-benefício das máquinas. Os tratores 
escolhidos foram 19 modelos TL 75 cabinado, 24 unidades do TL 
95 cabinado e dois T6.120. As entregas começarão neste mês e 
serão concluídas até agosto.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Os cinco maiores desafios 
do setor de resíduos no Brasil  
O Brasil pouco avançou na consolidação da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (PNRS), de acordo com a Associação Brasileira de Em-
presas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre). Segundo a 
entidade, os cinco maiores desafios do setor de resíduos no Brasil são 
a sustentabilidade financeira para limpeza pública; a regionalização da 
gestão de resíduos urbanos; a erradicação dos lixões com novos ater-
ros; o sistema de controle de resíduos industriais; e o cumprimento dos 
prazos e metas para atender à logística reversa. Veja o detalhamento 
dos itens em http://www.abetre.org.br/.
Fonte: Abetre

Os marcos da Fibria
A Fibria atingiu em maio último a marca de 10 milhões de toneladas 
de celulose de fibra curta branqueada de eucalipto produzidas na sua 
unidade de Três Lagoas-MS, após 8 anos de operação. Acesse o Rela-
tório Fibria 2016 em http://www.fibria.com.br/r2016/pt/ e confira os 
dados, as práticas e os desafios da empresa, o relacionamento com 
as comunidades, suas metas e outros resultados relevantes. 
Fonte: Fibria
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Sustentabilidade Klabin 
A Klabin apresentou seu Relatório de Sustentabilidade 2016, sendo 
a primeira empresa do setor a pautar seu anuário a partir dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das 
Nações Unidas (ONU). O método manteve-se atrelado ao Global Re-
porting Initiative (GRI). Acesse o relatório em rs.klabin.com.br.
Fonte: Klabin

Melhorias nas seções de formação, 
prensagem e secagem
Em um projeto realizado com o time de produção da Green Bay 
Packaging, em Wisconsin (Estados Unidos), a sinergia de produtos 
FormMax satisfez todas as expectativas de performance: drena-
gem e “espelho” mais uniforme ao longo da mesa, número de 
quebras da folha reduzido pela metade, eliminação da limpeza 
química da tela e dos respectivos riscos envolvidos e, ainda, re-
sistência do papel com menor gramatura. A solução FormMax ins-
talada incluiu o equipamento DuoShake, que otimiza a orientação 
das fibras por meio da agitação em alta frequência do rolo cabe-
ceira, o que garante boa formação e melhor “enquadramento” do 
papel. Ainda neste ano, a Voith instalará sua tela formadora da sé-
rie I como parte do processo de contínua otimização da máquina.
Fonte: Voith Paper

LANÇAMENTOS

Sepac lança embalagem 
para a linha Duetto
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A Serrados e Pasta de Celulose (Sepac) desenvolveu uma nova 
embalagem para destacar e modernizar os atributos da linha pe-
rante o consumidor. Segundo Cristiane Takayama, coordenadora 
de Marketing e Trade da Sepac, as mudanças trazem renovação 
com informações mais claras e mais bem distribuídas. Outra linha 
que sofreu alterações em sua embalagem foi a Duetto Fit – conhe-
cida por sua versão Pratic Pack, com rolos compactos que man-
têm as características e a qualidade de suas versões tradicionais, 
porém ocupam menos espaço na armazenagem e no transporte. 
Fonte: Sepac
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Nova tecnologia pode viabilizar 
a retomada da produção de 
metanol no Brasil 
A Thyssenkrupp, por meio de sua área de negócios Industrial Solutions, 
desenvolveu uma rota de produção de metanol exclusiva, baseada em 
células eletrolíticas, a fi m de viabilizar a retomada da produção local, 
reduzindo a dependência de importação. Os insumos são água, ener-
gia elétrica e gás carbônico. O processo de eletrólise quebra a molécula 
de água, gerando hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é posteriormente 
combinado com o gás carbônico para gerar o metanol. O oxigênio – nes-
te caso um “subproduto” – é de alta pureza, tendo também considerável 
valor de mercado. “Essas plantas de metanol podem, por exemplo, ser 
construídas próximas a unidades de cogeração, já que a energia elétrica 
é um insumo essencial para o processo. Acreditamos que, principalmente 
as indústrias de biodiesel e de celulose/papel, possam integrar esta nova 
tecnologia em suas plantas, pois demandam metanol em seus processos 
e têm acesso à energia elétrica proveniente de cogeração. Neste novo 
processo, plantas a partir de 10 toneladas de metanol por dia são viá-
veis”, explica Paulo Alvarenga, CEO da Thyssenkrupp Industrial Solutions 
para a América do Sul. 
Fonte: Thyssenkrupp Industrial Solutions

MERCADO

Kadant adquirirá o negócio 
de produtos fl orestais da 
NII FPG Company
A Kadant Inc. celebrou um acordo defi nitivo para aquisição do negó-
cio de produtos fl orestais da NII FPG Company pelo valor de US$ 173 
milhões, sujeito a um ajuste pós-fechamento. A NII FPG Company, lí-
der global no desenvolvimento e fabricação de equipamentos utilizados 
por serrarias, laminados de madeira e outros fabricantes da indústria de 
produtos fl orestais, também projeta e fabrica equipamentos de colheita 
utilizados no corte, na coleta e na remoção de madeira de plantações 
fl orestais. A transação deverá ser concretizada em julho de 2017.
Fonte: Kadant

Valmet e MJB International 
assinam acordo para automação 
de turbina a gás
A Valmet assinou um acordo com a MJB International Ltd. (MJBI), for-
necedora de serviços de turbina a gás com operações na Escócia, Abu 
Dhabi e Dubai. Juntamente com a MJBI, a Valmet passará a desenvol-
ver sistemas de controle das turbinas a gás por Redundância Modular 
Tripla (TMR na sigla em inglês para Triple Modular Redundancy) como 
parte dos serviços de modernização das turbinas a gás da MJBI para 
clientes em todo o mundo.
Fonte: Valmet

Voith aumenta sua 
rentabilidade
O Grupo Voith registrou aumento no volume de pe-
didos recebidos no primeiro semestre fi scal do ano. 
Apesar do ambiente de mercado, que continua desa-
fi ador, o Grupo Voith conseguiu manter suas vendas 
praticamente estáveis e aumentou o resultado opera-
cional de seus principais negócios. A empresa decla-
rou ainda que, já no primeiro ano de sua existência, 
a nova Divisão do Grupo Voith Digital Solutions aten-
deu a todas as expectativas da empresa. Outro ponto 
destacado foi a venda de sua participação acionária 
na Kuka, o que melhorou a situação fi nanceira do 
Grupo. Entre as divisões do Grupo, o destaque fi cou 
para a Voith Paper, que apresentou em seu lucro ope-
racional crescimento de 54% (o lucro operacional das 
três Divisões do Grupo Voith já estabelecidas aumen-
tou para € 117 milhões ante os € 110 milhões do ano 
fi scal anterior).
Fonte: Voith

SUSTENTABILIDADE

Abaf apoia campanha de 
combate ao carvão ilegal 
De acordo com sua meta de contribuir para que 
o setor que representa se desenvolva sobre ba-
ses sustentáveis, a Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) está apoiando a 
campanha Carvão Ilegal é Crime, parte do proje-
to Floresta Legal. Para mais informações acesse 
www.abaf.org.br.
Fonte: Abaf
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