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FABIO PERINI
Suzano investe em tecnologia de ponta para crescer no segmento de tissue

Atuando há mais de 50 anos no mercado global de máquinas para conversão do papel tissue, a Fabio Perini teve a honra de ser escolhida para 
ser a parceira da Suzano na viabilização do projeto de inovação do seu portfólio de produtos. E essa escolha, após ampla consulta mercado-
lógica, é fruto das soluções completas oferecidas, com base na mais avançada tecnologia mundial, além de acompanhamento permanente 
da assessoria técnica antes, durante e depois do startup. São diferenciais que tornam o fornecimento completo e seguro para quem está 
entrando no mercado.

Em especial, o projeto da Suzano conta com a aquisição da linha Constellation, sendo o que há de mais moderno em tecnologia de conversão 
de papel tissue existente no mundo, capaz de fabricar os melhores produtos a serem oferecidos no varejo. Outro ponto forte desse projeto é 
a forma como a Suzano trabalha, “uma vez que o profissionalismo, a gestão e o empenho solicitados em todas as etapas do processo, desde 
a qualificação do parceiro até o momento de colocar as máquinas em produção, muito nos enriqueceu como fornecedor”, destaca Dineo 
Silverio, diretor-presidente da Fabio Perini Ltda.

Ao agregar valor para esta nova frente de negócios da Suzano, a Fabio Perini investe todo o seu conhecimento, estrutura e potencial criativo 
para aprendizagem conjunta e melhoria contínua. Não por acaso, a conquista da Suzano é resultado de máximo empenho em atender e 
superar as expectativas de cada cliente com maquinários sob medida para as diferentes demandas. “Essa é a nossa filosofia de negócio e por 
isso a equipe da Fabio Perini no Brasil comemora mais esta conquista”, conclui o diretor.                   n

VOITH
Tecnologia de ponta e desempenho marcam parceria entre Voith e Suzano Papel e Celulose

A Voith Paper é líder de mercado no fornecimento de máquinas e equipamentos de papel e teve participação decisiva no desenvolvimento, geren-
ciamento e implementação dos projetos da Suzano Papel e Celulose, sendo a fornecedora líder de equipamentos e de tecnologias de ponta para as 
máquinas de fabricação de papel para fins sanitários nas plantas de Mucuri (Bahia) e Imperatriz (Maranhão).

O escopo de fornecimento incluiu caixa de entrada MasterJet Pro T, Crescent Former, a prensa de sapata NipcoFlex T, cilindro Yankee de chapa de aço 
EvoDry Y, capota de alta eficiência EcoHood T, enroladeira com sistema automático de troca de bobinas EcoChange T e automação completa.

O conjunto de componentes, com destaque para a prensa de sapata NipcoFlex T, tem gerado resultados positivos para a Suzano Papel e Celulose, 
como altos índices de maciez e suavidade, características buscadas pela indústria de papéis para fins sanitários no Brasil.

Outros benefícios proporcionados pelo projeto desenvolvido pela Voith estão relacionados ao meio ambiente e à eficiência operacional: as novas 
máquinas e seus sistemas auxiliares de processo operam com baixo consumo de energia elétrica, vapor e água, reduzindo, assim, o uso de recursos 
naturais e o custo de produção por tonelada de papel.

“Nossas fábricas possuem diferenciais tecnológicos que entregam uma formação de folha excepcional, ao mesmo tempo em que conferem uma 
maciez superior ao produto. Esses aspectos são fundamentais para competirmos no mercado de maior qualidade com custos competitivos”, afirma 

Marcelo Zenni, gerente executivo industrial da Unidade de Bens de Consumo da Suzano.

“O fornecimento Process Line Package (PLP) da Voith permite que o cliente receba sua nova máquina praticamente pronta para início de fabricação. 
Foi esse o caso do nosso fornecimento para a Suzano Papel e Celulose. O pacote incluiu todos os componentes, equipamentos e auxiliares necessários 
para a operação, além de treinamento aprofundado para os colaboradores da empresa.”, aponta Hjalmar Fugmann, Presidente da Voith Paper Améri-
ca do Sul. “Além disso, o know-how e suporte técnico locais são muito fortes. Temos presença nas principais regiões produtoras de papel e celulose e 
uma fábrica em São Paulo para dar toda a assistência aos projetos, e isto é um diferencial para os nossos clientes”, conclui.         n


