
18

CADERNO 
DESTAQUES 
DO SETOR

Revista O Papel - Dezembro/December 2018

ANDRITZ BRASIL
CATEGORIA FABRICANTES DE MÁQUINA 
E EQUIPAMENTOS PARA PAPEL E CELULOSE

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 A

N
DR

TI
Z

O Papel – Os projetos desenvolvidos pela indústria nacional de papel sofreram algum tipo de impacto devido à crise 

econômica e política que o País enfrentou ao longo de 2018?

Luis Bordini, diretor presidente da Andritz Brasil – A instabilidade política que se instalou ao longo de 2018 

fez empresas do setor de celulose e papel adiarem investimentos. Nesse período, as empresas trabalharam em estudos 

de novos projetos e se prepararam para um novo ciclo de crescimento e uma nova rodada de desembolsos. Passada a 

turbulência do período da eleição presidencial, novos projetos começaram a ser anunciados no País e a expectativa é de 

que novos anúncios e aprovações aconteçam nos primeiros meses de 2019, e os planos de modernização e expansão 

comecem a se concretizar ao longo do ano.

 

O Papel – Ainda considerando este cenário, quais segmentos  foram mais afetados e quais tiveram mais oportunidades?

Bordini – Embora o consumo mundial de celulose tenha se mantido aquecido ao longo de 2018, a área mais 
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Bordini: “A Andritz investe cerca de 3% das vendas anuais em Pesquisa 
& Desenvolvimento, para se manter na vanguarda em termos de 
tecnologia, direcionando suas ações para a melhoria dos produtos e 
processos de produção de todos os tipos de fibra”

Perfil Empresarial

Nome da empresa: Andritz Brasil 

Ano de fundação: 1992

Número de funcionários (diretos e terceirizados): 350

Missão e valores: Impulsionar o sucesso de nossos clien-
tes por meio de engenharia e serviços inovadores e de qua-
lidade, e estabelecer relacionamentos sólidos e sustentáveis, 
com um impacto positivo para indústrias-chave e para o 
planeta. Como líderes em tecnologia e qualidade, criamos 
valor sustentável para nossos clientes e acionistas, garantin-
do, assim, a continuidade de nosso crescimento lucrativo a 
longo prazo. Como valores, podemos citar Paixão – amamos 
o que fazemos. Nossa capacidade de aproveitar o melhor 
de nós mesmos e da nossa tecnologia é o que nos des-
taca; Parceria – confiabilidade, integridade e respeito são 
os fundamentos de nossa filosofia básica como parceiros, 
e Versatilidade – estamos dispostos e somos capazes de 
enfrentar novos e espontâneos desafios, lidando com eles 
de forma flexível e criativa.

Próximas metas: Seguir investindo em P&D e capacita-
ção, para oferecer ao mercado o que há de mais avançado 
em tecnologia e serviços para a indústria de celulose e pa-
pel, e dessa forma, atender às necessidades de competitivi-
dade e produtividade de nossos clientes.

afetada devido à crise política foi aquela relacionada às vendas de 

novos projetos e equipamentos, gerando oportunidades substan-

ciais no segmento de serviços.

 

O Papel – Diante desta realidade, de que forma a empresa atuou 

para manter uma atuação competitiva dentro da indústria brasileira 

(considerando os diferentes segmentos em que atua)?

Bordini – A Andritz reforçou sua atuação no segmento de serviços, 

oferecendo e entregando aos clientes soluções em otimização de pro-

cessos para maximizar a produtividade, minimizar impactos ambientais 

e reduzir custos de produção.

 

O Papel – Pensando em avanços tecnológicos de forma mais am-

pla, a empresa apresentou alguma novidade no portfólio em 2018? 

Quais diferenciais competitivos os equipamentos apresentados recen-

temente oferecem?

Bordini – A Andritz investe cerca de 3% das vendas anuais em 

Pesquisa & Desenvolvimento, para se manter na vanguarda em termos 

de tecnologia, direcionando suas ações para a melhoria dos produtos 

e processos de produção de todos os tipos de fibras, com o objetivo 

de tornar a produção de celulose mais eficiente e mais sustentável, 

cumprindo rigorosamente as especificações ambientais, gerando valor 

econômico agregado, reduzindo custos e aumentando a produtividade.

 

O Papel – Alguma tendência tecnológica vem se fortalecendo e 

deve se concretizar nos próximos anos? As mudanças previstas pelo 

fortalecimento da Indústria 4.0 podem ser incluídas entre elas?

Bordini – Com base na ampla e experiência como fornecedora de 

tecnologias e sistemas para vários ramos da indústria, a Andritz ofere-

ce um amplo portfólio de soluções inteligentes, com destaque para a 

Otimização da Performance do Processo (OPP), baseada em Sensores 

Inteligentes, Big Data e Realidade Aumentada, que visa à melhoria dos 

sistemas de produção, analisando uma enorme quantidade de dados 

coletados em todos os sistemas. Entre os benefícios do Andritz OPP, es-

tão identificação de oportunidades de economia e melhoria de eficiên-

cia, aumento da produção e da estabilidade do processo, produto final 

de melhor qualidade, previsão de falhas em equipamentos específicos e 

aumento da disponibilidade de equipamentos.        n


