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Dedicada a apresentar as tendências mais recentes que 
pautam a indústria de base florestal, a Semana de 
Celulose e Papel de Três Lagoas chegou a sua oitava 
edição em um ano atípico. Envolta nos desafios acar-

retados pela pandemia de coronavírus, a Associação Brasileira 
Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) dedicou-se à adaptação 
do formato do evento para cumprir o objetivo de reunir geren-
tes, supervisores, coordenadores e colaboradores do setor para 
debater temas atuais que cercam o dia a dia operacional, con-
tribuindo com a capacitação dos profissionais que atuam nas 
fábricas e dos alunos de cursos técnico e superior da cidade com 
destaque global na produção de celulose.

Ao participar da abertura do evento realizado remotamente 
neste ano, Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP, contou que 
muitas dúvidas surgiram nos meses iniciais da pandemia, fazen-
do com que a associação ponderasse se deveria manter o calen-
dário de eventos técnicos que organiza anualmente. “Superando 
os desafios e dando continuidade ao nosso trabalho, identifica-
mos que o cenário atual também oferecia algumas oportunida-
des, como a de ampliar a participação de profissionais situados 
em qualquer localidade. Optamos então por seguir com a nossa 
missão de realizar esse evento que já tem uma grande expressi-
vidade na cidade sul-mato-grossense, estendendo o alcance das 
palestras técnicas a partir de uma ferramenta digital.”

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

Em meio aos desafios do contexto atual, ABTCP 
mantém evento anual no calendário e contribui com 

debates sobre temas relevantes à competitividade do setor

8ª SEMANA DE CELULOSE E PAPEL DE  
TRÊS LAGOAS PROMOVE TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS E PREPARA SETOR PARA 
TENDÊNCIAS ACELERADAS PELA PANDEMIA 
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uma maior capacitação dos profissionais 
do setor, e, ao mesmo tempo, garantin-
do a segurança de todos os participantes, 
evitando aglomerações e o contato direto. 
“Essa aproximação entre os profissionais 
das fábricas (inclusive os fornecedores) e 
a ABTCP é de extrema importância para 
que o aperfeiçoamento técnico mante-
nha-se como uma constante”, apontou 
Ademilson Carlos Zeber, gerente execu-
tivo industrial de Produção da empresa. 
Ele sublinhou que a companhia entende 
que a ABTCP tem todas as condições e 
profissionais capacitados para suprir as 
demandas das empresas em relação à ca-
pacitação técnica dos seus times, como 
forma de ampliar a competitividade das 
fábricas de celulose e papel.

“A Semana de Celulose e Papel de Três 
Lagoas nos proporciona uma reflexão 
sobre o cenário que temos pela frente e 
seus inúmeros desafios, seja no médio ou 
longo prazos. Essa sintonia entre profis-
sionais é essencial para avançarmos em 
um setor que está em um processo de 
transformação intenso, pelo qual preci-
saremos de profissionais cada vez mais 
capacitados tecnicamente”, concordou 
Eduardo Ferraz, gerente executivo in-
dustrial da Unidade da Suzano no Mato 
Grosso do Sul.

Divididas nos painéis Celulose, Celu-
lose e Papel, Recuperação e Indústria 4.0, 
Gente e Gestão, as palestras abordaram 
os impactos da pandemia na indústria de 
celulose e papel, incluindo a aceleração 
de tendências que já vinham se desdo-
brando, e estendeu as análises à qualifi-
cação profissional, lançando um olhar 
atento ao papel da indústria no amadure-
cimento dos novos modelos de formação 
e capacitação. Confira a seguir os temas 
apresentados por cada palestrante.

PAINEL CELULOSE
Fernando Gomes, professor do Depar-

tamento de Produtos Florestais da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), palestrou sobre a qualidade e a 
etapa de preparação da madeira destina-
da à produção de celulose. Ele elencou 
aspectos que caracterizam a qualidade 
da madeira, a exemplo da granulometria 
dos cavacos, que podem afetar a conver-
são em celulose, impactando também a 
rotina fabril.

“A madeira é a maior fração na com-
posição de custos que englobam a produ-
ção de polpa celulósica kraft, chegando a 
responder por cerca de 50% dos custos 
médios. Ter uma estratégia baseada na 
qualidade da madeira e no seu preparo 
para otimizar a performance da fábrica 
é de grande relevância”, justificou Go-
mes, ao destacar a importância da pauta. 
Uma vez que as tecnologias de produção 

“Dada a relevância que a Semana de 
Celulose e Papel de Três Lagoas conquis-
tou ao longo dos últimos anos, a ABTCP 
buscou soluções para promover o evento 
de forma on-line e chegou a uma plata-
forma tecnológica que atendeu a todas 
as necessidades de um evento virtual”, 
completou Viviane Nunes, coordenadora 
técnica da ABTCP. 

Ao longo dos cinco dias de programa-
ção (entre 14 e 18 de setembro último), 
os mais de 500 participantes inscritos 
puderam acompanhar palestras sobre o 
tema central Inovação e transformação 
tecnológica, inserindo as novas diretrizes 
de processos do setor no novo normal,  e 
esclarecer dúvidas com o suporte da pla-
taforma digital.

A programação técnica da última Se-
mana de Celulose e Papel de Três La-
goas foi mais uma frente de dedicação da 
ABTCP. “Formamos um comitê com os 
líderes de cada uma das grandes empre-
sas da região – Eldorado Brasil, Interna-
tional Paper e Suzano – e contamos com 
a participação de  profissionais de outros 
players expressivos do setor para entender 
quais são as principais demandas técnicas 
atuais do dia a dia operacional e pensar 
de que forma poderíamos montar uma 
programação estratégica para supri-las”, 
conta Viviane sobre o trabalho prévio, 
que levou à estruturação do programa.

Suzana Kaneco, gerente geral da Uni-
dade Três Lagoas da International Paper,  
afirmou que a oportunidade de partici-
par do comitê foi importante para que 
a agenda do evento abrangesse temas de 
interesse para os stakeholders. “A prepa-
ração para o futuro já vinha ocorrendo, 
mas foi acelerada pela pandemia. Agora, 
mais do que nunca, precisamos estreitar 
nossos relacionamentos para fortalecer o 
setor, gerando valor nos âmbitos social, 
ambiental e econômico”, ressaltou.

A Eldorado Brasil Celulose também 
apostou que o formato virtual seria a 
alternativa mais eficiente para manter o 
evento no calendário, promovendo a re-
ciclagem de ideias e a obtenção de novos 
conhecimentos como forma de promover 

Ferraz: “A Semana de Celulose e Papel de Três 
Lagoas nos proporciona uma reflexão sobre o 
cenário que temos pela frente e seus inúmeros 
desafios, seja no médio ou longo prazos”

Gomes palestrou sobre a qualidade e a 
etapa de preparação da madeira destinada à 
produção de celulose
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já estão bem consolidadas, o professor 
da UFRRJ apontou que a indústria de 
celulose precisará desenvolver um olhar 
holístico sobre todo o processo, enxer-
gando oportunidades nas mais diversas 
etapas fabris, desde ganhos com a ma-
téria-prima ou a partir da economia de 
regentes até a menor geração ou melhor 
uso de resíduos. “Como tem acontecido 
ao longo dos últimos anos, deveremos 
estar atentos a todas as oportunidades 
de ganhos, mas agora teremos de traba-
lhar com um enfoque maior na sinergia 
da fábrica como um todo”, reforçou ele, 
completando que o caminho para con-
cretizar tal objetivo passa pelo desen-
volvimento de estratégias de controle 
de processo baseado em dados já dis-
poníveis e em tecnologias emergentes. 
Ainda na avaliação de Gomes, o setor 
investe constantemente em profissionais 
com boa formação, mas para este ama-
durecimento ser de fato uma realidade 
tangível – e se desdobrar em menos tem-
po – deveria apostar em uma maior apro-
ximação com as instituições de pesquisa. 
“Há muito recursos humanos disponíveis 
no Brasil que não são considerados pelo 
setor. Investe-se muito em instituições já 
consolidadas, quando, muitas vezes, gru-
pos que detêm competência e know-how 

em determinadas áreas também pode-
riam ser consultados”, apontou o gargalo.

Outro ponto desafiante evidenciado 
pelo professor da UFRRJ é que o cená-
rio do Brasil é muito peculiar. “A busca 
por soluções importadas nem sempre 
refletem a melhor opção para a indús-
tria de celulose do Brasil. Atuar a partir 
dessa quebra de paradigmas será uma 
das premissas para avançarmos neste im-
portante e estratégico setor para o País”, 
concluiu Gomes. 

A palestra de Pedro Mora Junior, ge-
rente de Vendas da Divisão de Celulose, 
e de Marcus Aurélius Goldoni, gerente de 
Produto, ambos da Kadant South Ame-
rica, deu enfoque aos conceitos de depu-
ração de alta performance, comparando 
os princípios de depuração por peneira-
mento (fendas e furos) com depuração 
por centrifugação (cleaners).

De acordo com Mora Junior, a pande-
mia em curso está mudando os hábitos 
de consumo. Tal transformação inclui pa-
râmetros mais rígidos de qualidade para 
a celulose de mercado. O aumento do 
consumo de produtos de uso doméstico, 
decorativos, higiene pessoal e farmacêu-
ticos, somado ao crescimento do comér-
cio eletrônico e à demanda por produtos 
biodegradáveis, obrigará os fabricantes 
de celulose a adequar seus processos para 
atender aos parâmetros de qualidade 

em mercados cada vez mais exigentes e 
diversificados. Viabilizar tecnologias de 
ponta para atender a esse novo mercado 
sem onerar os custos de produção é o 
maior desafio dos fabricantes de celulo-
se. “Para acelerar esse processo, será fun-
damental a parceria com fornecedores 
especializados”, apontou como uma das 
frentes estratégicas.

Neste novo cenário, parâmetros como 
baixo teor de sílica passaram a ser exigi-
dos por alguns fabricantes de papel. “Para 
que a remoção de sílica e areia nas plantas 
de celulose seja eficiente, os sistemas de 
depuração existentes precisarão ser ade-
quados, considerando-se os altos níveis de 
produção das plantas atuais. A depuração 
de alta performance com cleaners de me-
nor diâmetro está alinhada com a nova 
realidade do setor e com a necessidade de 
otimização dos processos de produção de 
celulose”, explicou Goldoni.

O tema central da apresentação de Ré-
gis Alves, gerente de Vendas para Papel 
e Celulose da Neles, foram os impactos 
positivos que a modernização de válvu-
las e acionadores de dampers oferecem à 
produtividade das fábricas de celulose. A 
partir do detalhamento de um caso real, 
o palestrante deu informações sobre a 
metodologia, as ferramentas e as ações 
que resultaram nos incrementos.

Alves enfatizou que falar sobre pro-
dutividade sempre foi importante à in-
dústria de celulose, mas tornou-se ainda 
mais indispensável no contexto atual, 
em que os fabricantes encontram uma 
série de restrições. “Devido a este novo 
cenário, que deve se estender por um 
período ainda incerto, todos estão pro-
curando e descobrindo novas formas 
de manter suas operações com o menor 
desvio possível – meta que está direta-
mente relacionada à produtividade, ou 
seja, a fazer o mesmo ou mais com me-
nos recursos”, esclareceu, adicionando 
que a modernização de processos con-
tribui justamente com este aspecto.

Segundo o gerente da Neles, a tendência 
é acompanharmos cada vez mais investi-
mentos direcionados a novas formas de 
realizar o trabalho e atividades produtivas 

Mora Junior deu enfoque aos conceitos 
de depuração de alta performance, 
comparando os princípios de depuração 
por peneiramento (fendas e furos) com 
depuração por centrifugação (cleaners)
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Alves abordou os impactos positivos que 
a modernização de válvulas e acionadores 
de dampers oferecem à produtividade das 
fábricas de celulose
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de maneira mais flexibilizada, utilizando 
toda a tecnologia disponível que esteja em 
alinhamento a esses objetivos. “Quando 
falo flexibilizar, quero dizer ‘fazer diferen-
te’. A utilização de drones para inspeções e 
identificação por imagem, a utilização de 
realidade virtual para atividades de manu-
tenção e a promoção de reuniões ou gran-
des eventos por vídeo chamada são alguns 
exemplos que seguem nesta direção.”

Para seguir a trajetória prevista e con-
quistar as vantagens competitivas que a 
tecnologia oferece, alguns desafios terão 
de ser superados. Entre eles, Alves citou 
a mudança de conceitos  já consolidados. 
Dando enfoque à área em que atua, o pa-
lestrante comentou que a infraestrutura 
de redes de automação também aparece 
como um desafio a ser enfrentado. Na vi-
são dele, empresas que estão amparadas 
pelo suporte tecnológico atual, incluindo 
ferramentas como wi-fi na área industrial 
e redes hart na instrumentação, já reú-
nem diferenciais significativos e se pre-
param melhor para a realidade do médio 
e longo prazos. 

Pascal Morin, gerente de Marketing e 
Aplicações de Celulose e Papel da Kemi-
ra, e Nilton Almeida, gerente sênior de 
Desenvolvimento de Negócios e Apli-
cações de Celulose e Papel da empresa, 
discorreram sobre uma nova tecnologia 

de polímeros voltada ao aperfeiçoamen-
to da separação de sólidos e líquidos 
nas estações de tratamento de efluentes. 
“A Kemira desenvolveu uma tecnologia 
patenteada para auxiliar os clientes na 
reutilização da água de processo e na re-
dução do uso de água fresca. Essa nova 
série de polímeros tem uma maior efi-
ciência, mesmo em condições adversas 
que costumamos encontrar em nossos 
processos, como clarificadores, unidade 
de flotação (DAF) e desaguamento de 
lodo”, detalhou Morin.

Almeida frisou que há uma tendên-
cia crescente de redução do uso de 
água fresca na indústria de celulose e 
papel e isso tende a apresentar conse-
quências diversas para as operações. 
“A redução do consumo de água fresca 
é uma busca constante na indústria de 
celulose e papel. Somado a isso, o setor 
tende a buscar matérias-primas a par-
tir de recursos renováveis. Buscamos 
nos adaptar rapidamente, investindo 
em pesquisa e desenvolvimento de 
produtos para contribuir com todas as 
demandas de nossos clientes.”

Atenta a esse contexto em desenvolvi-
mento, a Kemira ainda oferece ferramen-
tas com tecnologia avançada de controle 
e monitoramento para otimizar a adição 
dos químicos na estação de tratamento 
de efluentes. “Todo o monitoramento 
pode ser realizado remotamente, sem a 
necessidade de estar no local, tanto pe-
los profissionais da Kemira quanto pela 
equipe do próprio cliente”, comentou Al-
meida sobre um ponto que pode ser posi-
tivo também para o momento atual, mi-
nimizando riscos de exposição como os 
causados pela pandemia de coronavírus.

Entre os desafios que podem atrasar 
a consolidação das tendências previstas, 
Morin citou a resistência às mudanças. 
“Primeiro, precisamos quebrar nossos 
paradigmas. Uma maior abertura entre 
os produtores para trocar experiências e 
resolver problemas comuns seria benéfi-
ca neste sentido, aumentando a competi-
tividade do setor como um todo”, sugeriu 
como estratégia para driblar o entrave. 

Em sua palestra, Luciana Vila Real 

Mendes, consultora de Qualidade da Su-
zano, abordou a sistemática de controle 
de areia no processo fabril e no produto 
acabado. Ela falou sobre as estratégias 
de monitoramento, enumerou os pon-
tos críticos de cada etapa do processo e 
revelou os principais métodos adotados 
para obter um maior controle e chegar à 
minimização de areia tanto no processo 
como no produto.

“O principal desafio é lidar com esse in-
truso que é inerente a muitas regiões pro-
dutoras e influenciado por sazonalidade. 
Ter ações efetivas, controles e tecnologia 
de remoção da areia é fundamental em 
virtude da exigência dos nossos clientes e 
garantia da qualidade da celulose produ-
zida”, afirmou Luciana.

A consultora de Qualidade da Suzano 
evidenciou a importância do comparti-
lhamento de experiências, desafios e li-
ções aprendidas entre as unidades produ-
toras e pessoas do setor. “A garantia das 
melhores práticas está necessariamente 
correlacionada com a integração e pela 
busca da excelência.”

O palestrante Ricardo Barreto, respon-
sável técnico e gestor de Pesquisa, De-
senvolvimento & Inovação da Contech 
Produtos Biodegradáveis, falou sobre os 
processos avançados de tratamento de 
contaminantes, com foco no controle 
de pitch e stickies, vilões da produtivida-
de e qualidade de produto em fábricas 
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Luciana detalhou a sistemática de controle 
de areia no processo fabril de celulose e no 
produto acabado

Barreto falou sobre os processos avançados 
de tratamento de contaminantes, com foco 
no controle de pitch e stickies
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de papel e celulose. Ele esclareceu aos 
participantes que é importante dedicar 
atenção às causas que levam à formação 
de depósitos na parte úmida das máqui-
nas de papel e celulose, em vez de agir 
somente no efeito acarretado.

Partindo desse pressuposto, Barreto 
apresentou um programa inovador cha-
mado 3WAY, que conjuga tecnologias 
químicas e mecânicas de limpeza, condi-
cionamento, adsorção, filtração e oxida-
ção avançadas dos contaminantes.

Na visão do responsável técnico e gestor 
de P&D&I da Contech, o programa está 
em linha com duas tendências que vêm se 
consolidando rapidamente e prometem 
não retroceder: a sustentabilidade indus-
trial e a aplicação da inteligência artificial 
no controle de processos. “Não tenho 
dúvidas de que os processos avançados 
de tratamento de contaminantes podem 
contribuir não só para redução do con-
sumo de produtos químicos, por meio de 
sistemas de aplicação automatizados por 
algoritmos de  machine learning, como 
para a melhoria da qualidade das águas, 
possibilitando o reuso dentro do processo, 
evitando custos desnecessários nas Esta-
ção de Tratamento de Efluentes (ETE) e 
Estação de Tratamento de Água (ETA).”

Ainda na avaliação de Barreto, inde-
pendentemente do segmento de atuação, 

indo desde os mais afetados pela pande-
mia até os menos impactados, os players 
que estiverem mais preparados para ace-
lerar tais tendências no pós-crise soma-
rão vantagens competitivas à frente dos 
concorrentes de mercado.

Dando enfoque aos desafios ainda 
existentes, Barreto salientou que, no 
campo da sustentabilidade industrial, 
sempre há muita dificuldade em se justi-
ficar a “equação de valor” das aplicações, 
buscando modelos de negócios viáveis, 
seja pelo salto do patamar de desem-
penho das tecnologias disponíveis, seja 
agregando-se valor a subprodutos passí-
veis de derivatização. “Por sua vez, a apli-
cação da inteligência artificial ainda sofre 
com a escassez de mão de obra qualifica-
da no Brasil, já que os poucos cientistas 
de dados experientes são disputados com 
as gigantes da tecnologia, como Google, 
Microsoft, iFood, entre outras”, comen-
tou ele, sublinhando que a demanda por 
engenheiros, químicos, físicos e mate-
máticos especializados nessa área, que 
agreguem conhecimentos que fogem ao 
escopo dos programadores, é crescente.

Marcelo Xavier Ribeiro, gerente de De-
senvolvimento de Negócios da Buckman, 
também deu enfoque ao pitch, material 
resinoso da madeira prejudicial ao pro-
cesso e aumento da sujidade da celulose, 
ao apresentar uma palestra sobre as suas 
principais características, os fatores que 
influenciam sua desestabilização e as téc-
nicas de monitoramento e controle.

O crescimento do mercado de papel 
tissue (tanto para fins sanitários como 
personal care), durante os meses de pan-
demia, reflete a necessidade de aumentar 
e melhorar os hábitos de higiene em um 
âmbito global. “As pessoas passaram a to-
mar mais cuidados e utilizar-se de meios 
de proteção e limpeza mais frequente-
mente, o que acaba resultando em uma 
exigência cada vez maior sobre a quali-
dade da celulose, principalmente quanto 
à presença de contaminantes”, contextua-
lizou Ribeiro. 

Ele informou que o pitch faz parte 
desses contaminantes, afetando tanto o 
aspecto visual da celulose, com apareci-

mento de pintas pretas, como podendo 
causar impactos negativos no processo 
de produção do papel. Somado a esses 
aspectos que podem interferir na rotina 
operacional, Ribeiro frisou que as exi-
gências atuais concentram-se em ter uma 
celulose mais pura possível, evitando 
quaisquer materiais estranhos que um 
dia possam ser considerados prejudiciais 
à saúde. “A percepção do cliente quanto 
à qualidade do produto é inerente a um 
conjunto de variáveis medidas de for-
ma inconsciente – a sujidade está entre 
elas. Conhecer o pitch e seus respectivos 
métodos de controle possibilita que o 
fabricante de celulose elimine essa variá-
vel logo no início do processo e obtenha 
uma polpa com maior qualidade.”

O gerenciamento dos custos de produ-
ção, aliado à alta qualidade do produto 
final e ao respeito às leis ambientais, é 
premissa básica que faz parte da rotina 
de toda empresa, ponderou Ribeiro. “O 
cenário financeiro atual e uma possível 
recessão mundial, contudo, nos obrigam 
a ser mais criativos e incentivar o conhe-
cimento. Neste momento, é fundamental 
criar parcerias técnicas entre as empresas 
e seus profissionais, buscando um objeti-
vo comum: o aumento da eficiência e da 
competitividade global”, concluiu.

Sepulveda destacou que o controle de 
impurezas como o pitch contribui para a 
obtenção de um produto com qualidade, de 
maneira mais efetiva

Ribeiro deu enfoque ao pitch, material 
resinoso da madeira prejudicial ao processo 
e aumento da sujidade da celulose
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A visão de Maria de Fátima Martinel-
li de Carvalho Paschuini, executiva de 
contas da Solenis, segue em linha com 
as dos colegas. Ela disse acreditar que 
os legados advindos da pandemia de 
Covid-19 – como o maior hábito de hi-
giene, que levou a um maior consumo 
de tissue, e o aumento do comércio ele-
trônico, que resultou em uma demanda 
maior por embalagens de papel – de-
vem ser definitivos, fazendo com que 
a celulose seja ainda mais demandada 
por diferentes mercados. “Neste senti-
do, programas que ajudem na contínua 
melhoria da produtividade de celulose 
são fundamentais. E, sem dúvida, con-
trole de pitch é um deles, uma vez que 
ajuda no controle de tal impureza e as-
sim contribui com a obtenção de um 
produto com qualidade, de maneira 
mais efetiva”, justificou.

Acompanhada por Jorge Nicolas Se-
puvelda, gerente de Aplicações para 
Celulose LA na Solenis, em sua apresen-
tação, Maria ressaltou que o tema sus-
tentabilidade é de fortíssima relevância 
e ganhou destaque ainda maior com a 
pandemia. “Campanhas neste sentido 
deverão ser intensificadas. No que diz 
respeito à celulose, por se tratar da prin-
cipal fonte alternativa ao plástico, deverá 

somar mais um motivo ao aumento de 
demanda previsto. Consequentemente, 
veremos uma maior busca por produ-
tividade. Programas químicos, como os 
de controle de pitch, oferecerão supor-
te a esse processo de melhoria”, avaliou 
todo o contexto. “Vale salientar que já 
temos acompanhado a busca por pro-
gramas capazes de substituir o talco 
para controle de pitch, visto que o uso 
deste está sendo relacionado a questões 
de saúde”, completou.

A executiva de contas da Solenis 
apontou que o custo ainda desponta 
como um fator desafiante dessas ten-
dências. “O plástico é muito barato e 
um aumento da consciência da socieda-
de para quebra dos lobbys envolvidos é 
fundamental para a migração para fon-
tes alternativas a ele, considerando que 
custos menores não salvam o Planeta. 
De qualquer forma, uma contínua me-
lhoria do processo produtivo de celulo-
se e sua consequente redução de custo 
é crucial”, opinou.   

PAINEL CELULOSE E PAPEL 
Francisco Carlos Barbosa Júnior, enge-

nheiro de Vendas e Aplicação da Andritz, 
apresentou um case de acompanhamento 
em máquinas desaguadoras de celulose, 
detalhando as análises feitas e os méto-
dos adotados. O objetivo do trabalho 
era buscar alto desempenho, aumento 
no tempo de vida das vestimentas e re-
vestimento de rolos, e redução de ener-
gia. “Redução de custos é importante em 
qualquer cenário. Sabemos que, em mo-
mentos de crise, principalmente como 
os que estamos vivendo, toda e qualquer 
redução de custos será fundamental para 
a indústria”, salientou ao justificar a im-
portância do tema.

Barbosa Júnior informou que insumos 
como vestimentas e revestimentos de 
rolos representam apenas 2% do custo 
da produção de celulose. “Entretanto, o 
impacto que esses insumos quando mal 
aplicados podem ocasionar ao processo é 
muito grande. Uma boa análise e acom-
panhamentos de máquina podem indicar 
caminhos para redução dos gastos ener-

géticos e redução no custo específico de 
produção”, ponderou.

De acordo com o engenheiro de Ven-
das e Aplicação da Andritz, o surgimento 
de novas fábricas de celulose no Brasil 
nos últimos anos demonstra que o mer-
cado global continua promissor. Cada 
máquina anunciada apresenta o melhor 
em tecnologia existente na produção de 
celulose. Ele frisou que, a cada nova uni-
dade, novas tecnologias surgem. “Cada 
máquina anunciada apresenta o melhor 
da tecnologia existente na produção de 
celulose. O segmento de vestimentas e 
revestimento de rolos acompanha essa 
evolução e se desenvolve diariamente 
para atender a essas novas demandas”, 
contextualizou.

Ainda fazendo uma análise das ten-
dências tecnológicas, o palestrante apon-
tou que muitas tecnologias vêm sendo 
utilizadas para melhorar os resultados 
produtivos, estendendo-os à qualidade 
do produto final. Contudo, alertou Bar-
bosa Júnior, o capital humano é quem 
faz a diferença. “Quanto mais valioso 
for esse capital, maiores as chances de 
a empresa obter resultados financeiros 
significativos. Manter esse profissional 
frequentemente qualificado, de forma 
a acompanhar todas as tendências do 

Maria: “Por se tratar da principal fonte 
alternativa ao plástico, a celulose deverá 
somar mais um motivo ao aumento de 
demanda previsto"
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Barbosa Júnior apresentou um case 
de acompanhamento em máquinas 
desaguadoras de celulose, detalhando as 
análises feitas e os métodos adotados



 REPORTAGEM DE CAPA

40  Revista O Papel  •  Outubro/October  2020

progresso tecnológico e ao mesmo tem-
po motivá-lo, é o desafio de todos os  
players”, constatou.

A apresentação de José Ricardo Du-
tra, engenheiro de Aplicação e Vendas 
da Voith, elucidou estratégias para evitar 
perdas financeiras em virtude da quebra 
de folhas. “A produção de papel é feita de 
maneira contínua: a massa, ainda em sus-
pensão, sai da caixa de entrada e, ao longo 
de toda a máquina, vai formando o papel 
como o conhecemos, com as suas caracte-
rísticas pré-definidas. Esse processo, qua-
se sempre ininterrupto, acontece durante 
as 24 horas do dia, sete dias por semana. 
Tudo isso é verdade, a menos que ocor-
ram as temidas e indesejadas quebras de 
folha”, pontuou ao falar sobre a relevância 
econômica de evitá-las.

Ao elencar as principais causas da que-
bra da folha, Dutra informou que elas 
podem acontecer tanto na máquina de 
papel quanto em processos anteriores, 
como no sistema de preparo de massa. 
Entre os diversos produtos e serviços 
(manutenção, auditorias e consultorias) 
que estão à disposição dos principais 
produtores de papel, o palestrante deu 
exemplos práticos sobre tendências que 
vêm se fortalecendo, como a Inteligência 
Artificial, ligada à Indústria 4.0, “Será a 
grande aliada na identificação dos ris-
cos e prevenção de quebras”, afirmou. 
“As principais tendências já estão sendo 

implementadas, principalmente quanto 
às soluções baseadas na digitalização, na 
Inteligência Artificial e no Papermaking 
4.0. Por meio desses novos desenvol-
vimentos, em software e hardware, os 
fabricantes de papel e celulose tornarão 
seus processos ainda mais eficientes e 
produtivos”, completou sobre as soluções 
que já são realidade atualmente. 

Líder em automação industrial no se-
tor de papel e celulose, a Voith fortale-
ceu ainda mais seu portfólio de soluções 
digitais, que atuam tanto de maneira a 
aumentar a disponibilidade de máquina 
– Asset Management (gerenciamento de 
ativos) e monitoramento de condições de 
equipamentos – quanto em aumentar a 
eficiência das operações – visualização e 
controles avançados dos processos.

Em um mundo de constantes mudan-
ças, no qual o avanço tecnológico dita 
também o cenário competitivo entre as 
empresas, desenvolver as pessoas é a me-
lhor forma de prepará-las para os desa-
fios que surgirão. “Apesar de todo desta-
que dado à Inteligência Artificial, IIOT e 
Big Data, é o ser humano ainda que julga 
em qual problema tais tecnologias serão 
aplicadas, assim como quais modelos se-
rão utilizados”, sublinhou Dutra. 

Ainda na visão do engenheiro de Apli-

cação e Vendas da Voith, tal decisão não 
estará nas mãos somente dos engenheiros 
e técnicos, mas de todos os envolvidos no 
processo. “Logo, cabe às empresas propi-
ciar condições para que o conhecimento 
a respeito dessas tecnologias seja melhor 
explorado”, disse sobre o que considera o 
grande diferencial competitivo das orga-
nizações.

Sérgio Luiz Pereira, coordenador de 
Produtos (Telas Secadoras) da Albany, 
apresentou os fundamentos básicos das 
telas secadoras. “Somos desafiados todos 
os dias para controlar os custos, prever 
potencial de danos aos equipamentos, e 
na implementação de medidas corretivas 
e preventivas para mantê-los funcionan-
do de maneira eficiente. Neste sentido, as 
vestimentas técnicas como feltros e telas 
possuem uma função essencial, e devem 
ser mantidos em máquina em boas con-
dições e produzindo com excelente de-
sempenho.”

O palestrante ressaltou que, cada vez 
mais, a indústria tem enfrentado situações 
que exigem um trabalho conjunto volta-
do à redução de custos na produção de 
papel. Neste processo, é primordial levar 
em conta o custo-benefício de cada ma-
terial ou insumo. “A escolha certa irá ga-
rantir o bom desempenho da máquina a 
médio e longo prazos. Porém, observamos 
em muitos casos a utilização de materiais 
e equipamentos de qualidade inferior, o 
que consequentemente gera um menor 
desempenho da máquina, além de uma 
maior deterioração das condições dos 
seus componentes”, apontou o gargalo.

Pereira relatou que, após determinado 
período ou até mesmo anos sem manu-
tenção, “é comum ouvirmos comentá-
rios que normalizam tal situação, como 
‘sempre foi assim’ ou ‘sempre funcionou 
assim’, perdendo o ponto principal de 
‘como deve ser’ ou ‘como deveria ter sido’. 
Assim, o processo de manutenção das 
operações de secagem precisa voltar para 
o ponto mais básico”.

Máquinas antigas, frisou o coordena-
dor de Produtos (Telas Secadoras) da 
Albany, não significam menos retornos 
financeiros. “É essencial nos adaptar-

A apresentação de Dutra elucidou estratégias 
para evitar perdas financeiras em virtude da 
quebra de folhas
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Pereira apresentou os fundamentos básicos 
das telas secadoras e ressaltou que a 
indústria tem enfrentado situações que 
exigem um trabalho conjunto voltado à 
redução de custos
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mos aos atuais padrões de excelência 
na produção de papel, incluindo o uso 
de materiais de qualidade, a manu-
tenção adequada. Investimentos em 
capacitação de pessoal que entende o 
equipamento e suas respectivas reco-
mendações de uso” foram citados por 
Pereira como mais uma estratégia efi-
caz na busca por resultados superiores 
na produtividade da máquina.

O enfoque da palestra de Giovani Ar-
felli Castilho, coordenador de EHS da In-
ternational Paper, foi a aplicação de sis-
tema de segurança on-line como medida 
de distanciamento para combate à Co-
vid-19. Castilho mostrou como os meios 
digitais podem ser usados com o intuito 
de manter o distanciamento social e as 
rotinas normais de trabalho, incluindo o 
cumprimento da legislação, em especial a 
NR 5 – Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes CIPA, realizando todo o 
processo eleitoral de maneira eletrônica.

Conforme apontou o palestrante, a In-
dústria 4.0 é um tema cada vez mais atual 
no dia a dia operacional. “As soluções 
tecnológicas estão presentes o tempo 
todo e trazem diversos benefícios. Redu-
ção de tempo e mão de obra, maior con-
fiabilidade nos resultados e diminuição 
de erros fazem com que essas tecnologias 
nos auxiliem a adotar cada vez mais esse 
tipo de solução”, destacou. 

A adaptação, o entendimento do clien-

inspeção de caldeiras, vasos de pressão 
e tubulações, por meio da NR13. Nor-
malmente, o intervalo entre as paradas 
gerais das fábricas de celulose costuma 
seguir os prazos da NR13 como referên-
cia. A norma prevê uma forma para es-
tender prazos entre inspeções, desde que 
a empresa possua a certificação de Servi-
ço Próprio de Inspeção de Equipamen-
tos (SPIE) – atualmente concedida pelo 
Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), 
tal certificação é amplamente utilizada 
pelo setor de petróleo no Brasil. Por isso, 
Stange achou relevante fazer uma provo-
cação sobre a viabilidade técnica e eco-
nômica desta certificação adicional.

“O setor de celulose destaca-se pela 
alta tecnologia empregada nos seus 
processos produtivos e pelo alto capital 
intensivo em suas operações. A pos-
sibilidade de extensão de prazo entre 
paradas gerais pode gerar um ganho fi-
nanceiro importante, além de permitir 
uma maior flexibilização de data para 
execução das mesmas”, esclareceu, lem-
brando que a otimização de produção 
e de custos é uma busca contínua em 
qualquer cenário.

Avaliando os desafios envolvidos na 
estratégia de otimização, Stange apon-
tou que a formação de pessoas desponta 
como desafio, ao mesmo tempo em que 
pode ser o diferencial competitivo do 
setor. “A tecnologia atualmente emprega-
da demanda profissionais cada vez mais 
bem preparados e com capacidade de 
adaptação a mudanças numa velocidade 
nunca antes experimentada.”

Para o gerente executivo de Recupera-
ção e Utilidades da Suzano, os encontros 
promovidos pela ABTCP são uma manei-
ra eficaz de driblar tal desafio. “Os even-
tos técnicos são sempre uma excelente 
oportunidade para troca de experiências 
e de reflexões sobre temas pertinentes ao 
setor, especialmente no enriquecimen-
to de discussões sobre temas ainda não 
maduros e abreviados pela pandemia de 
Covid-19”, frisou.

Direcionando o olhar aos principais 
conceitos relacionados à otimização de 
processos em caldeiras de recuperação 
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Castilho falou sobre a aplicação de sistema 
de segurança on-line como medida de 
distanciamento para combate à Covid-19

Stange discorreu sobre um aspecto pertinente 
das paradas gerais das fábricas de celulose
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te e a busca pelo novo foram apontados 
por Castilho como tendências que devem 
se fortalecer no curto, médio e longo pra-
zos. “Muitas coisas que estamos fazendo 
agora irão nortear nosso futuro e, quanto 
mais rápido for o aprendizado, mais rápi-
do estaremos novamente no topo.”

Manter-se aberto para o novo é uma 
das estratégias listadas pelo coordena-
dor de EHS da IP para enfrentar os de-
safios do contexto atual. “Temos feito 
inúmeras coisas da mesma forma du-
rante anos e muitas vezes não aceitamos 
a mudança de uma maneira natural”, 
constatou. “Levamos anos para adotar 
o home office e vê-lo como algo bom, 
seguro e produtivo, e agora consegui-
mos enxergar como é válido. O desa-
fio sempre vai passar pela aceitação e 
aprendizado com o novo”, exemplificou 
Castilho, ressaltando que vivemos um 
momento de aprendizado, de olhar para 
o novo e enxergar oportunidades.

PAINEL RECUPERAÇÃO E 
INDÚSTRIA 4.0

A palestra de Fabricio Luiz Stange, 
gerente executivo de Recuperação e Uti-
lidades da Suzano, deu enfoque a um 
aspecto pertinente das paradas gerais 
das fábricas de celulose. Conforme a 
contextualização do palestrante, a legis-
lação brasileira regulamenta prazos para 
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em plantas de celulose e papel, Luiza 
Cordeiro Roim, engenheira de aplicação 
na linha de Negócios de Automação da 
Valmet na América do Sul, deu ênfase 
aos controles avançados de processo.

Luiza ressaltou que encontrar o ponto 
ideal de operação e se manter constante-
mente nesse patamar é uma meta rele-
vante atualmente. “E continuará sendo 
no cenário futuro, por conta da neces-
sidade (cada vez maior) de as empresas 
reduzirem custos, aproveitarem melhor 
os recursos e se manterem competitivas”, 
disse ela.

As formas de implementação e desen-
volvimento dessas atividades precisaram 
ser adaptadas diante do cenário imposto 
pela pandemia de coronavírus e fizeram 
determinadas tendências se fortalece-
rem. “A interação virtual e os trabalhos 
remotos tornaram-se protagonistas, en-
quanto as reuniões presenciais e perma-
nência nas plantas foram reduzidas, vi-
sando minimizar os riscos impostos pelo 
novo coronavírus”, exemplificou Luiza.

A engenheira de aplicação da Valmet 
evidenciou que o trabalho remoto, rea-
lizado por equipes multidisciplinares e 
globais, já é prática comum para os fun-
cionários da Valmet. “Podemos dizer 

que a estrutura necessária para vivenciar 
o novo normal já estava pronta. Ainda 
disponibilizamos diversas soluções adi-
cionais para que os clientes não tenham 
complicações, por exemplo, com pos-
síveis paradas de máquinas ou perdas 
financeiras. Temos certeza que, além do 
aprendizado, muitos serviços continua-
rão sendo utilizados mesmo depois da 
pandemia.”

Falando especificamente sobre as práti-
cas que já são realidade nos processos de 
otimização de caldeira, Luiza informou 
que as equipes de processos e automação 
da Valmet trabalham lado a lado com fá-
bricas produtoras de celulose, de forma 
presencial e remota, acompanhando o 
desempenho das caldeiras, ajustando e 
sugerindo melhorias no processo. “Um 
dos exemplos desse processo é o contrato 
de performance. Mais do que ter os da-
dos disponíveis, as fábricas precisam de 
quem as ajude a entender e trabalhar os 
dados, e os especialistas da Valmet fazem 
esse suporte, colaborando nos processos 
de otimização”, pontuou.

A quebra de paradigmas e a criação de 
novas rotinas de trabalho ainda despon-
tam como desafios a serem enfrentados. 
De qualquer forma, Luiza sinalizou que 
as práticas já estão seguindo na direção 
necessária. “Como temos vivido agora 
com os serviços remotos e a comunica-

ção assíncrona, que estão agilizando e 
dando oportunidade para uma maior 
equipe participar da gestão de processos 
a distância. Essas questões melhoram a 
previsibilidade de falhas e aumentam a 
produtividade”, citou mais exemplos. 

Leonardo Anghinoni, trainee de Ma-
nufatura da International Paper, discor-
reu sobre a utilização de ferramentas de 
análise big data para otimização e melho-
rias de projetos. Ele detalhou como são 
usadas duas grandes ferramentas: Brain-
cube e SIMCA, softwares de análise mul-
tivariada, para acompanhamento de pro-
cesso e identificação de oportunidades.

Anghinoni ressaltou que ferramentas 
estatísticas de processo são vitais para a 
redução de variabilidade e desperdício na 
Indústria 4.0. “Sem a utilização destes re-
cursos torna-se mais difícil correlacionar 
variáveis de grande impacto e a atuação 
no processo pode ser um grande obstá-
culo”, justificou. 

Ainda na visão de Anghinoni, ferra-
mentas de análise estatística são cruciais 
para quebrar paradigmas e atingir melho-
rias sustentáveis em indústrias tão sólidas 
e tradicionais como a de papel e celulose. 
“No futuro, ferramentas de big data serão 
a fonte principal de tomada de decisões, 
fornecendo novos insights para o grande 
volume de dados já disponível”, vislum-
brou o trainee de Manufatura da IP.

Para que a trajetória rumo ao futuro 
se fortaleça, o compartilhamento de in-
formações e  a criação de conexões são 
indispensáveis. “Sem essas etapas, é im-
possível acompanharmos a evolução de 
tópicos inovadores e vermos o avanço da 
Revolução 4.0, que pautará o futuro”, afir-
mou Anghinoni.

Conectando ferramentas e conceitos 
de inovação com estratégias de manu-
tenção, Wilton Serra Gomes, consultor 
de Manutenção da Suzano, chegou a um 
case da unidade industrial de Três Lagoas 
da empresa. Em sua palestra, ele demons-
trou como a equipe está aliando as novas 
ferramentas tecnológicas às estratégias 
de manutenção em busca de excelência 
operacional e disponibilidade dos ativos.

“Estamos evoluindo na Unidade Três 

Direcionando o olhar aos principais conceitos 
relacionados à otimização de processos em 
caldeiras de recuperação, Luiza deu ênfase 
aos controles avançados de processo
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Anghinoni discorreu sobre a utilização 
de ferramentas de análise big data para 
otimização e melhorias de projetos
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Lagoas, quando o assunto é combinar a 
excelência operacional com a inovação 
tecnológica”, afirmou, ao apresentar os 
resultados alcançados nos processos in-
dustriais (manutenção e operação). “Boa 
parcela desses resultados está diretamen-
te associada ao modelo estratégico apli-
cado aos conceitos de inovação, ou seja, 
à conexão entre as novas ferramentas às 
estratégias de manutenção e operação”, 
sublinhou Gomes, destacando que os re-
sultados das salas conceituais de integra-
ção e gestão de ativos (Conecta & SIGA), 
em que a diversidade e a multidiscipli-
naridade estão presentes, favorecem um 
modelo mental inovador e criativo.

Inaugurada em fevereiro de 2019, a 
Sala SIGA foi a primeira sala de gerencia-
mento de ativos da unidade. “Por meio de 
tecnologias que conectam as informações 
da saúde dos dispositivos com sistemas 
de monitoramento on-line, começamos 
a acessar os diagnósticos dos dispositivos 
de campo. Mas, com tantas informações 
disponíveis, era necessário incorporar 
uma estratégia para conseguirmos geren-
ciar todos os eventos, fazendo com que a 
engrenagem Sistema-Pessoas-Gestão ro-
dasse de forma natural”, contou Gomes, 
esclarecendo que o conceito aplicado 
teve o intuito de proporcionar aos técni-
cos um ambiente de análise dos eventos 

gerados pelo sistema, para a realização 
de um trabalho de diagnóstico preditivo, 
antecipando falhas, sendo mais precisos 
nos diagnósticos e, consequentemente, 
na resolução dos problemas. “Um novo 
fluxo de trabalho foi implementado para 
orientar as tomadas de decisões, basea-
das nas criticidades dos ativos. Além 
de fazer o gerenciamento dos ativos via 
software, utilizamos também a mobilida-
de para realizarmos as rotas de inspeção 
sensitiva. O técnico recebe as ordens no 
smartphone, contemplando os itens que 
precisam ser inspecionados em cada 
equipamento, e todo o histórico da rota 
(imagens, comentários, vídeos etc.) fica 
armazenado e disponível para consulta”, 
deu mais detalhes.

Com o auxílio das ferramentas tecno-
lógicas conectadas a estratégias que con-
tribuem para se antecipar aos modos de 
falhas dos equipamentos e processos, foi 
possível elevar a disponibilidade dos ativos, 
evitando ou minimizar perdas. “Diante do 
cenário atual (pandemia), a nossa respon-
sabilidade é ainda maior, pois bilhões de 
pessoas utilizam e necessitam de nossos 
produtos em suas casas”, frisou Gomes so-
bre a relevância das novas práticas. 

A capacitação e o desenvolvimento de 
pessoas foram apontados pelo consultor 
de Manutenção da Suzano como alguns 
dos desafios a serem superados. “Teremos 
novos perfis de profissionais e esse é o pri-
meiro passo para a operação autônoma de 
processo, sendo precedido pelo aprendi-
zado de máquina supervisionado. Nele, 
o operador interage com o sistema de IA 
validando as recomendações e criando 
novos aprendizados até que se alcance a 
confiança da autonomia”, explicou. 

PAINEL GENTE DE GESTÃO
Kenya Faria, psicóloga e coach, pro-

pôs uma reflexão sobre os aspectos que 
realmente fazem diferença quando o ob-
jetivo é atrair e manter as melhores pes-
soas nas organizações. “Embora a maior 
parte dos discursos de executivos bus-
que demonstrar abertura às novas prá-
ticas de reconhecimento e captação de 
profissionais, os esforços concretos que 

vemos na maior parte das organizações 
permanecem muito tímidos”, constatou. 
“Uma evidência  clara desta afirmação é 
que ainda observamos uma mentalida-
de voltada para a adaptação das pessoas à 
cultura, regras e práticas organizacionais. 
Ao usar as mesmas recompensas para 
todos, criamos programas corporativos 
sem investir esforços reais na diferencia-
ção e na customização dos modelos de 
valorização, atração e reconhecimento”, 
exemplificou ela, mostrando que o viés 
inconsciente permanece preso às práti-
cas tradicionais e à crença de que o poder 
está na organização, não nas pessoas.

Na visão da psicóloga e coach, o novo 
cenário experimentado durante a pande-
mia nos permitiu colocar em prática ou-
tros modelos de trabalho. “Quebramos 
um grande paradigma  relacionado ao 
trabalho remoto. Fomos levados a exer-
cer a liderança de outras formas, menos 
pautados no controle e mais voltados à 
responsabilização, à autonomia e à gestão 
por resultados.”

Kenya ressaltou que há tempos os es-
pecialistas em performance recomendam 
que as organizações busquem profissio-
nais com um perfil mais autogerenciado, 
criativo, questionador e ao mesmo tempo 
colaborativo. “Não é um perfil ‘fácil’ para 
modelos pautados no controle e com baixa 
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Conectando ferramentas e conceitos de 
inovação com estratégias de manutenção, 
Gomes chegou a um case da unidade 
industrial de Três Lagoas da Suzano

Kenya propôs uma reflexão sobre os 
aspectos que realmente fazem diferença 
quando o objetivo é atrair e manter as 
melhores pessoas nas organizações
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autonomia. No entanto, ajustam-se como 
uma luva a cenários de crise ou mais com-
plexos”, pontuou sobre outra tendência 
que se mostrou positiva no contexto atual.

Apesar de a indústria de celulose e 
papel seguir altamente competitiva, os 
sinais de escassez de talentos já se instau-
raram, de acordo com a análise de Kenya. 
“Como headhunter de posições estratégi-
cas, um dos maiores desafios que enfren-
to está ligado a lidar com a disponibilida-
de e os impactos da mudança de cidade 
ou região não apenas do candidato, como 
principalmente de toda sua família. Qua-
se sempre um deles acaba tendo que abrir 
mão de sua carreira ou de alguma opor-
tunidade valiosa para conciliar os inte-
resses da família”, comentou sobre uma 
situação comum. “Fico realmente inco-
modada com o fato de ainda sermos tão 
conservadores para lidar com este tipo 
de cenário. Se flexibilizarmos  realmente 
nossos modelos de gestão, poderemos 
ver crescer o número de times formados 
por pessoas de qualquer parte do mun-
do. Creio que a intensificação do traba-
lho remoto pode ter transformado de 
vez a mentalidade de muitos executivos”, 
apontou o caminho para a solução.

Ainda antecipando as melhores alter-
nativas estratégicas para o cenário fu-
turo, Kenya insistiu que será necessário 
investir em mecanismos de gestão que 

favoreçam as diferenças comportamen-
tais, técnicas e culturais. “Para aumentar 
o nível de exigência e a competitividade 
das equipes de trabalho, será fundamen-
tal ‘fazer valer a pena’, dedicando tempo 
de qualidade na contratação de responsa-
bilidades e investindo em níveis de auto-
nomia, ferramentas de acompanhamento 
e suporte ao trabalho”, elencou.

Em sua apresentação, Angela Apareci-
da dos Santos, gerente de Gente e Gestão 
da Suzano, salientou o papel da indústria 
na formação e qualificação de novos pro-
fissionais. “A indústria de celulose e papel 
possui conhecimentos técnicos e especí-
ficos de extrema importância, e que são 
inerentes ao nosso negócio. Ter profis-
sionais robustos e com conhecimento 
consolidado sobre nossa indústria requer 
um processo de desenvolvimento e capa-
citação, tanto fora, em instituições, como 
dentro das organizações”, esclareceu. 

Para Angela, os gargalos que cercam a 
busca por mão de obra qualificada trazem 
uma grande responsabilidade sobre o de-
senvolvimento dos profissionais. A entra-
da de novos players no mercado foi citada 
como exemplo de tais gargalos, uma vez 
que gera concorrência por mão de obra. 
“Enquanto indústria, o desafio é nos unir-
mos como empresas do ramo para gerar 
essa mão de obra qualificada ao Brasil, em 
vez de concorrermos entre nós”, sugeriu a 

gerente de Gente e Gestão da Suzano. 
Ela ainda ressaltou a influência que o 

contexto atual exerce sobre o processo 
de capacitação. “As pessoas estão bus-
cando carreiras com maior amplitude 
de conhecimento. Isso exige que as em-
presas tenham um olhar diferente para 
o desenvolvimento do profissional, pois,  
além das competências técnicas, deverá 
dar enfoque às competências organi-
zacionais, comportamentais e digitais. 
Acontecimentos inesperados, como o 
surgimento coronavírus, trazem uma 
dinâmica de trabalho muito diferente. A 
adaptação de atividades ao modelo vir-
tual, por exemplo, mudou não apenas a 
forma de condução do trabalho no dia a 
dia, como as relações entre pessoas.”

O caminho para a evolução dessas prá-
ticas encontra-se no próprio mindset da 
indústria de celulose e papel. “Em função 
da grande eficiência com o modo de ope-
rar atual, a dificuldade está, muitas vezes, 
em desafiar no status quo, bem como em 
encontrar o equilíbrio entre curto e longo 
prazos”, apontou Angela, sinalizando que 
é importante trabalhar com ambidestria, 
sendo eficiente no hoje, sem deixar de bus-
car meios de evolução constante. “Eventos 
como a Semana de Celulose e Papel ofere-
cem a oportunidade de ouvir e trocar expe-
riências, além de criar redes colaborativas, 
buscando um sistema de construção que 
vai além dos ‘muros’ da organização. Como 
resultado, conseguimos ampliar nosso 
olhar e nos tornar mais fortes e preparados 
enquanto indústria”, concluiu. 

Gabriela Tonon, coordenadora de Di-
versidade e Inclusão da International 
Paper, mostrou como um ambiente mais 
diverso e inclusivo é capaz de promover 
a criatividade e a inovação, e salientou a 
importância de questionar padrões para 
de fato ter um ambiente de transforma-
ção. “O mundo já vinha caminhando para 
um lugar onde soluções antigas não fun-
cionavam mais para resolver os problemas 
complexos da atualidade. A pandemia 
somente acelerou uma necessidade que 
já estava aí: é preciso usar a criatividade 
como forma de resolver problemas”, con-
textualizou ao público participante do 

Angela salientou o papel da indústria na 
formação e qualificação de novos profissionais

Gabriela mostrou como um ambiente mais 
diverso e inclusivo é capaz de promover a 
criatividade e a inovação
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evento. Neste contexto, frisou ela, olhar 
para a diversidade tornou-se ainda mais 
relevante. “Times diversos têm um reper-
tório maior e podem trazer soluções mais 
criativas e inovadoras, além de apresenta-
rem maior engajamento”, definiu.

A palestrante esclareceu que o tema di-
versidade e inclusão é extremamente rele-
vante não apenas para o setor como para 
toda a indústria. “É urgente olhar para 
a quantidade de barreiras que impedem 
as empresas de terem um ambiente mais 
diverso e de trabalhar para eliminá-las. 
Dentre muitos pontos que trabalhamos 
na IP neste sentido, um é direcionado a 
como eliminar barreiras que impedem 
as mulheres de estarem também na ope-
ração. Estamos em um exercício diário e 
constante para identificar essas barreiras 

e podermos ter mais mulheres atuando 
em nossas fábricas”, citou um exemplo.

Além de mudanças estruturais, Ga-
briela apontou que existem padrões da 
sociedade que precisam ser questiona-
dos. “A gente já vê um processo de ama-
durecimento, mas todos têm um papel 
importante em trazer conversas difíceis 
para o centro das discussões, encarar os 
problemas com empatia e encontrar so-
luções”, reforçou. “Quando falamos de 
Diversidade e Inclusão, falamos muitas 
vezes de problemas que vivemos hoje que 
vêm sendo passados de geração a gera-
ção e foram tomando proporções muito 
grandes. É por isso que o ser humano 
precisa estar no centro das discussões e 
as soluções precisam ser pensadas a vá-
rias mãos”, justificou a palestrante.

De acordo com a coordenadora de 
Diversidade e Inclusão da IP, a conquis-
ta por mais diversidade e inclusão no 
ambiente de trabalho passa por respeito 
aos indivíduos, incluindo a permissão 
para que sejam quem de fato são. “Per-
mitir que as pessoas sejam autênticas e 
respeitadas cria ambientes engajadores 
e propícios à colaboração e inovação.” 
Os conselhos de Gabriela se estendem 
a olhar para as diferenças com empatia 
e como oportunidade de expandir hori-
zontes e pensamentos. “Devemos incen-
tivar as pessoas ao nosso redor, homens 
e mulheres, dentro de todos os cami-
nhos de carreira possíveis, sem reforçar 
barreiras e estereótipos que limitam as 
possibilidades de ser e de escolha destas 
pessoas”, orientou.        n

“É importante estar atento para aplicar produtos de alta tecnologia, investir em capacitação e treinamentos e buscar par-
ceiros e fornecedores que podem dar assistência técnica e prestar serviços voltados à geração de valor. Nos últimos 50 anos, 
houve grande evolução nos materiais de construção das telas secadoras. As novas tecnologias de vestimentas contribuem 
significativamente para uma boa produtividade da máquina. A Albany continua na vanguarda de desenvolvimento de novos 
e inovadores produtos e assistência técnica diferenciada no mercado.”

Sérgio Luiz Pereira, coordenador de Produtos (Telas Secadoras) da Albany

“O compartilhamento de conhecimento e experiências nos ajudam a resolver problemas comuns no nosso dia a dia. Com-
partilhar conhecimento em um ambiente de trabalho não se trata apenas de dividir ou repassar informação, mas de abrir 
espaço para a troca, para o crescimento, tanto pessoal quanto profissional, seu e do outro. Viver em constante compartilha-
mento de informações ajuda nossa comunidade profissional a evoluir cada vez mais. O momento atual deixa claro que para 
uma empresa se manter competitiva no mercado é preciso cuidar e agir, o que, sem dúvida, demanda investimentos. Não 
se trata de considerar apenas os grandes investimentos, mas principalmente de investir da maneira certa. Capacidade de 
inovação, produtos e serviços de qualidade, diferenciais comerciais e capacidade de produção e entrega são alguns fatores 
que influenciarão no nível de competitividade do nosso negócio. A Andritz conhece bem o seu mercado, os concorrentes e 
os consumidores e por isso sabe reconhecer o melhor investimento para se destacar. Por vezes, um investimento pequeno 
na situação correta pode abrir mais portas do que um grande investimento sem planejamento e estudo.”

Francisco Carlos Barbosa Júnior, engenheiro de Vendas e Aplicação da Andritz

“Quanto mais houver interação entre os profissionais do setor e mais conhecimento compartilhado, mais acompanhare-
mos geração de novas ideias. Adicionalmente, criam-se vínculos profissionais com confiança embasada nas parcerias técni-
cas firmadas. A Buckman é uma empresa que se dedica intensamente ao mercado de celulose e papel, trazendo inovações 
em produtos, aplicações e tecnologia, pensando na Indústria 4.0. Mesmo sendo uma empresa multinacional, os desenvolvi-
mentos são voltados à realidade do mercado local, com novos desenvolvimentos realizados por uma equipe de profissionais 
que conhece as necessidades e características de cada região.”

Marcelo Xavier Ribeiro, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Buckman

Com a palavra, os patrocinadores



 REPORTAGEM DE CAPA

46  Revista O Papel  •  Outubro/October  2020

“O compartilhamento de conhecimentos científicos, tecnológicos e de mercado representa o ponto de partida para cria-
ção de um ‘ecossistema’ propício à inovação. Mais do que nunca, é por meio da inovação e de parcerias bem consolidadas 
que o setor papeleiro manterá seus ativos de classe mundial no Brasil. A Contech tem orgulho de ser uma multinacional 
brasileira de base tecnológica, pautando seu sucesso pelo investimento contínuo e crescente em novas patentes que possam 
vir a representar a próxima grande disrupção na busca por uma química mais inteligente e amigável ao meio ambiente.”

Ricardo Barreto, responsável técnico e gestor de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação da Contech Produtos Biodegradáveis

“A experiência de participar da Semana de Celulose e Papel no formato digital não deixa de ser um importante passo para 
as mudanças que o cenário atual impõe. A Kadant oferece a sua contribuição, ajudando os fabricantes de celulose do Brasil 
a viabilizar técnica e comercialmente o uso de tecnologias consolidadas e já aplicadas em outras partes do mundo.”

Pedro Mora Junior, gerente de Vendas da Divisão de Celulose da Kadant América do Sul

“Nossa indústria tem um futuro brilhante, considerando que precisamos encontrar alternativas ao plástico e o papel ofere-
ce uma solução sustentável para todos os tipos de funcionalidade. É fundamental mostrarmos nossas tecnologias em even-
tos como a Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas para compartilhar as melhores práticas e soluções para os desafios 
atuais. Há 100 anos, a Kemira dedica-se à indústria de celulose e papel e acredita que as inovações tecnológicas que fornece 
ajudarão o setor a enfrentar desafios e garantir a sua competitividade.”

Pascal Morin, gerente de Marketing e Aplicações de Celulose e Papel da Kemira

“A Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas sempre foi muito relevante. É o momento em que podemos trocar 
experiências, ver o que foi realizado por colegas de outras empresas e deu certo ou precisa de ajuste de rota. Neste 
ano, em especial, foi um ótimo momento para ver como todos estamos nos reinventando para superar as adversidades 
inerentes ao cenário atual. A Neles é uma empresa com uma característica indispensável a uma necessidade que mo-
mento atual requer: reinvenção. Por ser uma empresa que atua em diversos setores produtivos (O&G, papel e celulose, 
biocombustíveis, mineração e outros), sempre tivemos de ter uma alta velocidade de adaptação. E só se consegue essa 
velocidade por meio de um forte senso de prioridades e proximidade com os clientes. Investimos muito em Pesquisa 
e Desenvolvimento e capacitação. Toda essa expertise é colocada à disposição de nossos clientes com o objetivo de 
ajudá-los a terem sucesso em suas respectivas operações.”

Régis Alves, gerente de Vendas para Papel e Celulose da Neles

“Evolução provém do conhecimento. E expansão do conhecimento depende de canais de boa abrangência disseminatória 
– caso da Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, seja presencial ou on-line. A Solenis prioriza a inovação, por acreditar 
que ela traz evolução e ganho de competitividade ao setor. Prova disso é o investimento recente em um centro de excelência 
global localizado no Brasil. Voltado a Pesquisa & Desenvolvimento, o Paulinia Technical Center (PTC) dá ênfase ao mercado 
de papel e celulose e oferece grande diferencial no atendimento das demandas dos clientes. Desde o início das atividades, 
em 2017, o centro vem sendo um contribuinte importante para o desenvolvimento de soluções inovadoras para clientes 
nacionais e de toda a América Latina.”

Maria de Fátima Martinelli de Carvalho Paschuini, executiva de contas da Solenis   

“Eventos como esse compartilham as melhores práticas e novas tecnologias para o setor, gerando seu fortalecimento. 
Também trazem à tona problemas em comum nas fábricas e comparam diferentes abordagens. Dessa forma são fundamen-
tais para o progresso do setor de papel e celulose. Como líder em inovação e tecnologia, a Valmet investe em pesquisa e de-
senvolvimento para oferecer soluções sustentáveis e competitivas. Além disso, tem suas ações com foco no cliente, desen-
volvendo-as de forma colaborativa, sempre ouvindo os clientes – prática que tem gerado resultados positivos para ambos.”

Luiza Cordeiro Roim, engenheira de aplicação na linha de Negócios de Automação da Valmet na América do Sul

“Em um mercado altamente competitivo, como podemos definir o cenário contemporâneo, é extremamente importante 
manter-se atualizado, buscando sempre o conhecimento. Os eventos promovidos pela ABTCP são importantes ferramentas 
para a divulgação e compartilhamento de novas técnicas e produtos. Os colaboradores se tornam ainda mais capacitados, 
aumentando sua produtividade, e as empresas, neste sentido, ainda mais preparadas para os desafios do mercado. Para a 
Voith, participar deste evento mostra nossa relevância como fornecedora completa para a indústria de papel e celulose, seja 
em novos projetos, produtos, serviços ou soluções digitais. Os produtos de papel e celulose despontam ser cada vez com-
petitivos em diversos cenários analisados, incluindo o de responsabilidade ambiental em comparação a outros materiais. A 
Voith ajuda a assegurar a competitividade do setor por meio do desenvolvimento de máquinas mais produtivas e velozes, 
com o menor consumo de fibras ou com matérias-primas menos nobres, menor consumo energético e maior eficiência.” 

José Ricardo Dutra, engenheiro de Aplicação e Vendas da Voith


