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ma segura e eficaz, reduzindo o prazo de três a sete dias para 
apenas um dia. Considerado uma transformação digital, antes 
o colaborador preenchia uma ficha de papel com dados para 
as manutenções necessárias no maquinário, que precisava ser 
levada até a sede do módulo no campo e outro funcionário 
digitava a informação no computador para ser processada e 
enviada para a central. A novidade foi desenvolvida pela Su-
zano, em parceria com a empresa ENGDB (Engineering Digi-
tal Transformation Company).  
Fonte: Suzano

LANÇAMENTOS

  Kemira e DuPont Nutrition and 
Biosciences parceiras no desenvolvimento 
e comercialização de biomateriais 
inovadores

A empresa de biotecnologia DuPont e a Kemira anun-
ciaram uma parceria exclusiva para o desenvolvimento e 
comercialização da tecnologia de biomaterial enzimático da 
DuPont. A Kemira terá acesso à nova e exclusiva tecnologia 
de polimerização enzimática da empresa, uma inovação que 
permite a polimerização enzimática controlada de açúca-
res vegetais sustentáveis (sacarose) em polímeros de glicose 
(polissacarídeos) sob condições de polimerização catalisada 
por enzima controlada. “Nossa parceria com a DuPont é um 
marco importante em nossa jornada estratégica para fornecer 
produtos sustentáveis   e de base biológica para nossos prin-
cipais mercados. A versatilidade e escalabilidade desta nova 
plataforma nos permitirá alavancar a tecnologia em nossas 
principais linhas de produtos. Esses novos biomateriais po-
dem ser usados   em várias aplicações, incluindo tratamento 
de água municipal e industrial, bem como em aplicações de 
embalagem e cartão para melhorar, por exemplo, as proprie-
dades de resistência e barreira. A sustentabilidade é um dos 
principais impulsionadores do crescimento de longo prazo da 
Kemira e nossa meta é atingir uma receita em bioprodutos de 
mais de 500 milhões de euros até 2030”, afirmou Antti Matu-
la, vice-presidente sênior de linhas de produtos globais e de-
senvolvimento de negócios da Kemira Pulp & Paper.
Fonte: Kemira

  Nova geração do sistema de mistura 
de massa HydroMix da Voith 

A Voith lançou uma nova versão do seu sistema de mis-
tura de massa HydroMix. Equipada com um bico de massa 
com ajuste automatizado, a nova geração deste sistema testa-

AÇÕES INSTITUCIONAIS

  Encerramento das Atividades  
Produtivas – Planta BO Paper Bio (Chile)

O Grupo BO Paper informou, em decisão tomada no 
início deste ano,  que encerrará as atividades produtivas na 
Planta BO Paper Bio Bio, localizada no Chile e produtora de 
papel jornal. O fechamento da planta está relacionado à queda 
no consumo mundial de papel jornal que se agravou ainda 
mais no último ano, por conta da pandemia da COVID-19. A 
companhia informou que cumprirá com todas as obrigações 
relacionadas ao fim das atividades, prestando atenção especial 
aos seus profissionais. As operações no Brasil, com as Plantas 
BO Paper Pisa e BO Paper Arapoti, seguem normalmente.
Fonte: BO Paper

  CENIBRA diversifica estratégia para 
geração de novos clones de eucalipto

O principal objetivo da área de Melhoramento Genético 
da CENIBRA é a geração de clones com características que 
atendam aos processos Florestal e Industrial da Empresa. 
Para atender a esse objetivo, a Empresa tem utilizado uma 
metodologia conhecida como Seleção Recorrente Recíproca 
(SRR). A diferença básica entre esta metodologia alternativa 
e a metodologia tradicionalmente utilizada pela CENIBRA 
(SRR) é que pela metodologia alternativa serão utilizadas nos 
cruzamentos somente matrizes obtidas após várias gerações 
de autofecundação, o que não acontece com as matrizes da 
metodologia atual. A vantagem da metodologia alternativa é 
que com as autofecundações sucessivas, acompanhadas por 
uma seleção direcionada, é possível a eliminação de alelos 
recessivos deletérios (genes responsáveis por características 
indesejadas nas plantas) e a fixação de alelos dominantes fa-
voráveis (genes responsáveis por características desejáveis nas 
plantas de interesse para plantio comercial) de modo mais rá-
pido do que na metodologia tradicional.
Fonte: CENIBRA

INVESTIMENTOS

  Suzano inova com aplicativo que 
agiliza na manutenção das máquinas

A Suzano implantou uma das tecnologias mais modernas 
de mercado no manejo florestal. Com a adoção do aplicativo 
SmartQuestion nas atividades é possível diminuir o processo 
de obtenção dos registros de manutenção de máquinas de for-
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do e comprovado oferece máxima qualidade de mistura para 
a massa e água branca, além de garantir continuamente as 
melhores propriedades para a folha de papel. Com uma ja-
nela operacional significativamente ampliada, os fabricantes 
de papel se beneficiam de uma flexibilidade muito maior no 
circuito de aproximação do processo de fabricação de papel. 
“O perfil do novo modelo provoca uma aceleração do fluxo, 
o que otimiza o padrão de escoamento na área do bico”, afir-
ma Hermann-Josef Post, gerente de produto da Parte Úmida 
da Voith. “Isso evita o surgimento de turbulências, aumenta 
muito a eficácia do sistema e garante a homogeneidade ideal 
para a massa de alta consistência (HC) e a mistura de água 
branca”. O comprimento da zona de mistura ficou cerca de 
50% menor em comparação com o modelo anterior. Essa di-
minuição não apenas aumenta a possibilidade de aplicação 
desta solução em espaços de instalação restritos, mas também 
reduz os investimentos necessários em construção civil. 
Fonte: Voith

MERCADO

  CMPC inaugura Sala 4.0 de Inovação
A CMPC inicia o ano de 2021 com um novo núcleo de 

acompanhamento de processos operacionais na planta in-
dustrial de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Nomeado de Sala 
4.0 de Inovação, o espaço foi criado com o objetivo de ana-
lisar, em um único local, todos os processos e informações 
das operações da companhia com alta agilidade e precisão. O 
ambiente foi planejado com base em conhecimentos de Ad-
vanced Analytics, Big Data, Machine Learning e Internet das 
Coisas, alinhado ao pilar de atuação de melhoria contínua da 
operação da organização. 
Fonte: CMPC

  BNDES aprova financiamento de  
R$ 3,9 bilhões para geração de  
energia no Porto do Açu

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) aprovou o financiamento de R$ 3,93 bilhões à UTE 
GNA II Geração de Energia S.A. para a implantação da usina 
termelétrica de mesmo nome localizada no Porto do Açu, no 
município de São João da Barra, na região norte do Estado do 
Rio de Janeiro. A termelétrica contará com quatro conjuntos ge-
radores, três movidos a gás natural e um a vapor. A capacidade 
instalada total será de 1.673 MW. O projeto faz parte do parque 
termelétrico a gás natural que a GNA está construindo no Porto 
do Açu. A usina está em fase final de construção e entrará em 
operação comercial no primeiro semestre de 2021. 
Fonte: GNA

  AFRY adquire ProTAK para fortalecer a 
oferta digital

Para expandir a oferta digital para indústrias de processo, 
a AFRY adquire a empresa sueca ProTAK. O software basea-
do na web da ProTAK para otimização da produção apoia a 
ambição estratégica da AFRY em digitalização e sustentabili-
dade, pois é projetado para a melhoria contínua do processo 
de produção e visa aumentar a eficiência da produção. O soft-
ware mede a eficácia das máquinas da planta industrial para 
permitir a análise e otimização dos processos produtivos. 
Fonte: AFRY

PRÊMIOS

  KADANT é eleita uma das 100 empresas 
de crescimento mais rápido pela FORTUNE

A Kadant foi incluída na lista das 100 empresas de cresci-
mento mais rápido no mundo da Fortune 2020. Em sua pri-
meira aparição na lista, a KADANT foi classificada como um 
dos melhores desempenhos de três anos do mundo em cresci-
mento de receita, crescimento de EPS e retorno total anualiza-
do para o período encerrado em 30 de junho de 2020. 
Fonte: Kadant

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588
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  Premiações da Suzano 
A Suzano foi a vencedora do Prêmio Amec de Eventos Cor-

porativos 2020, concedido pela Associação de Investidores no 
Mercado de Capitais (Amec). A indicação é um reconhecimen-
to dos investidores minoritários à operação de Oferta Secun-
dária de Ações (follow-on), promovida pelo BNDESPAR, braço 
de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).  A operação, que teve o J.P. Morgan 
como coordenador líder, foi concluída em outubro de 2020 e 
contou com o apoio da Suzano, incluindo a presença de execu-
tivos da empresa em cerca de 100 reuniões com investidores. 
Além dessa premiação, a Suzano conquistou lugar dentre as 
empresas com melhor atuação em Inovação aberta e colabora-
ção com startups pelo Corporate Startup Stars 2020. Realizada 
anualmente desde 2016 no âmbito da iniciativa Startup Euro-
pe Partnership, da Comissão Europeia, a premiação expandiu 
sua presença globalmente nesta edição com a parceria entre 
a consultoria Mind the Bridge e a Câmara de Comércio In-
ternacional (International Chamber of Commerce – ICC). O 
prêmio comprova a internalização de conhecimentos e talen-
tos em áreas estratégicas para a Suzano e representa um reco-
nhecimento aos esforços feitos pela companhia para acelerar 
a inovação interna. Foi esse movimento que levou a Suzano a 

adquirir no passado a Futuragene e a Lignol, atual Suzano Ca-
nadá, e mais recentemente a promover a digitalização em di-
reção à Indústria 4.0. Para acelerar esse movimento, a Suzano 
também colocou em curso a Academia Digital e o programa 
de Embaixadores Digitais, os quais vêm contribuindo para o 
desenvolvimento de habilidades como ciência de dados, agili-
dade, design e inovação aberta entre os colaboradores. 
Fonte: Suzano

Memórias do Setor
No último dia 5 de janeiro, faleceu Mario Ferrei-

ra, docente aposentado do departamento de Ciências 
Florestais da Esalq. O docente foi um dos idealizado-
res que impulsionaram o desenvolvimento e a imple-
mentação da Estação Experimental de Ciências Flo-
restais – Anhembi. Durante sua trajetória contribuiu 
com o melhoramento fl orestal do Eucalyptus e Pinus 
no Brasil e mesclou-se com a história do IPEF, pois 
atuou na criação do instituto, foi diretor e atualmente 
era sócio honorário.
Fonte: ESALQ/IPEF

Leia na próxima edição da O Papel a 
REPORTAGEM DE CAPA sobre a CMPC

Ao completar 100 anos, os principais 
executivos da empresa fazem um balanço 
de sua trajetória, apresentam os últimos 
resultados e detalham as perspectivas e 
estratégias para este e os próximos anos

Read in next month’s issue of O Papel
our COVER STORY on CMPC company

In celebrating its 100th anniversary, 
CMPC’s top executive take a look at 
the company’s trajectory, latest results 
and provide details on perspectives and 
strategies for this and the next few years
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