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  WestRock adere ao Work From Anywhere 
para áreas corporativas e divisionais 

A WestRock inicia o Work From Anywhere (WFA): mais 
de 300 funcionários das áreas corporativas e divisionais con-
tinuarão trabalhando de forma remota, de onde desejarem, 
mesmo depois de controlada a transmissão do novo corona-
vírus. Para tomar a decisão de assumir de vez o WFA, a em-
presa fez uma pesquisa com os funcionários que contou com 
a participação de cerca de 260 respondentes. O resultado foi 
expressivo: 70% das pessoas disseram preferir migrar para este 
novo modelo de trabalho. A avaliação da qualidade nas entre-
gas entre áreas clientes durante o trabalho remoto em tempos 
de pandemia foi destaque – na opinião dos respondentes, a 
qualidade não só se manteve adequada como também hou-
ve uma melhora no nível de desempenho das pessoas. Para a 
WestRock, colocar em prática o WFA, significa adaptar-se às 
mudanças com um olhar de cuidado para com seus funcio-
nários, proporcionando mais flexibilidade para essas pessoas. 
Fonte: WestRock

  Veracel investe cerca de  
R$ 8,6 milhões em agricultura familiar 

Somente em 2020, a Veracel investiu cerca de R$ 8,6 mi-
lhões em seu programa de apoio à agricultura familiar no sul 
da Bahia, beneficiando 1.817 pessoas. Foram contemplados 
coletivos rurais, comunidades de pesca e indígenas, grupo de 
mulheres e associações comunitárias. Segundo dados do rela-
tório da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI) do governo da Bahia, a agricultura familiar é res-
ponsável por 70% de tudo o que chega à mesa dos baianos. Na 
região da Costa do Descobrimento, 48 produtos da agricultura 
familiar são produzidos e comercializados. Com a pandemia 
da Covid-19, houve diminuição do plantio e queda da venda 
dos produtos, fazendo com que o apoio à agricultura familiar 
se tornasse ainda mais importante para a comunidade. 
Fonte: Veracel

  Suzano viabiliza doação de 30 leitos 
de UTI completos em Mato Grosso do Sul

A Suzano irá viabilizar a doação de equipamentos hospi-
talares para a ativação de 30 leitos de UTI (Unidade de Tra-
tamento Intensivo) completos em Mato Grosso do Sul. Com 
um investimento estimado em R$ 5,8 milhões, a iniciativa faz 
parte de uma série de ações da companhia em apoio ao se-
tor público no enfrentamento à pandemia, visando desafogar 
a estrutura hospitalar e assegurar um melhor atendimento à 
população do estado. Do total de leitos, 20 UTIs serão dispo-
nibilizadas ao governo do estado e outras dez serão destinadas 
para o Centro Integrado de Covid-19, na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), do município de Três Lagoas.
Fonte: Suzano

AÇÕES INSTITUCIONAIS

  Suzano lança programa de Mudanças 
Climáticas na Cadeia de Valor

A Suzano acaba de lançar o Programa de Mudanças Climá-
ticas na Cadeia de Valor, cujo foco será engajar os fornecedores 
na mensuração, transparência de dados, definições de metas e 
avaliação de riscos e oportunidades relacionados às mudanças 
climáticas. Como parte da estratégia, a Suzano possui metas de 
longo prazo que preveem a captura de 40 milhões de toneladas 
equivalentes de carbono da atmosfera e a redução em 15% das 
emissões específicas das operações nos escopos 1 e 2 até 2030. 
Embora já capture da atmosfera mais CO2 (carbono) do que emi-
te com suas operações, a Suzano entende que é necessário um 
amplo esforço colaborativo para que se possa superar os desafios 
impostos pelas mudanças climáticas. Como parte dessa iniciati-
va e com o objetivo de apoiar os fornecedores nessa jornada, foi 
firmada parceria com o CDP – uma organização internacional 
independente. A primeira etapa é o engajamento de parceiros 
para que acessem a plataforma do CDP e reportem os dados re-
lacionados ao clima. O mapeamento dessas informações é essen-
cial para que as empresas possam medir o impacto de suas ati-
vidades e, posteriormente, estabelecer metas para melhorar seu 
desempenho. Para além da mensuração de impactos, o progra-
ma também possibilitará a ampliação do conhecimento no tema 
dentro da cadeia de valor, com consequente amadurecimento da 
gestão de emissões e da estratégia climática por parte dos forne-
cedores. Além desta iniciativa, a Suzano também está desenvol-
vendo outras ações voltadas para práticas sustentáveis na cadeia 
de fornecedores, que serão divulgadas no decorrer de 2021.  
Fonte: Suzano

  Siemens e BioNTech adaptam em 
tempo recorde nova unidade para produção 
de vacina contra a Covid-19

A Siemens teve papel fundamental para agilizar a produ-
ção de uma das vacinas contra a Covid-19. A partir de sistemas 
de automação e digitalização, a companhia auxiliou na adap-
tação da unidade da BioNTech em Marburg, na Alemanha, 
que passou a produzir em tempo recorde o princípio ativo para 
a vacina COMIRNATY (também conhecida como BNT162b2). 
Adquirida pela empresa de biotecnologia no fim do ano passa-
do, a instalação estava prevista para iniciar a produção de va-
cinas de mRNA em um ano, mas as operações foram iniciadas 
em apenas cinco meses. Implementado em apenas dois meses 
e meio, a solução Manufacturing Execution System (MES), da 
Siemens, foi fundamental para a agilidade do projeto. O siste-
ma assegura que a qualidade e a eficiência estejam integradas 
ao processo de manufatura e que elas sejam aplicadas de modo 
proativo e sistemático. 
Fonte: Siemens
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  Empresas se unem para doar mais de 
5 mil concentradores de oxigênio 

Um grupo de 12 empresas se uniu em uma ação coletiva 
para viabilizar a doação de mais de 5 mil concentradores de 
oxigênio, que serão utilizados para o tratamento de pacientes 
com Covid-19 em suas próprias localidades, evitando desloca-
mentos para outras cidades e, consequentemente, a sobrecarga 
de hospitais. O concentrador de oxigênio é um equipamento 
que separa o oxigênio do ar e o fornece ao paciente em um flu-
xo direto e contínuo, contribuindo para a melhora de sua capa-
cidade respiratória, uma das áreas mais afetadas pelas conse-
quências da Covid-19. Participam desta iniciativa as seguintes 
empresas: Bradesco, BRF, B3, Embraer, Gerdau, Grupo Ultra, 
Itaú-Unibanco, Magazine Luiza, Marfrig, Natura & Co, Suza-
no e Unipar. O grupo atendeu a uma chamada pública feita 
pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Compe-
titividade do Ministério da Economia, em apoio ao Ministério 
da Saúde, para a aquisição de concentradores de oxigênio. A 
Air Liquide Brasil, líder mundial em gases, tecnologias e servi-
ços para a indústria e saúde, fez a cotação geral para a importa-
ção dos equipamentos, ao custo total de R$ 35 milhões. 

O uso dos concentradores doados nesta ação terá papel fun-
damental no combate à pandemia e consequente desafogamen-
to do sistema hospitalar. Considerando que o tempo médio de 
uso do aparelho por paciente pode variar entre uma ou duas 
semanas, a expectativa é de que os mais de 5 mil concentradores 
atendam, mensalmente, entre 10 mil e 20 mil pacientes. Cada 
concentrador substitui, em média, 21 cilindros de oxigênio.
Fonte: Suzano

  Instituto AIPI divulga os resultados das 
ações desenvolvidas em 2020

A pandemia do coronavírus trouxe muitas incertezas e 
desafios. Mesmo com todas as adversidades, o Instituto AIPI, 
mantido pela International Paper, seguiu se reinventando 
em 2020 com novas parcerias e investimentos na ordem de  
R$ 1 milhão, impactando mais de 30 mil pessoas em todo o 
País.  “A educação no Brasil e principalmente as escolas públicas 
foram bastante impactadas pela pandemia. Por isso, em parce-
ria com a International Paper, o Instituto AIPI doou mais de 55 
mil folhas de papel Chamex para 22 escolas das comunidades 
da qual faz parte, incluindo escolas rurais”, comenta Tamara 
Natale, gerente executiva do Instituto AIPI.  Para ampliar seu 
alcance, o Instituto passou a fazer parte da rede de associados do 
Grupo +Unidos, fundo de investimento social colaborativo, sem 
fins lucrativos, formado por grandes empresas atuantes no Bra-
sil, em parceria com a Missão Diplomática dos Estados Unidos. 
O curso on-line Arte na BNCC foi outra novidade do ano passa-
do, oferecido em parceria com o Instituto Arte na Escola, gratui-
tamente, a 1.500 professores de arte da rede pública de ensino. Já 
a Escola Formare AIPI e o Concurso de Redação se mantiveram 
no leque de projetos do Instituto. Confira mais informações so-
bre o Instituto AIPI no site www.institutoaipi.com.br.
Fonte: Instituto Aipi

CARREIRAS & OPORTUNIDADES

Flávia Vieira é a nova diretora de Recursos Humanos 
(RH) e Health, Safety and Environment (HSE) da Valmet. A 
profissional vai atuar na gestão de pessoas, além de liderar a 
área de saúde e segurança da Valmet América do Sul, com ope-
rações em Araucária-PR, Sorocaba-SP, Belo Horizonte-MG, 
Imperatriz-MA e Concepción, no Chile. 
Fonte: Valmet

Giovacchino Giurlani é o novo diretor Geral da Divisão 
Fold da Körbers Tissue. Giovacchino possui um conhecimento 
profundo do mercado e das tecnologias desse segmento.
Fonte: Körber

COMEMORAÇÕES

  IBÁ completa sete anos – Setor de 
árvores cultivadas planta 1 milhão de árvores 
por dia

A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), associação que 
reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas, do campo à in-
dústria, completa sete anos neste mês de abril. Entre os princi-
pais objetivos da associação estão o trabalho ativo para alinhar 
as empresas associadas no mais elevado patamar de ciência, 
tecnologia e responsabilidade socioambiental e atuar para que 
os brasileiros conheçam o setor, que entrega produtos essen-
ciais para o dia a dia de todos. Para iluminar esta discussão, a 
entidade realizou um levantamento do volume de árvores para 
fins industriais plantadas por dia, que chegou à marca de 1 mi-
lhão de novas mudas cultivadas diariamente. “Este é um setor 
que planta, colhe e replanta árvores. São 1 milhão de árvores 
plantadas por dia, fruto de muita ciência e tecnologia aplicadas 
à sustentabilidade. Em um momento em que o Brasil enfrenta 
um dos piores cenários de desindustrialização, temos no setor 
um case para provar que investimento em inovação, cuidado 
com meio ambiente e com pessoas têm sucesso de mercado, 
construindo passado, presente e futuro”, afirma Paulo Har-
tung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ). 
Fonte: IBÁ
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www.revistaopapeldigital.org.br, 
o vídeo de lançamento da Emili, 
a mascote virtual da Mili

  Suzano comemora  
A Suzano está entre as 100 empresas de melhor reputação 

do Brasil de acordo com o Ranking Merco Empresas e Líderes 
2020, divulgado anualmente pelo Monitor Empresarial de Re-
putação Corporativa (Merco). Em sua sétima edição, a compa-
nhia ganhou 46 posições, estando entre as cinco empresas que 
mais subiram no ranking.  

A empresa também recebeu o selo WOB (Women on Board) 
que reconhece e valoriza as companhias que promovem a diver-
sidade no ambiente corporativo por meio da participação femi-
nina nos conselhos de administração ou consultivos. A WOB é 
uma iniciativa sem fins lucrativos, apoiada pela ONU Mulheres.

A fabricante figura ainda no ranking Melhores Empre-
sas para Trabalhar GPTW Indústria 2020. O levantamento 
inédito é uma parceria do GPTW Brasil com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), e reconheceu as 80 empresas com 
melhor gestão de clima das 244 que participaram do Programa 
de Certificação GPTW.

Já na 12.ª edição do PPI Awards 2021, a Suzano foi ven-
cedora na categoria de The Internet of Things & Digitalization 
Award. O prêmio conferido anualmente pela Fastmarkets 
RISI, maior provedora de informações da indústria global de 
produtos florestais.
Fonte: Suzano

  Ibema
A Ibema, uma das empresas protagonistas do mercado glo-

bal de embalagens, integra o ranking das 100 Maiores Socie-
dade Anônimas do Paraná, divulgado pelo Diário Indústria & 
Comércio no final de fevereiro.
Fonte: Ibema

FATOS

  Valmet inicia etapa final nas obras do 
Projeto Star da Bracell

Em 2021, a Valmet iniciou a fase final para a entrega das 
obras do Projeto Star, na fábrica da Bracell, em Lençóis Pau-
lista-SP. A entrega da Valmet inclui planta de evaporação e 
planta de licor branco, na qual os fornos de cal serão alimen-
tados com biogás proveniente da gaseificação de biomassa. É 
a primeira gaseificação de biomassa fornecida na América do 
Sul e isso tornará os dois fornos de cal equipamentos livres de 
combustíveis fósseis. A planta de evaporação, projetada para 
alta eficiência energética com recuperação de energia do licor 
preto fraco e quente, possui a tecnologia Tubel da Valmet para 
maior disponibilidade e fácil lavagem. A nova fábrica da Bra-
cell contou com a participação de mais de 100 colaboradores 
da Valmet, que trabalharam nas obras das plantas de evapora-
ção e de licor branco.
Fonte: Valmet

  OnCall.Vídeo da Voith é usado com 
sucesso em reparo da Suzano

O OnCall.Vídeo, ferramenta de assistência remota por ví-
deo da Voith, foi utilizado com sucesso em um trabalho rea-
lizado na fábrica da Suzano, em Aracruz, no Espírito Santo. 
O equipamento ajudou na instalação do feltro Voith, CellFlex 
VMax6 Seam, na Linha 5, Fábrica C, na planta capixaba du-
rante uma parada programada pela empresa. Com os especia-
listas da Voith diretamente da Suécia, prestando o apoio para a 
realização do trabalho, o colaborador da multinacional alemã 
estava in loco para auxiliar na instalação do feltro juntamente 
à equipe Suzano.
Fonte:Voith

LANÇAMENTOS

  Mili lança mascote digital 
A Mili criou a mascote virtual Emili para incrementar o 

relacionamento com clientes, parceiros e colaboradores. A 
adoção da personagem é mais uma iniciativa de marketing da 
marca, que nos últimos meses vem desenvolvendo um projeto 
de rebranding de linhas de produtos, que envolve a reformula-
ção de logo, cores, fontes, imagens e embalagens em diferentes 
categorias. A partir de maio, a personagem começa a aparecer 
com mais força nos pontos de venda, em materiais de mer-
chandising personalizados presentes em gôndolas no varejo. 
Momento em que a marca já planeja lançamento na linha Mili 
Bianco, líder de vendas da marca. “Emili é parte de uma ten-
dência já observada entre as grandes marcas do planeta, que 
utilizam mascotes digitais para fortalecer a relação com con-
sumidores, parceiros e colaboradores e transmitir os valores 
das organizações de forma mais amigável”, detalha Renata Go-
mes Maciel, Gerente de Marketing e Trade Marketing da Mili. 
Rebranding de linhas – O projeto de rebranding de linhas en-
volve ainda a reformulação de logo, cores, fontes, imagens e 
embalagens de produtos da marca.
Fonte: Mili
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  Klabin lança selo que atesta qualidade 
do produto para contato direto com o 
alimento

 Para facilitar a comunicação com seus clientes e assegurar 
a qualidade do produto ofertado, a Klabin lançou ao merca-
do o selo “Fibra Segura”. O selo atesta que as embalagens da 
companhia são produzidas e estão seguras e adequadas para 
o contato direto com alimentos. As embalagens que contêm o 
selo “Fibra Segura” são produzidas a partir de fontes renová-
veis e recicláveis.
Fonte: Klabin

MERCADO

  BASF, SABIC e Linde fazem parceria 
para desenvolver primeiro forno de 
craqueamento aquecido eletricamente 

As empresas BASF, SABIC e Linde assinaram um acordo 
conjunto para desenvolver e demonstrar soluções para fornos 
de craqueamento a vapor aquecidos eletricamente. Os parcei-
ros já trabalharam juntos em conceitos para usar energia reno-
vável em vez do gás de combustível fóssil, normalmente usados 
para o processo de aquecimento. Com essa abordagem inova-
dora, com foco em um dos principais processos da indústria 
petroquímica, as companhias se esforçam para oferecer uma 
solução promissora para contribuir significativamente para a 
redução das emissões de CO2 na indústria química. 

Os crackers a vapor desempenham um papel central na 
produção de produtos químicos básicos e requerem uma quan-
tidade significativa de energia para quebrar os hidrocarbone-
tos em olefinas e aromáticos. Normalmente, a reação é condu-
zida em temperaturas de cerca de 850 graus Celsius em seus 
fornos. Hoje, essas temperaturas são atingidas pela queima 
de combustíveis fósseis. O projeto visa reduzir as emissões de 
CO2, alimentando o processo com eletricidade. Ao usar ener-
gia de fontes renováveis, a tecnologia fundamentalmente nova 
tem o potencial de reduzir as emissões de CO2 em até 90%. 
Esse acordo reúne o profundo conhecimento técnico e foco de 
implementação que podem ajudar a transição de processos in-
tensivos de energia em nossa indústria para processos de baixa 
emissão de carbono. 
Fonte: Valmet

  Werhahn Group adquire a FiberLean 
Technologies

Pioneira na comercialização de nanomateriais celu-
lósicos, a FiberLean Technologies anunciou no dia 14 de 
março último, a aquisição do seu negócio pelo grupo fa-
miliar alemão Werhahn. Formada há cinco anos como 
uma joint venture e anteriormente propriedade da Imerys 
SA e Omya International, a FiberLean Technologies será 
agora um negócio comercial totalmente funcional que 
continuará como uma entidade legal separada dentro do 
Grupo Werhahn. Parte da aquisição da FiberLean Techno-
logies envolve a compra de quatro instalações de produção 
de MFC em locais nos Estados Unidos, Índia e França. A 
partir disso, a empresa intensificará seu crescimento nos 
mercados atuais e seu desenvolvimento em novos merca-
dos. Fundada em 2016 na Alemanha, a FiberLean é líder na 
produção de celulose microfibrilada (MFC). Globalmente, 
eles fornecem soluções e tecnologia para clientes interna-
cionais, nas indústrias de papel e embalagens, alimentos e 
materiais de construção.
Fonte: FiberLean Technologies

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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  Wedeco Ozone System é selecionado para 
a produção têxtil sustentável da Renewcell

A Xylem anunciou que entregará uma planta de ozônio We-
deco para a Renewcell para atender sua fábrica de celulose solúvel 
em Sundsvall, Suécia. A nova fábrica da Renewcell deve ser inau-
gurada em 2022 e reciclará resíduos têxteis, como roupas de algo-
dão, para produzir 60 mil toneladas de celulose solúvel Circulose® 
por ano. Feito pela recuperação da celulose de tecidos antigos, o 
Circulose® é usado para fabricar novas fibras têxteis sustentáveis 
que são um substituto para o algodão e fibras à base de matérias-
-primas não biodegradáveis, como o poliéster. Por ser um mate-
rial reciclado, seu uso na fabricação de têxteis reduz o impacto da 
indústria têxtil na água, na terra e em outros recursos naturais.
Fonte: Wedeco

  Valmet 
Na Finlândia, a Valmet e a Metsä Fibre, que faz parte do Met-

sä Group, finalizaram o acordo para o fornecimento de tecnologia 
que cobre todas as ilhas de processo e sistemas de automação para 
a fábrica de bioprodutos da companhia em Kemi. Além disso, 
como parte do projeto, a multinacional finlandesa entregará uma 
reconstrução da linha de fibra existente. O fornecimento também 
inclui a engenharia e o fornecimento dos principais equipamentos 
do processo, bem como o gerenciamento da construção e o co-
meço parcial com um modelo de entrega Open Book. O grau de 
origem finlandesa do projeto é estimado acima de 60%. 

A nova planta terá capacidade de produzir 1,5 milhão de to-
neladas de celulose por ano, além de diversos outros bioprodutos, 
totalmente livre de combustíveis fósseis. A fábrica está programa-
da para iniciar as operações no terceiro trimestre de 2023. 

A empresa também recebeu vários pedidos de tecnologias em 
celulose para as fábricas da Nine Dragons, na China. As entregas 
incluem linhas de fibras e componentes principais para caldeiras 
de recuperação e fornos de cal. As entregas serão feitas por fases e 
o startup está previsto para 2022 e 2023.
Fonte: Valmet

  Klabin 
Após os fornecimentos para o projeto Puma I, em Ortigueira-PR, 

a Valmet está unida novamente à Klabin para mais um projeto 
inovador. Em 2019, a Klabin divulgou o maior investimento de 
sua história: o projeto Puma II, que tem o objetivo de produzir 
anualmente 920 mil toneladas de cartão Kraftliner de alta quali-
dade. Com entrega e início de operação da primeira fase previstos 
para julho de 2021, a máquina PM27 revolucionará a indústria de 
papel embalagem, com um novo tipo de Kraftliner, que será pro-
duzido com 100% de celulose de fibra curta oriunda do eucalip-
to – EukalinerTM – que oferece inúmeras vantagens, como: me-
lhores resultados de resistência à compressão, melhor qualidade 
de impressão e a competitividade da fibra de eucalipto. Além da 
máquina Kraftliner PM27 OptiConcept M, a Valmet também en-
tregará o sistema de automação Valmet DNA e o sistema de gestão 
da qualidade Valmet IQ, bem como soluções Valmet Industrial 
Internet (VII). A multinacional finlandesa vai fornecer também a 
linha de fibras com o novo sistema Continuous Cooking G3™ e a 

reforma da secagem. Para esta entrega, o Valmet Training Simu-
lator também fará parte do pacote. fonnnnnteee

Oji Papéis Especiais – A Valmet fornecerá dois Sistemas de 
Controle de Qualidade (QCS) Valmet IQ para a Oji Papéis Es-
peciais, em Piracicaba-SP. Os sistemas serão entregues com seis 
scanners, tanto para máquina coater quanto para máquina de 
papel. O diretor industrial da Oji Papéis Especiais, Giovani Varel-
la, explica que “adquirimos os sistemas de medição e controle de 
qualidade com tecnologia de automação Valmet DNA e scanners 
para modernização, redução de custos e melhoria da qualidade 
de nossos papéis térmicos. Com isso, a Oji contará com os mais 
modernos equipamentos disponíveis no mercado, o que aumen-
tará a qualidade do nosso material”, afirma. A Valmet também 
fornecerá uma nova máquina coater para a Oji Papéis Especiais, 
para aumentar sua capacidade de produção de papel.
Fonte: Klabin

  Embalagem inovadora protege queijos 
finos da Polenghi

A Sealed Air foi a responsável pela criação da embalagem de 
um dos recentes lançamentos da Polenghi no Brasil. A tábua de 
queijos finos Polenghi Sélection A Queijaria oferece três varieda-
des de seus produtos – parmesão, gruyère e reino –  porcionados 
e prontos para o consumo. A embalagem Cryovac® Darfresh® On 
Board desenvolvida é composta por uma bandeja de papel cartão 
laminado com um selante especial de alta tecnologia que permite 
não só proteger o alimento por mais tempo, como reduzir o ta-
manho da própria embalagem. Os queijos são acondicionados em 
uma embalagem à vácuo, o que proporciona durabilidade, com 
validade de até 90 dias. Além disso, com o sistema Darfresh® on 
Board é possível reduzir a utilização do filme tampa em até 40%.
Fonte: Polenghi

PRÊMIOS

  Com papelcartão da Papirus, farmacêutica 
Fapasa recebe Prêmio ODS Paraguai 

A Farmacêutica Paraguaia S.A. (Fapasa) venceu, recentemen-
te, o Prêmio ODS Paraguai – evento que celebra e reconhece as 
práticas que contribuem para os objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) –, na cate-
goria “Planeta”, com a iniciativa “Embalagem Sustentável”. O pro-
jeto contou com a participação da Papirus, e teve como objetivo 
alcançar a gestão sustentável e a utilização eficiente dos recursos 
naturais utilizados na fabricação de embalagens. 
Fonte: Papirus

  Suzano é reconhecida no Environmental 
Finance’s 2021 Bond Awards 

A Suzano foi homenageada no prêmio Environmental Fi-
nance’s 2021 Bond Awards organizado pela Environmental 
Finance, mídia especializada em investimentos sustentáveis e 
finanças verdes. A empresa foi reconhecida na categoria Sus-
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tainability-linked Bond of the Year pela emissão de dois títulos 
sustentáveis no último ano nos valores de US$ 750 milhões e 
US$ 500 milhões, totalizando US$ 1,25 bilhão. A companhia 
foi a segunda do mundo e a primeira do Hemisfério Sul e das 
Américas a emitir esse tipo de bond atrelado a metas ambien-
tais. Para conferir os vencedores de cada categoria do prêmio, acesse:  
https://www.environmental-finance.com/content/awards/winners/ 
Fonte: Suzano

  Klabin conquista o prêmio Fastmarkets 
RISI PPI Awards em duas categorias  

A Klabin foi premiada em duas categorias no 12.º PPI Awards, 
da Fastmarkets RISI, considerado o principal prêmio da indústria 
de papel e celulose no mundo. Cristiano Teixeira, diretor-geral da 
Companhia, foi eleito como “International CEO of the Year”, e 
Gabriella Michelucci, diretora de Papelão Ondulado da empresa, 
foi a vencedora na categoria “Industry Woman of the Year”.  Am-
bos os executivos possuem uma sólida carreira no setor de papel 
e celulose e importantes conquistas à frente da gestão da com-
panhia. Cristiano Teixeira é diretor-geral da Klabin desde 2017, 
período marcado por avanços significativos e resultados consis-
tentes que reforçaram a posição de liderança da empresa em di-
versos setores em que atua. O executivo ingressou na Klabin em 
2011 e passou pelos cargos de diretor de Suprimentos, Logística e 
Materiais, diretor Executivo das Divisões de Papelão Ondulado, 
Sacos Industriais, Papéis Sack Kraft e Containerboard e diretor 
Executivo de Conversões e Comercial Papéis.
Fonte: Klabin

SUSTENTABILIDADE

  Klabin lança campanha “Race To Zero 
Brasil” 

Com o intuito de engajar o setor privado e a sociedade civil 
sobre a urgência de ações concretas no combate às mudanças 
climáticas, a Klabin lançou a campanha “Race to Zero Brasil”. 
Aliando-se ao movimento global da Organização das Nações 
Unidas (ONU), a empresa inicia uma série de ações para mo-
bilizar diversos stakeholders na redução efetiva das emissões 
de gases de efeito estufa. A companhia é a única representante 
brasileira a integrar a recém-criada COP26 Business Leaders e 
assume publicamente o compromisso de liderar a agenda das 
mudanças climáticas no País. Um website reunirá uma série de 
informações que servirão de guia para empresas de pequeno, 
médio e grande portes, além de sociedade civil, que desejam se 
comprometer com a redução de emissões de carbono. A empre-
sa também ampliou seu compromisso com o movimento Bu-
siness Ambition for 1.5 ºC – Our Only Future, da Organização 
das Nações Unidas (ONU), se comprometendo publicamente a 
seguir com ações que limitem o aumento da temperatura global 
a 1,5 °C. Nesse caso, compromete-se com a visão de ser Net Zero, 
ou seja, reduzir, ao máximo, suas emissões e neutralizar o saldo, 
zerando totalmente seu balanço até 2050.
Fonte: Klabin

  Valmet apresenta seu programa climático 
– Rumo a um futuro neutro em carbono

A Valmet apresentou seu programa climático – Rumo a um fu-
turo neutro em carbono. O programa inclui metas de redução de 
emissões de CO₂ e ações concretas para toda a cadeia de valor, in-
cluindo as próprias operações, a cadeia de abastecimento, e o uso 
das tecnologias da Valmet por seus clientes, alinhado ao Acordo de 
Clima de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas. As operações da Valmet respondem por aproxima-
damente 1% da pegada de carbono da cadeia de valor e cerca de 4% 
surgem por meio da cadeia de suprimentos. A meta é reduzir 80% das 
emissões de CO₂ em suas próprias operações e 20% em sua cadeia de 
suprimentos até 2030, sem compensação de emissões. Além disso, 
como a maior parte da pegada de carbono da cadeia de valor da Val-
met se origina da fase de uso das tecnologias da Valmet, o programa 
enfatiza a capacidade atual e futura da companhia de permitir uma 
produção 100% neutra em carbono para seus clientes até 2030, o que 
exige que a empresa desenvolva novas tecnologias para a produção 
de celulose e papel livre de fósseis e para melhorar ainda mais a efi-
ciência energética de sua oferta de tecnologia atual em 20% até 2030. 
Fonte: Valmet

  ABB estimula maior uso de inversores e 
motores de alta eficiência para combater a 
mudança climática  

Em um novo whitepaper, a ABB mostra o potencial para me-
lhorias consideráveis em eficiência energética na indústria e infraes-
trutura geradas pelos últimos modelos de inversores de frequência e 
motores de alta eficiência. De acordo com a Agência Internacional 
de Energia (IEA), a indústria é responsável por 37% do uso global da 
energia e outros 30% da energia global são consumidos em edifícios. 
As tecnologias de acionamento e motor viram um avanço excep-
cionalmente rápido na década passada, com os designs inovadores 
atuais entregando uma eficiência energética fora do comum. Porém, 
um número significativo de sistemas acionados por motores elétri-
cos industriais em operação hoje – cerca de 300 milhões em todo o 
mundo – são ineficientes ou consomem mais do que o necessário, 
resultando em um desperdício enorme de energia. Uma pesquisa 
independente estima que se esses sistemas fossem substituídos por 
equipamentos otimizados e de alta eficiência, os ganhos obtidos po-
deriam reduzir o consumo global de eletricidade em até 10%. Isso 
representaria mais de 40% da redução das emissões de gases de efeito 
estufa necessária para cumprir as metas climáticas para 2040 estabe-
lecidas pelo Acordo de Paris. As políticas públicas regulatórias estão 
entre os principais direcionadores do investimento industrial em efi-
ciência energética ao redor do mundo. Enquanto a União Europeia 
irá implementar sua Regulação de Concepção Ecológica (Ecodesign 
Regulation – EU 2019/1781) esse ano, que estabelece novos requisitos 
rigorosos para uma gama crescente de motores com eficiência ener-
gética, muitos países ainda não tomaram medida alguma. O white 
paper “Achieving the Paris Agreement: The Vital Role of High-Effi-
ciency Motors and Drives in Reducing Energy Consumption” pode 
ser acessado em https://www.energyefficiencymovement.com/en/
whitepaper/
Fonte: ABB
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  Siemens reforça descarbonização nas 
operações ao aderir a quatro iniciativas 
voltadas à sustentabilidade

 A Siemens reforça seu compromisso voltado à descarbo-
nização de suas operações e de seus clientes ao aderir a quatro 
iniciativas de sustentabilidade. A companhia passou a integrar o 
Science Based Targets (SBTi) – iniciativa global que visa a redução 
da emissão de gases de efeito estufa na indústria – e a apoiar três 
ações lideradas pelo Climate Group: RE100, EP100 e EV100. As 
iniciativas estão em linha com os esforços para limitar o aque-
cimento global a 1,5 °C, e atendem os mais elevados níveis de 
ambição do Acordo de Paris sobre o clima. A Siemens também 
passa a fazer parte de uma comunidade global de empresas que 
compartilham dos mesmos valores e objetivos, cujas metas até 
2030 abrangem: frota composta por 100% de veículos elétricos 
(EV100); possuir ou alugar apenas edifícios com emissões zero de 
carbono (EP100); e obter energia 100% renovável (RE100). Dentro 
dos compromissos, a companhia ainda busca atingir uma redu-
ção de 20% nas emissões de sua cadeia de suprimentos. 
Fonte: Siemens

  Smurfit Kappa define novas metas de 
sustentabilidade com Better Planet 2050 

A Smurfit Kappa anunciou seus novos objetivos de sustenta-
bilidade. Eles se baseiam no histórico de sustentabilidade e estão 
contidas nos compromissos Better Planet 2050. Isso inclui o for-
necimento de embalagens sustentáveis aos clientes, reduzindo a 
pegada ambiental no uso de água, descarte de resíduos e emis-
sões de carbono, além do apoio às comunidades, promoção da 
inclusão e diversidade, bem como saúde e segurança. No Brasil, 
a empresa aumentará ainda mais suas entregas certificadas aos 
clientes para 95%, ante sua meta atual de 90%. No ano passado, 
a Smurfit Kappa estabeleceu sua meta mais ambiciosa até o mo-
mento ao anunciar o objetivo de atingir a meta de, pelo menos, 
zero emissões líquidas de CO2 até 2050. 

Demonstrando o cuidado da Smurfit Kappa com seu pessoal 
e o apoio às comunidades em que opera, a empresa tem como 
objetivo uma série de medidas que incluem uma redução anual 

adicional em sua Taxa Total de Lesões Registráveis (TRIR). Se-
paradamente e, além disso, sua ambição declarada é garantir a 
representação do gênero feminino acima de 30%. Finalmente, a 
empresa também se compromete a doar mais de € 24 milhões nos 
próximos cinco anos para apoiar iniciativas comunitárias. Final-
mente, a empresa recentemente alinhou suas ambições e metas de 
sustentabilidade em seu financiamento, incorporando suas metas 
de sustentabilidade por meio de indicadores-chave de desempe-
nho em sua linha de crédito rotativo (“RCF”) existente de € 1,35 
bilhão, criando uma RCF vinculada à sustentabilidade. 
Fonte: Smufit Kappa

  Papirus integra-se à cleantech para 
ampliar reciclagem de papel pós-consumo  

A Papirus dá início a um projeto arrojado para fortalecer sua 
posição como a maior recicladora do segmento de papelcartão e 
cujas atividades estão pautadas na sustentabilidade e na economia 
circular. A empresa passa a aderir à plataforma da cleantech Pólen, 
visando certificar e catalogar informações referentes à rastreabi-
lidade e origem dos materiais reciclados recebidos das cooperati-
vas e de outras fontes e transformá-los em créditos de reciclagem. 
Esses créditos serão transferidos para os fabricantes de grandes 
marcas de consumo (brand owners), que assim poderão atestar 
seu compromisso com a sustentabilidade e a destinação correta 
das embalagens, como determina a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A Papirus será a primeira empresa do setor de papelcartão 
a integrar a plataforma da Pólen, cleantech especializada em solu-
ção e valoração de resíduos. Dessa forma, fortalece sua estratégia 
de reciclagem, que já inclui a utilização de fibras recicladas pós-in-
dustriais e pós-consumo na fabricação da sua linha Vita. 

Como funciona o sistema de crédito de reciclagem: 
O sistema de crédito de reciclagem é semelhante ao de cré-

dito de carbono, em que as empresas podem adquirir créditos 
para zerar ou reduzir suas emissões de GEE (Gases de Efeito 
Estufa). Cada quilo de apara de papel pós-consumo gera um 
crédito, que pode ser adquirido pelos brand owners para com-
provarem que estão adequados à meta de reciclagem da PNRS, 
que é de 22% das embalagens utilizadas em seus produtos. 
Fonte: Papirus

MEMÓRIAS DO SETOR

Renato Gueron 
Aos 77 anos, Renato Gueron, empresário e engenheiro foi mais uma vítima do novo coronavírus. Foi presidente da Veracel Ce-

lulose e também atuou na antiga Aracruz Celulose, no município da região norte do estado, como gerente geral de Engenharia e 
Suprimentos, antes de assumir um cargo na diretoria de Engenharia e Projetos. Também foi sócio-diretor da Tesseralis Engenharia 
e Consultoria. Amigos e colegas de profissão lamentaram o seu falecimento no dia 6 de abril último, segundo os quais, além de uma 
pessoa querida, Gueron sempre prezou pelo desenvolvimento do Espírito Santo e pela valorização das empresas locais.

O time da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) presta solidariedade à família de Renato Gueron, sua esposa Elisa e aos colegas de 
trabalho da Veracel, da então Aracruz e da Tesseralis Engenharia. Em um período tão delicado, o setor perde mais um importante cola-
borador, um grande gestor, engenheiro e ser humano. Renato teve uma história profissional brilhante, tendo sido inclusive Presidente e 
CEO da Veracel, quando desenvolveu diversos projetos no Brasil e na América Latina.

“Era meu mentor no nosso setor e um dos melhores gestores que conheci em toda minha carreira. Meus sentimentos à família e 
demais colegas que também conviveram com ele. O momento de nosso País é trágico e precisamos nos cuidar e fazer nossa parte de 
formadores de opinião para auxiliar na prevenção e vacinação de nossos públicos diretos” (Ari Medeiros)

Nota: Com informações de IBÁ, Ari Medeiros e Rede Gazeta


