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de cristais e modificam a superfície deles, produzindo uma 
massa amorfa e macia, que pode ser facilmente removida, 
evitando assim longas paradas para limpeza e garantindo a 
preservação dos equipamentos. Esse tratamento, conduzido 
de uma forma eficiente, resulta em um significativo aumento 
na produtividade e na qualidade do produto. Na ocasião, o 
especialista no assunto Alexander Reifert, que atua no head-
quarter da CHT Na Alemanha, apresentou os benefícios desta 
eficiente tecnologia anti-incrustante desenvolvida pela CHT, 
que está sendo aplicada globalmente, é capaz de prevenir a 
formação de depósitos inorgânicos indesejáveis no processo 
de fabricação de celulose, podendo ser utilizados em digesto-
res e no processo de branqueamento.

   Guararapes lança Bússola de Combinações, 
app direcionado a profissionais da 
Arquitetura e Marcenaria

A Guararapes lançou o app Bússola de Combinações Gua-
rarapes, com a proposta de se tornar o principal aliado dos 
marceneiros e arquitetos ao possibilitar inúmeras combina-
ções de cores de placas. Desenvolvido pela HouseCricket, o 
app permite ao usuário criar as próprias composições, conhe-
cer todos os padrões de MDF da Guararapes e as técnicas do 
Círculo Cromático, explorar sugestões de combinações, iden-
tificar tendências, salvar e compartilhar os resultados, testar 
as melhores composições para seus projetos, entre outras fun-
cionalidades. Encontra-se disponível de forma gratuita nos 
sistemas Android e iOS.

PRODUTOS & SERVIÇOS

BASF desenvolve novos adesivos para 
rótulos que não interferem na reciclagem de 
papel e papelão

A BASF avançou no desenvolvimento de adesivos que não 
interferem na reciclagem de caixas de transporte, como caixas 
de papelão com rótulos de papel revestidos com Acronal RCF 
3705 ou Acronal RCF 3706. Esses adesivos inovadores resol-
vem um problema fundamental para a reciclagem de emba-
lagens de papel e papelão – são fáceis de remover no início 
do processo, tornando possível reutilizar e imprimir embala-
gens de papel ou papelão reciclados sem maiores problemas. 
Ambos foram certificados pelo “Papiertechnische Stiftung” 
(PTS) para esta propriedade. 

NOVIDADES
   Irani lança plataforma digital de vendas 

de embalagens sustentáveis
A Irani Papel e Embalagem S.A. lança oficialmente em mar-

ço, o Mês do Consumidor, a sua plataforma digital de vendas 
de embalagens, o Embalei, visando a expandir e fomentar o uso 
de embalagens produzidas a partir de fontes renováveis e biode-
gradáveis no mercado. A loja online conta com mais de 20 pro-
dutos eficientes e inovadores, disponíveis nas categorias caixas, 
bobinas, envelopes, sacolas e sacos, além da Linha Antimicro-
biana Irani. As embalagens podem ser adquiridas em pequenas 
quantidades, para atender ao público B2C (consumidores finais) 
e pequenos e médios empreendedores de todo o País, para serem 
utilizadas, tanto para varejo e delivery quanto para transporte e 
e-commerce. Confira! https://www.embalei.com.br/

Valmet lança o projeto Beyond Circularity 
para impulsionar a transição verde

A Valmet lançou um novo projeto de P&D e inovação cha-
mado Beyond Circularity, que melhora a prontidão da com-
panhia para apoiar a transição verde nas indústrias dos seus 
clientes com base na visão tecnológica da empresa para 2030. 
Para apoiar a Valmet nesse projeto, a companhia está traba-
lhando em um ecossistema que visa a atrair parceiros, uni-
versidades, institutos de pesquisa e clientes para participar da 
transição verde na indústria de papel e celulose. Espera-se que 
esse ecossistema tenha mais de 100 parceiros na Finlândia em 
2025, no qual a empresa planeja investir 40 milhões de euros 
durante o período de quatro anos. O projeto é parcialmen-
te financiado pela Business Finland e faz parte da iniciativa  
“Veturi”, em que empresas internacionais são convidadas a re-
solver alguns dos desafios mais prementes da sociedade, por 
meio de maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação na Finlândia.

Tecnologia Anti-Inscrustante CHT  
chega ao Brasil

A CHT inova mais uma vez e traz ao mercado brasileiro 
a tecnologia anti-incrustante TUXON, que foi apresentada 
no dia 18 de março último, durante Webinar promovido 
pela ABTCP, com foco no mercado de celulose. Desenvol-
vida nos laboratórios da empresa na Alemanha, os produ-
tos da linha TUXON, através de diferentes mecanismos de 
ação química, inibem a formação de aglomerados em forma 

REFERÊNCIAS DE FONTES: NOTÍCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE DE ASSESSORIAS 
DE IMPRENSA E/OU DAS PRÓPRIAS EMPRESAS, OU DE PROFISSIONAIS DO SETOR.
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   Novo sistema de corte de bordas Voith 
EdgeSaver economiza fibras virgens e 
energia

Com a nova solução de corte de borda EdgeSaver, a Voith 
aumenta o seu portfólio de produtos para estabilizar a borda 
da folha na caixa de entrada. O inovador sistema apara a bor-
da da folha no jato de massa que sai da caixa de entrada. Isso 
proporciona aos produtores de papel não apenas economias 
de matérias-primas valiosas, como fibras virgens, mas tam-
bém economia de energia. As fibras que excedem a largura 
desejada do papel não são perdidas no pulper da seção de for-
mação, já que são recuperadas antes de a suspensão chegar à 
tela. Assim, a massa separada pode retornar diretamente ao 
ciclo de massa de fibras primárias em um único processo de 
depuração. Além disso, a largura da folha pode ser ajustada 
às diferentes necessidades do cliente ainda na parte úmida. 
O sistema EdgeSaver pode ser montado em caixas de entrada 
de qualquer fabricante e pode ser concluído em poucas horas, 
durante uma parada da máquina. 

  Machine Learning está ajudando a 
aproveitar o poder das enzimas para 
uma química mais verde

Tornar os produtos que consumimos mais susten-
táveis   é algo que o mundo realmente precisa. E para a 
fabricação de produtos químicos do dia a dia, a solução 
pode estar nas enzimas. No entanto, sua ampla adoção 
para uso industrial é atualmente impedida pela dificul-
dade de escolher a enzima adequada para a reação quí-
mica certa. Para resolver esse problema, um modelo de 
aprendizado de máquina (Machine Learning) foi cons-
truído para ajudar os cientistas a prever quais enzimas 
podem ser substitutas adequadas para uma determinada 
reação. É aqui que entra em jogo o novo modelo de IA1 
orientada por dados da IBM para planejamento de sínte-
se biocatalisada. O modelo é treinado em dados USPTO 
publicamente disponíveis sobre biocatálise enzimática 
que, em princípio, elimina a necessidade de um ser hu-
mano ser um especialista em biocatálise para selecionar 
a enzima e o substrato necessários para obter uma subs-
tância química desejada. O modelo treinado, bem como 
o código, estão disponíveis publicamente para qualquer 
pessoa usar. A IBM espera que os químicos os usem em 
seus projetos de pesquisa. Você pode baixar o código de 
pesquisa de enzimas no GitHub ou iniciar um projeto 
com um modelo treinado no RXN for Chemistry. Saiba 
mais em https://research.ibm.com/blog/ml-for-enzyme-
-powered-green-chemistry

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
NAS FÁBRICAS

  Treinamento inovador com realidade 
virtual aproxima trabalhadores de situações 
vivenciadas no dia a dia da indústria

Com objetivo de proporcionar um treinamento que esteja 
cada vez mais próximo das condições encontradas no dia a 
dia das suas operações, a CMPC investiu no desenvolvimento 
de uma ferramenta baseada em realidade virtual, para reali-
zar o treinamento em segurança do trabalho para seus cola-
boradores. A iniciativa, que começou a ser implementada em 
outubro do ano passado na unidade industrial de Guaíba-RS, 
foi completamente customizada para atender as necessidades 
da companhia e em concordância com o que consta na legis-
lação brasileira sobre procedimentos de segurança de empre-
sas do setor. Já estão participando dos treinamentos os profis-
sionais da área industrial da empresa e até o momento foram 
formados mais de 80 colaboradores. As capacitações ocorrem 
individualmente, em sessões de uma hora, com supervisão de 
dois instrutores. Entre as principais vantagens estão fatores 
como, por exemplo, a segurança ao criar cenários em que os 
alunos não corram riscos reais de acidentes e maior eficiência 
em termos de assimilação. A estimativa de aprendizagem é 
de que uma hora de treinamento virtual seja equivalente a 8 
horas teóricas.

   Klabin aumenta uso de energia limpa ao 
substituir óleo combustível por gaseificação 
de biomassa

A mais recente medida de sustentabilidade e inovação 
adotada pela Klabin com o Projeto Puma II, de ampliação 
da unidade industrial de Ortigueira-PR é a substituição de 
óleo combustível por uma fonte de energia 100% limpa e 
renovável, a partir da gaseificação de biomassa. Com a par-
tida deste projeto, a empresa deixará de consumir 21,5 mil 
toneladas por ano de óleo BPF utilizado para abastecer um 
de seus fornos de cal. Com isso, a matriz energética da em-
presa terá um aumento da participação de combustíveis re-
nováveis, ultrapassando os 90% e uma redução de 67 mil to-
neladas de CO2 equivalente por ano nas emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE). O gás gerado no processo (chamado 
de Syngas) surge a partir da decomposição térmica de uma 
mistura de cavacos de pinus e de eucalipto, resíduos vege-
tais gerados na colheita das f lorestas plantadas da empresa 
e resíduos de madeira da área industrial. 
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dois grandes projetos na indústria têxtil. A empresa entre-
gará os principais equipamentos para a planta de reciclagem 
têxtil da Renewcell, na Suécia, além de implantar a tecnolo-
gia de secagem para a fábrica de fibras têxteis da joint ven-
ture Spinnova-Suzano. 

  ANDRITZ fornecerá outra caldeira de 
leito fluidizado circulante para o Japão

A ANDRITZ recebeu outro pedido da HITACHI ZOSEN 
Corporation no Japão para fornecer uma caldeira de leito flui-
dizado circulante (CFB) PowerFluid de 52,7 MW com base em 
EPS. A caldeira fará parte da usina de biomassa em Fukuyama, 
na província de Hiroshima, no Japão. O startup está previsto 
para 2025. A caldeira ANDRITZ PowerFluid será integrada 
a uma instalação de geração de energia a biomassa que será 
abastecida por pellets de madeira, cavacos de madeira e cascas 
de palmiste. A usina de biomassa será capaz de fornecer ener-
gia para cerca de 110.000 residências japonesas.

OUÇA EM

R e a l i z a ç ã o :

ABTCP

   Veracel implementa sistema para controle 
de dados de pesquisa de melhoramento 
genético

A Veracel Celulose lançou uma ferramenta que digita-
liza, compila e reúne, em um sistema único de consulta, o 
que eram centenas de planilhas com dados de estudos sobre 
melhoramento genético de clones de eucalipto. Conhecida 
como LabWare ELP, a ferramenta, fornecida pela LabWare, 
garante ainda mais confiabilidade nos resultados e permite 
acompanhar de forma segura e assertiva toda rastreabilidade 
dos dados gerados de cada clone estudado pela área de me-
lhoramento genético da companhia – um processo complexo 
que analisa milhares de genótipos diferentes e compila mais 
de 15 anos de estudos de cada um dos clones, tratando uma 
grande base de dados. 

FABRICANTES E FORNECEDORES

   Toscotec 
A Toscotec anunciou o fornecimento de  um secador de 

Aço Yankee TT SYD para a Shawano Specialty Papers, uma 
divisão da Little Rapids Corporation. O secador será instala-
do no PM3 em sua fábrica de papel em Shawano, Wisconsin, 
EUA. A instalação está programada para o terceiro trimestre 
de 2022. O novo TT SYD é a última geração da Toscotec e 
substituirá o secador de ferro fundido, tendo como bene-
fícios o aumento significativo da produção e economia de 
energia térmica. E, no Egito, a empresa fornecerá ao fabri-
cante de linerboards ETAP uma reconstrução tecnológica 
da seção de prensas da PM2 em sua fábrica de papel Borg 
Elarab, perto de Alexandria. A máquina de papel tem uma 
largura de corte de folha de 2.520 mm e fabrica testliner e 
kraftliner na faixa de 125 a 240 gsm. 

  Tecnologia de celulose e papel se 
expande para a nova indústria têxtil

A indústria têxtil está cada vez mais interessada em ma-
térias-primas à base de celulose, que tornam a cadeia mais 
sustentável e propícia a reciclagem de produtos. A confec-
ção de tecidos é a terceira maior indústria manufatureira 
do mundo e está em rápida ascensão em todo o mundo. Por 
isso, as marcas de moda enfrentam uma enorme pressão 
para produzir produtos eco-friendly. Como parceira de tec-
nologia de processo, serviços e automação para a produção 
de fibra têxtil à base de celulose e à base de tecido reciclado, 
a Valmet tem apoiado o investimento de seus clientes com 
tecnologias próprias para tal. Em 2021, a empresa anunciou 
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    Presidente da Valmet na América do  
Sul é condecorado com a Ordem da 
Rosa Branca da Finlândia

No último dia 8 de março, o presidente da Valmet 
na América do Sul, Sr. Celso Tacla recebeu uma ho-
menagem à altura de sua evidência empresarial, de-
dicação e atuação no setor de celulose, papel e ener-
gia. Com a presença do embaixador da Finlândia, o 
Sr. Jouko Leinonen, o presidente da multinacional foi 
condecorado com a Ordem da Rosa Branca, honra-
ria criada em 1919 e reconhecida como uma das três 
ordens oficiais da Finlândia. O Presidente da Repú-
blica da Finlândia e grão-mestre das ordens oficiais,  
Sr. Sauli Niinistö, é responsável por aprovar e conce-
der a insígnia. Em reconhecimento aos esforços para 
ampliar a atuação de empresas finlandesas de tecnolo-
gia e fortalecer seu relacionamento com os mercados 
exteriores, Celso Tacla tornou-se Cavaleiro da Primei-
ra Classe da Ordem da Rosa Branca. A comemoração 
para oficializar a honraria contou com a presença de 
lideranças empresariais, personalidades, jornalistas e 
autoridades como o Presidente da Câmara de Comér-
cio Brasil Finlândia e o Cônsul Geral Honorário da 
Finlândia. “Para mim, é uma honra muito grande re-
ceber esta comenda, uma honra que quero dividir com 
todos os meus colegas que trabalham e que trabalha-
ram comigo na Valmet. Se recebo esta comenda por 
serviços em prol da Finlândia, nós os fizemos juntos. 
[...] Eu me comprometo a sempre respeitar os princí-
pios que nortearam este reconhecimento que recebo 
agora. Agradeço muito aos meus colegas da Finlândia 
por esta indicação, ao embaixador e a todos que me 
apoiaram”, celebra Celso. 

RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES
  ABAF celebra 18 anos de realizações em 

favor do setor de base florestal
Em 9 de março deste ano a ABAF completou 18 anos de 

atuação, sempre com inéditos desafios, mas também muitos 
aprendizados e conquistas graças à orientação dos membros 
do Conselho Diretor da ABAF, dos Grupos de Trabalho per-
manentes e formados sob demanda e da cooperação que temos 
com as empresas associadas e demais parceiros no Governo 
(federal, estadual e municípios), no Legislativo, no setor empre-
sarial, junto a instituições do setor florestal e do agro, comu-
nidades, fornecedores de serviços, produtos e equipamentos, 
produtores rurais, ONGs, academia, entre outros. A cada ano 
também cresce a influência da ABAF que mantém representa-
ções em mais de 40 conselhos e nos mais importantes fóruns 
ambientais, econômicos e sociais a nível regional, estadual e 
nacional. Procurando contribuir e ser referência também do 
setor florestal brasileiro, a ABAF tem profícua cooperação com 
as demais Estaduais Florestais e com a nossa entidade maior, 
que é a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ).

  Suzano é reconhecida como empresa 
de melhor reputação do Brasil no setor de 
papel e celulose

A Suzano conquistou o primeiro lugar da categoria Madei-
ra, Papel e Celulose no Ranking Merco Reputação de Empresas 
e Líderes 2021. A pesquisa anual, que chega à sua oitava edição, 
tem como objetivo enaltecer a Responsabilidade e Governan-
ça Corporativa das 100 empresas melhor classificadas no País. 
Nesta edição, também foi divulgado o ranking dos 100 Líderes 
de Melhor Reputação do mercado nacional. O presidente da 
Suzano, Walter Schalka, figura na lista.

  Irani é classificada no Rating A da 
Pesquisa Humanizadas

A Irani Papel e Embalagem S.A. foi reconhecida pela 
primeira vez pela Pesquisa Humanizadas como uma das 
empresas de alto nível de qualidade nas relações com seus 
múltiplos stakeholders, sendo apontada no Rating A. O 
levantamento, que está em sua terceira edição, foi condu-
zido pela startup de impacto Humanizadas. Ao todo mais 
de 300 organizações foram avaliadas e classificadas em 
Ratings com 11 níveis evolutivos (AAA, AA, A, BBB, BB, 
B, CCC, CC, C, D e E), sendo o primeiro nível (AAA) mais 
desenvolvido e o último (E) menos desenvolvido.

Embaixador da Finlândia, Sr. Jouko Leinonen, e Sr. Celso Tacla

RUBENS NEM
ITZ JR.
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Atlanta e Appleton nos EUA e Kil, na Suécia. A Coldwater 
opera globalmente e possui Representantes de Serviços Téc-
nicos em mais de 70 países.

   Solenis é o novo parceiro na expansão 
da fibra moldada a seco da PulPac

Em um mundo determinado por alternativas aos plásticos, 
a atração de mercado para a fibra moldada a seco é enorme. 
Para apoiar os conversores na transição para a nova tecnolo-
gia, a PulPac expande continuamente sua rede de parceiros e 
fornecedores preferenciais. A Solenis, líder global na produção 
de especialidades químicas, focada em fornecer soluções sus-
tentáveis, juntou-se a esta rede global de líderes que apoiam a 
comunidade de fibras moldadas a seco. Essa fibra, inventada 
e patenteada pela PulPac, é uma tecnologia de formação de 
fibra disponível para conversores, proprietários de marcas e 
parceiros para ajudar a criar um padrão novo e competitivo 
em embalagens sustentáveis. Economizando quantidades sig-
nificativas de recursos hídricos e energia valiosa, um produto 
de fibra moldada a seco pode ter uma pegada de CO2 até 80% 
menor em comparação com alternativas.

NEGÓCIOS & MERCADO
  Eldorado Brasil vai triplicar sua capacidade 

de exportação no Porto de Santos
Durante uma visita técnica às obras do novo terminal por-

tuário da Eldorado Brasil Celulose, no Porto de Santos-SP, o 
EBlog STS 14, realizada no dia 3 de março, o Secretário Na-
cional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), Diogo 
Piloni e o diretor-presidente da Santos Port Authority (SPA), 
Fernando Biral, testemunharam os avanços do maior projeto 
logístico da Eldorado em Santos desde 2015, quando inaugu-
rou seu terminal atual, três vezes menor que o novo. “Estamos 
investindo R$ 500 milhões para a construção de um moderno 
e competitivo terminal portuário para movimentação de ce-
lulose, com capacidade para receber uma composição inteira 
com 64 vagões e atracação de dois navios simultaneamente, 
chegando a 3 milhões de toneladas por ano”, explicou Flávio 
da Rocha Costa, gerente geral de logística de celulose da El-
dorado Brasil. As obras estão em curso em uma área de mais 
de 50.000 m². Quando iniciar as atividades, em 2023, as ope-
rações internas serão de alta tecnologia, controles realizados 
de uma central por operadores que poderão executar ativi-
dades de içamento, controle de entrada e saída dos vagões,  
caminhões e manuseio da carga.

  ANDRITZ fornecerá a primeira planta 
de captura de CO2 da Alemanha para uma 
fábrica de cimento

O grupo internacional de tecnologia ANDRITZ fornecerá 
a primeira planta de captura de CO2 da Alemanha baseada no 
processo de amina para as fábricas de cimento em Rohrdorf. 
Uma planta piloto está sendo construída no lado sul da fábri-
ca de cimento de Rohrdorf para testar as condições técnicas, 
de qualidade e econômicas gerais para captura e conversão  
de CO2. O startup da planta está previsto para o final de julho 
de 2022. Após um amplo teste, a planta será ampliada e, assim, 
capaz de retirar cerca de duas toneladas de CO2 por dia, de 
onde serão extraídos os produtos químicos básicos necessários 
na região. 

   Valmet realiza aquisição da Coldwater
A Valmet adquiriu em 1.º de março de 2022 a Coldwater 

Seals, Inc., sediada na América do Norte, fornecedora glo-
bal de consumíveis e serviços para a indústria de papel e ce-
lulose. A Coldwater opera fábricas nos Estados Unidos e na 
Suécia. Nos últimos 12 meses, a empresa teve vendas líqui-
das de aproximadamente 15 milhões de euros. As operações 
adquiridas empregam cerca de 60 pessoas, localizadas em 

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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  Europapier executa estratégia de 
diversificação

A Europapier International AG, subsidiária do 
HEINZEL GROUP, assinou um acordo para adquirir 
100% das ações da AtWill s.r.o., um comerciante de 
papel sediado na República Tcheca com negócios na 
região e na Eslováquia. Nos últimos anos, a Europa-
pier tem se expandido para novos mercados e áreas de 
negócios para atender às necessidades dos clientes na 
Europa Central e Oriental. A mais recente aquisição se 
enquadra na estratégia de adquirir ativamente empre-
sas localizadas nessas regiões e que atuam nos setores 
de higiene e embalagem. 

   Acionistas da Verso aprovam a aquisição 
pela BillerudKorsnäs

A BillerudKorsnäs celebrou um acordo de fusão com a 
Verso Corporation (Verso) por um preço de compra de aproxi-
madamente US$ 825 milhões. A Verso é uma produtora líder 
de papéis revestidos na América do Norte. A BillerudKorsnäs 
espera que a transação seja concluída no final de março ou 
abril de 2022.

   BillerudKorsnäs e Viken Skog exploram 
possibilidades de produção conjunta de 
celulose

A BillerudKorsnäs e o grupo proprietário florestal norue-
guês Viken Skog estão formando uma joint venture para ex-
plorar as possibilidades de trabalhar juntos para estabelecer a 
produção de celulose termomecânica branqueada na fábrica 
Follum da Viken Skog em Hønefoss. A previsão é que a opera-
ção seja concluída durante o primeiro semestre de 2023. 

   AkzoNobel abre centro global de P&D 
no Reino Unido

Um novo centro global de pesquisa e desenvolvimento 
de £ 10 milhões foi aberto pela AkzoNobel em sua unidade 
de Slough no Reino Unido – somando-se a uma lista cres-
cente de instalações semelhantes localizadas em países ao 
redor do mundo. A instalação – que abriga 120 especialistas 
– atuará como um importante centro dentro da rede mun-
dial de P&D da empresa e ajudará a aprimorar ainda mais 
as capacidades de inovação da AkzoNobel, especialmente 
na área de tintas decorativas.

NOTÍCIAS  
   Crescimento do PIB e saída da recessão: 

como os pequenos negócios podem se 
preparar?

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuperou o ca-
minho do crescimento em 2021, apontando para o início da 
retomada econômica e da recuperação da recessão vivida em 
razão da pandemia, informa o Sebrae. Dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam 
um aumento de 4,6% no PIB, somando um total de R$ 8,7 tri-
lhões de bens e serviços produzidos pelo País no ano passado. 
Os principais destaques ficaram por conta dos segmentos de 
serviços, com uma alta de 4,7%, e da indústria, que registrou um 
crescimento de 4,5%. O economista e analista de Capitalização 
e Serviços Financeiros do Sebrae, Giovanni Beviláqua, explica 
que esse crescimento era esperado, considerando o contexto de 
melhora nos índices de vacinação e retomada das atividades 
econômicas. “Nos últimos dois anos, com a pandemia, tivemos 
quedas significativas, o que temos agora é uma lenta recupera-
ção. O avanço da vacinação, a flexibilização das medidas de iso-
lamento, tudo isso contribui para que o País saia da estagnação”, 
afirma. O especialista alerta, no entanto, para o novo cenário 
que vem se desenhando: “Fatores como a inflação, alta dos juros 
e a guerra impactam diretamente no comportamento da econo-
mia”, destaca. Segundo Beviláqua, os donos de pequenos negó-
cios precisam estar atentos na hora de buscar crédito. “A taxa de 
juros (SELIC) deve se manter em dois dígitos durante todo esse 
ano. Por isso, a recomendação é que só façam empréstimos se 
for estritamente necessário”, indica. Além disso, é importante 
preparar-se para o possível aumento nos custos da produção. 
Giovanni Beviláqua recomenda ainda que os empreendedores 
se aprofundem em conhecer o seu próprio negócio. Confira 
mais sobre o assunto no site do Sebrae em sebrae.com.br

MEMÓRIAS DO SETOR

• Milton Mantau
A ABTCP presta homenagem e seus sinceros sentimen-
tos a todos os familiares de Milton Mantau, um dos fun-
dadores da Ipel, indústria do ramo de papel, instalada 
em Indaial, no Médio Vale do Itajaí. Seu Milton, como 
era carinhosamente chamado, era engenheiro quími-
co de formação e atuou em indústrias ligadas à indús-
tria do papel, como a Klabin e Albany International. 
Fundou a Ipel em 1984, junto com o sócio Julio  
Dobuchak. Até 2020, atuava diretamente na empresa, na 
área financeira. Também foi presidente do Conselho de 
Administração da Ipel. Em 2022 completaria 60 anos de 
casado com Rebekka Mantau, companheira de vida. Deixa 
os filhos Gislaine, Milton George e Helena e os netos Lucas, 
Gustavo e Bernardo.


