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Nas já tradicionais páginas 
da revista O Papel, o lei-
tor encontra informações 
aprofundadas sobre os 
mais variados temas que 

contemplam a realidade da indústria de 
celulose e papel. Há 83 anos, o veículo 
dedica-se a ouvir especialistas técnicos 

POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

Principais empresas apoiadoras da revista relembram os marcos 
da trajetória da indústria nacional de celulose e papel – noticiados 

nas mais de oito décadas de circulação – e detalham 
tendências que devem se consolidar nos próximos anos

e executivos do setor para oferecer ao 
público um compilado mensal sobre os 
fatos, as práticas e as tendências que re-
sultam na competitividade conquistada 
ao longo de seu desenvolvimento. 

O início deste trabalho, datado em 
1939, refletia um período bem diferen-
te do contexto atual. “A primeira fábrica 

de papel do Brasil foi instalada no sé-
culo 19. Entretanto, as primeiras gran-
des fábricas do setor surgiram na déca-
da de 1940. Era uma época incipiente 
da indústria nacional, na qual grandes 
grupos começavam a se formar graças 
ao empreendedorismo de brasileiros e 
imigrantes que trouxeram sua determi-

    O PAPEL COMPLETA 83 ANOS 
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  DO SETOR NO PERÍODO

 REPORTAGEM DE CAPA



  47Abril/April  2022  •  Revista O Papel

BANCO DE IM
AGENS ABTCP/CRIAÇÃO FM

AIS

constituindo, logo após, em 1909, a Companhia 
Fabricadora de Papéis (CFP). 

Com o avanço da industrialização e da eco-
nomia brasileira, e por intermédio de Assis 
Chateaubriand, a Klabin foi convidada e incen-
tivada a construir a primeira fábrica integrada  
de celulose e papel do Brasil, as Indústrias 
Klabin do Paraná (IKP), para produzir pa-
pel imprensa. “A fábrica iniciou operação em 
meados de 1946 e representou um marco nas 
relações do governo brasileiro com a indústria 
papeleira. Pela primeira vez, o governo incen-
tivava a produção do papel no Brasil. Cerca 
de um ano depois, a operação comercial da 
máquina 1 teve início, produzindo papel im-
prensa e suprindo boa parte dos jornais bra-
sileiros, com uma capacidade produtiva anual 
de 40 mil toneladas”, revela Razzolini.

Ainda sobre este período, Maurício Reis,  
Corporate Account Manager da Solenis, descre-
ve que poucos insumos químicos eram utiliza-
dos no processo fabril de celulose e papel. Como 
aditivos funcionais, havia o breu e o amido, além 
de alguns insumos de processos, como o sulfato 
de alumínio, o hidróxido de sódio, e os compos-
tos de enxofre e de cloro usados na fabricação 
da celulose.

nação e seu empenho para empreender 
no País”, recorda Celso Tacla, presidente 
da Valmet na América do Sul. 

Também abordando o período, Fran-
cisco Razzolini, diretor de Tecnologia 
Industrial, Inovação, Sustentabilidade 
e Projetos da Klabin, conta que a in-
dústria de celulose e papel dependia 
muito de importações, tanto de celulo-
se quanto de papel já fabricado – esse 
último, inclusive, situava-se entre as 
dez commodities mais importadas no 
começo do século 20. “Até o início dos 
anos 1930, o Brasil era um país prio-
ritariamente agrário, sem grandes in-
vestimentos para o desenvolvimento 
industrial. Esta situação começou a 

mudar durante o governo Vargas, em 
especial no período conhecido como 
‘Estado Novo’ (1937-1945), que coin-
cide em grande parte com a Segunda 
Guerra Mundial. Foi quando o processo 
brasileiro de industrialização passou a 
receber atenção, em especial por meio 
do desenvolvimento da indústria de 
base nacional, incluindo a consoli-
dação de um setor papeleiro capaz de 
reduzir a dependência da importa-
ção de insumos para esta cadeia, em  
especial para o papel imprensa”, detalha  
Razzolini sobre o cenário da época.

A Klabin já atuava neste setor des-
de 1902, quando arrendou a Fábrica de  
Papel Paulista de Vila do Salto de Itú, 

Há 83 anos, a revista O Papel dedica-se a ouvir 
especialistas técnicos e executivos do setor para 
oferecer ao público um compilado mensal sobre os 
fatos, as práticas e as tendências
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E, apesar de o processo de separação da 
celulose da madeira e fabricação de papel 
ter, de certa forma, as mesmas etapas e 
características tecnológicas, a capacidade 
era totalmente diversa das práticas atuais, 
conforme pontua Tacla. “A intervenção 

manual nos processos de produção era 
marcante e muitas das condições, insalu-
bres. Não existiam processos de recircu-
lação e de recuperação química”, exem-
plifica, destacando os muitos incrementos 
realizados nas décadas seguintes. 

A recuperação de químicos está entre 
as evoluções que ocorrerem de forma 
consistente e gradual. “O progresso teve 
início com a instalação de plantas de eva-
poração de licor até uma concentração 
por volta de 40% e recuperação de quí-
micos em fornos ainda não acoplados a 
geradores de vapor, até que chegassem às 
caldeiras de recuperação química na pro-
ximidade dos anos 1960”, informa Tacla.

Avançando na história, o final da 
década de 1960 foi marcado pela subs-
tituição dos digestores tipo esfera ou  
batch digestores contínuos. “Tecnologias 
oriundas da Suécia, de empresas como 
Kamyr e Götaverken, entre outras, re-
presentaram grande evolução para os 
fabricantes de celulose e papel no Brasil. 
As fábricas de celulose ganharam escala 
com o avanço das tecnologias e o au-
mento da capacidade de processamento 
com sistemas e processos mais moder-
nos”, diz Tacla sobre a produção que 
correspondia a aproximadamente 400 
mil toneladas por ano em uma fábrica 
moderna nos anos 1970.

DIVULGAÇÃO KLABIN

Década de 1940: Máquina de papel 1 da Indústrias Klabin do Paraná (IKP), na planta que hoje representa a Unidade Monte Alegre, da Klabin

“As primeiras grandes fábricas do setor surgiram na década de 1940. Essa era uma época 
incipiente da indústria nacional, na qual grandes grupos começavam a se formar graças ao 
empreendedorismo de brasileiros e imigrantes”, recorda Tacla
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Os investimentos iniciais em 
florestas e o fortalecimento da 
celulose de fibra curta

Razzolini destaca que, desde os pri-
meiros momentos da instalação da in-
dústria papeleira, especificamente no 
caso da Klabin, as florestas plantadas já 
faziam parte deste contexto. A área flo-
restal da companhia surgiu em 1941, pa-
ralelamente ao início da construção da 
fábrica no Paraná, com foco no desenvol-
vimento de florestas plantadas de arau-
cária e também de experimentos com 
eucalipto. Além disso, com o aumento da 
demanda de papéis, a empresa passou a 
buscar garantias de abastecimento de seu 
insumo principal. “Na década de 1950, 
mais precisamente em 1953, iniciamos os 
estudos para o manejo na forma de mo-
saico, técnica que mescla áreas plantadas 
com áreas de florestas nativas preserva-
das e assim contribui para a proteção dos 
recursos naturais, melhora o potencial de 
produção das florestas e colabora com a 
conservação da biodiversidade por meio 
da formação de corredores ecológicos. 

Nesse período, inclusive, trouxemos ao 
Brasil Isaac Kissin, engenheiro florestal 
ligado à Organização das Nações Unidas 
(ONU) e um dos teóricos das florestas 
em mosaico”, diz Razzolli sobre os es-
forços que tornaram a Klabin referência 
mundial em plantio em mosaico. 

No inverno de 1963, um grande in-
cêndio na região central do Paraná e 
sul de São Paulo consumiu grande parte 
das florestas da Klabin. “O replantio das 
áreas afetadas foi feito em grande parte 
com pínus, capaz de gerar a fibra longa 
em produtividade maior  e ciclos meno-
res que os da araucária – a matéria-prima 
mais utilizada na fabricação de celulose e 
papel. A partir desta época, intensifica-se 
o uso de florestas plantadas. A capacida-
de de produção da Klabin na década de 
1960 era de cerca de 300 mil toneladas 
por ano”, frisa Razzolini.

O presidente da Valmet na América do 
Sul lembra que, nesta época, as fábricas 
de celulose e papel já tinham relevância 
para o País. Entretanto, o grande dife-
rencial que levou o Brasil a um destaque 

global no segmento de celulose foi a in-
trodução e o desenvolvimento da pro-
dução a partir das fibras de eucalipto. 
“A implantação de uma fábrica moderna 
pela norueguesa Borregaard no início dos 
anos 1970 foi seguida por outros proje-
tos relevantes para a indústria nacional, 
como o da Aracruz Celulose, também na 
década de 1970. Este projeto abriu uma 
nova fronteira para a produção de celu-
lose no Brasil, no Espírito Santo e no sul 
da Bahia.”

Nesta época, a produção de celulose 
a partir do eucalipto passou a receber o 
apoio do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
de maneira mais consistente. De acor-
do com o levantamento histórico feito 
por Reis, entre os anos de 1965 e 1985,  
dados os incentivos fiscais vigentes, a 
área plantada de eucalipto no Brasil sal-
tou de 500 mil hectares para 4,5 milhões 
de hectares.

Também fazendo uma referência his-
tórica, Razzolini informa que o eucalipto 
é uma espécie originária da Oceania, 

Trabalhadores da área Florestal da IKPC, atual Unidade Monte Alegre da Klabin, na década de 1980

DIVULGAÇÃO KLABIN
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Austrália e outras ilhas, que se desenvol-
veu bem em solo brasileiro e destacou-se 
como um tipo de árvore bastante produ-
tivo – e, consequentemente, competitivo 
para o setor de papel e celulose. “A in-
trodução da espécie no setor veio de de-
senvolvimentos feitos por Max Feffer, na 
Suzano, e Alfredo Leon, na Papel Simão, 
entre outros, na década de 1950, para 
papéis de imprimir e escrever. O avanço 
do cultivo para fins industriais pode ser 
relacionado à Lei de Incentivos Fiscais de 
Reflorestamento, de 1966, consolidando 
a cultura de eucalipto na década de 1970 
por meio do Plano Nacional de Desen-
volvimento (II PND), criado pelo Go-
verno Federal. A partir disso, ocorre um 
movimento natural de avanço tecnológi-
co que promove a evolução da pesquisa 
e do desenvolvimento da fibra curta, que 
leva à instalação das primeiras fábricas 
de celulose de eucalipto para o mercado, 
na década de 1970.”

Luiz Leonardo, diretor de Negócios 
de Químicos para Branqueamento da 
Kemira, sublinha que a adoção do pro-
cesso sulfato (kraft), a partir do uso de 
fibra curta advinda do eucalipto, impul-
sionou o uso de produtos químicos para 
objetivos diversos, desde os destinados à 

melhoria da lavagem das fibras até aque-
les voltados à retenção nas mesas for-
madoras. Além da aplicação de agentes 
biocidas, floculantes e coagulantes, que 
começaram a se difundir rapidamente, a 
qualidade da água passou a ser referência 
na fabricação de papel, alavancando os 
métodos de tratamento e reciclagem do 
recurso natural.

Foi a partir da década de 1970, portan-
to, que o segmento de celulose evoluiu 
rumo ao patamar visto hoje, com capa-
cidades produtivas que ultrapassam 2 
milhões de toneladas. “Paralelamente a 

esse crescimento da produção, todos os 
parâmetros de eficiência ambiental, ener-
gética e de consumos melhoraram radi-
calmente”, ressalta Tacla.

Com uma população crescente, o  
Brasil tornou-se um consumidor de pa-
pel em grande escala e passou a motivar 
a indústria local a atender às suas neces-
sidades. “O investimento em plantas de 
produção de celulose de grande escala, 
dedicadas principalmente ao merca-
do externo, paralelamente alimentava a 
produção de papel no mercado interno. 
Nesse novo cenário, o fornecimento de 
insumos cresceu fortemente, evoluindo 
do cloro para oxidantes como dióxido 
de cloro, peróxido de hidrogênio, ozônio 
e outros mais”, elenca Leonardo, adicio-
nando que  a adoção da planta química 
junto à produção de celulose resultou em 
agilidade de produção e aplicação dos 
produtos no processo industrial. 

Já na produção de papéis, por sua di-
versidade de uso, surgiram polímeros 
com várias especificidades, agentes de 
colagens, internos e superficiais, anties-
pumantes, floculantes, coagulantes, sili-
cas e suas variáveis. “Todo esse portfólio 
foi desenvolvido com conceitos técnicos 
voltados não só à melhor qualidade do 
papel produzido como à perfomance de 
produção”, sublinha Leonardo.

Leonardo sublinha que a adoção do processo kraft impulsionou o uso de produtos químicos 
para objetivos diversos, desde os destinados à melhoria da lavagem das fibras até aqueles 
voltados à retenção nas mesas

ARQUIVO PESSOAL

Razzolini destaca que, desde os primeiros momentos da instalação da indústria papeleira, 
especificamente no caso da Klabin, as florestas plantadas já faziam parte deste contexto
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o avanço para um mercado globalizado, 
esse movimento eliminou ainda mais 
fronteiras. A Voith no Brasil passou a 
fornecer equipamentos não só localmen-
te e para a América do Sul, como tam-
bém para clientes de outros países como 
Estados Unidos, Austrália e Alemanha”, 
relata Lemos.

Ao acompanhar o compasso evolu-
tivo do setor produtivo brasileiro, a 
indústria papeleira do País permitiu à 
Voith interagir com esse desenvolvi-
mento e protagonizar entregas impor-
tantes, que consolidaram a relevância 
do setor de celulose e papel regional-
mente e no cenário mundial. Na década 
de 1960, por exemplo, a companhia de-

senvolveu o processo de destintamen-
to e flotação para extração de tinta de 
impressão do papel usado, tecnologia 
precursora da reciclagem de papel, eco-
nomizando recursos.

A conversão alcalina, que aconteceu 
em meados dos anos 1980, foi outro 
marco na indústria de papel. “Ainda que 
o propósito da conversão alcalina tenha 
sido a melhoria de compromissos como 
a alvura, a brancura e a resistência do pa-
pel, ela trouxe a reboque a necessidade 
de um melhor gerenciamento da parte 
úmida e com isso um grau de exigência 
tecnológica e know-how até então não 
exigido”, pondera Reis, salientando que 
companhias como a Solenis (chamada 

Antes mesmo da fundação da uni-
dade da Voith no Brasil, em 1964, a 
companhia já estava profundamente 
envolvida e participava de projetos que 
fundamentaram o desenvolvimento ma-
croeconômico do País. Antonio Lemos, 
presidente da Voith Paper na América 
do Sul, conta que o fornecimento de 
máquinas de papel para empresas bra-
sileiras, importadas da Alemanha, teve 
início nos anos 1920 e 1930. 

A instalação da planta brasileira da 
Voith em São Paulo-SP refletiu o proces-
so de internacionalização intensificado 
pela companhia a partir dos anos 1970, 
com a fundação de filiais para estender 
a sua produção a diversos países. “Com 

Continuous Cooking G3: Valmet foi a primeira fábrica do mundo a receber esse equipamento 

DIVULGAÇÃO VALM
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Hércules, naquela época) tiveram papel 
fundamental nesse processo, por meio 
do fornecimento de produtos e soluções 
tecnológicas que assegurariam a produ-
tividade e qualidade do papel alcalino, 
além de treinar e capacitar para o efetivo 
operacional dos clientes. 

Mais um fato histórico marcou a his-
tória da indústria nacional de papel: nos 
anos 1990, o desenvolvimento da produ-
ção de Liquid Package Board (LPB) no 
Brasil resultou em uma posição de desta-
que no âmbito global e se tornou um dos 
drivers de investimentos em novos ativos, 
conferindo um crescimento sustentável 
ao setor de embalagens para alimentos.

Com o avançar dos anos 1990, pon-
tua Lemos, também foi possível con-
ferir aumentos de largura, velocidade 
e mudanças de configuração de equi-
pamentos e projetos de modernização, 
que ampliaram a confiabilidade e a ca-
pacidade produtiva das máquinas de 
papel no parque industrial brasileiro. 
O passar dos anos permitiu a adoção 
de inovações em equipamentos, como 
refinação de massa, sistemas de depu-
ração, sistema automático de diluição 
em caixa de entrada, calandragem soft 
e hard, múltiplas telas, prensagem de 

folha úmida, secadores de folhas e en-
rolamento com bobinas ampliadas.

Avançando para os anos 2000, o desta-
que ficou por conta da adesão da indús-
tria de celulose e papel às certificações 
florestais. “Acompanhamos a certificação 
de praticamente 100% das áreas planta-
das, fato que credenciou o Brasil como 
um grande player no mercado interna-
cional, atraindo investidores globais e 
perpetuando os avanços tecnológicos do 
setor”, aponta Reis.

O desenvolvimento da Ibema também 

desponta entre os dos grandes players 
que passaram por todos esses marcos 
comuns ao setor, conforme relata Diego 
Gracia, gerente de Estratégia e Marketing 
da empresa. “Em 1969, a Ibema iniciou a 
produção de papelão Paraná para emba-
lagens e, em 1973, partiu uma nova má-
quina de papel dedicada à produção de 
cartolina duplex, posicionando-se como 
relevante fornecedor nacional para o se-
tor. Fôlego em energia, a inovação e os 
novos investimentos passaram a trazer 
produtos cada vez mais sustentáveis e 
adequados ao mercado.”

Em 1982, o Grupo Ibema passou a 
investir na aquisição de terras na região 
central do Paraná com o objetivo de ex-
pandir a sua base florestal. Já em 1991, foi 
fundada a Holding Ibema Participações 
S.A. (Ibemapar), como instrumento de 
reorganização societária, dando início ao 
processo de profissionalização da empre-
sa, o que a colocou entre as três maiores 
fabricantes do Brasil. “A Ibemapar passou 
a ser responsável pelas florestas do gru-
po. E em 2009, a preocupação de anos 
do grupo com o meio ambiente e com as 
práticas sustentáveis de negócio foi co-
roada com a conquista da chancela FSC, 
reforçando a marca da gestão florestal 
responsável”, conta Gracia.

De acordo com o relato de Lemos, a instalação da planta brasileira da Voith em São 
Paulo-SP refletiu o processo de internacionalização intensificado pela companhia a partir 
dos anos 1970, com a fundação de filiais para estender a sua produção a diversos países 

Para Demuner, a aplicação do conceito de inovabilidade, o qual associa a aplicação da inovação 
a serviço da sustentabilidade, tem sido também um fator-chave para o sucesso do setor
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Na visão de Braz Demuner, especia-
lista em Pesquisa e Desenvolvimento da 
Suzano, a aplicação do conceito de ino-
vabilidade, o qual associa a aplicação da 
inovação a serviço da sustentabilidade, 
tem sido também um fator-chave para 
o sucesso do setor. “Adicionalmente a 
isso, vemos inúmeros pontos relevantes 
que têm contribuído para a evolução 
dessa jornada, como os investimentos 
contínuos no desenvolvimento tecnoló-
gico e inovativo em florestas plantadas, a 
produção de celulose em elevada escala, 
com aplicação das melhores práticas tec-
nológicas e os investimentos para elevar 
a competitividade da cadeia logística, in-
cluindo a portuária”, elenca.

“Durante as últimas décadas, essa sé-
rie de fatores permitiu expandir o volu-
me de celulose de 100 mil toneladas para 
20 milhões de toneladas anuais, con-
forme levantamento atual da Indústria  
Brasileira de Árvores (IBÁ), evoluindo 

de uma celulose de eucalipto desconhe-
cida para, atualmente, uma das celuloses 
mais desejadas do mundo”, completa. 

Desenvolvimentos conjuntos levam 
à atual configuração dos parques 
fabris do setor

Boa parte da evolução tecnológica 
do parque fabril e das tecnologias vol-
tadas à fabricação de celulose e papel 
foi aportada pelos fornecedores de 
equipamentos e tecnologia. Muitos dos 
incrementos desenvolvidos e aplicados 
na rotina operacional também vieram 
da interação direta com os fabricantes. 
“As características da madeira utiliza-
da, a escala de produção, a qualidade 
do produto desejada e outros aspectos 
são fatores exclusivos de cada fabrican-
te”, justifica Tacla sobre a importância 
do trabalho conjunto.

Ainda de acordo com o presidente da 
Valmet na América do Sul, atualmente, 

muitos projetos são desenvolvidos em 
instalações piloto, onde as matérias-pri-
mas são testadas – seja a madeira para 
a produção de celulose, seja para a pro-
dução de papéis nas máquinas piloto 
dos fornecedores de tecnologia. “Temos 
trabalhado continuamente e em con-
junto com os fabricantes para desen-
volver o projeto dos processos e dos 
equipamentos com o propósito de ob-
ter os produtos nas especificações dese-
jadas.” A MP25, primeira máquina do 
Brasil desenhada originalmente para a 
produção de celulose fluff, e a MP27, 
primeira e mais moderna máquina do 
mundo a produzir papéis de embala-
gem 100% a partir de fibras curtas de 
eucalipto, com excepcional qualidade 
– ambas da Klabin – destacam-se entre 
os exemplos mais recentes de desenvol-
vimentos conjuntos.

De forma geral, as novas instalações 
do setor têm avançado de maneira sig-

DIVULGAÇÃO VOITH

Voith InfiltraDiscFilter IDF: equipamento contribui para recuperação de fibras e redução do consumo de água fresca na produção de papel
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nificativa na escala de produção, na 
eficiência energética, na economia de 
água, na questão ambiental e na econo-
mia de matérias-primas. “Por qualquer 
aspecto que se observe o nosso setor, 
os ganhos nas últimas uma ou duas 
décadas foram impressionantes. Bons 
exemplos têm sido realizados na área 
florestal e na digitalização e utilização 
de tecnologias para otimização de pro-
cessos e de Internet 4.0, como APCs e 
MWO (Mill Wide Optimization)”, se-
gue mostrando Tacla.

A transformação digital tanto dos pro-
cessos internos quanto na interface com 
os clientes é uma das prioridades atuais 
da Valmet. “Temos avançado rapidamen-
te nesses desenvolvimentos. Há várias 
soluções como Simuladores Dinâmicos 
de Processo e Diagnósticos de Processo 
(utilizando Data Mining). Desenvolve-
mos e implantamos, junto aos nossos 
clientes, sistemas para otimização de 

processos que chegam ao nível da otimi-
zação integral das plantas (MWO), como 
o que estamos implementando agora 
para o projeto MAPA, da Arauco, no 
Chile. A Valmet também conta com Per-
formance Centers para nos conectarmos 
diretamente com os processos de nossos 
clientes e dar suporte permanente. Estes 
Performance Centers formam um net-
work que incluem os oito centros espa-
lhados pelo mundo, um deles em Arau-
cária-PR”, detalha o executivo.

Desde o fornecimento local da pri-
meira máquina 100% desenvolvida no 
Brasil pela Voith, entre os anos 1960 e 
1970, até os startups mais recentes de 
máquinas com capacidades que atin-
gem 460 mil toneladas de papel por ano, 
a companhia segue evoluindo, sempre 
ao lado dos clientes, contribuindo para 
um mundo melhor com papel. Como 
parceira estratégica e fornecedora com-
pleta para o mercado de celulose e pa-

pel, a empresa também se posicionou 
na vanguarda para conectar a indústria 
papeleira do Brasil com o futuro. “A 
Voith é uma das maiores entusiastas da 
Indústria 4.0. Por meio do processo de 
produção Papermaking 4.0, a transfor-
mação digital e a IIoT prevalecem como 
facilitadoras para a superação dos de-
safios do setor: aumento de produção, 
redução de custos fixos, consumo otimi-
zado de matérias-primas e melhoria da 
qualidade dos produtos”, destaca Lemos. 
Em 2019, a Voith concretizou duas 
aquisições estratégicas que fortalecem 
as contribuições tecnológicas ao setor: 
a Toscotec, design e fabricação de má-
quinas e equipamentos para a produção 
de tissue, e a BTG, soluções em análise 
de dados, automação e software e ins-
trumentação voltadas à transformação 
digital do setor.

Para Amando Varella, co-CEO e dire-
tor comercial e de Marketing da Papirus, 
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Sala de controle da máquina de papel da Papirus: a digitalização já é uma realidade e uma força transformadora na direção da Indústria 4.0
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a digitalização já é uma realidade e uma 
força transformadora na direção da In-
dústria 4.0. “As soluções de digitalização 
permitem a integração de todo o proces-
so, facilitam a obtenção de informações 
que levam ao maior controle dos proces-
sos, ao controle maior do fluxo produti-
vo, à realização de uma manutenção pre-
ditiva e à resolução de problemas, tudo 
isso resultando em maior agilidade na 
produção da fábrica, de forma integrada 
também com as informações externas à 
empresa”, justifica.

Falando especificamente da expe-
riência da Papirus, Varella afirma que o 
fato de acelerar o processo de troca de 
informações com os clientes e o mer-
cado permite entender as demandas 
em toda a sua amplitude e facilita o de-
senvolvimento de um número maior de 
gramaturas e formatos de papelcartão, 
tornando possível desenvolver especi-
ficações diversas e oferecer um padrão 
mais alto de atendimento. “Antes tínha-
mos gramaturas de 250g, 350g, 400g e 
450g. Após a digitalização, ampliamos a 
diversidade de gramaturas e formatos. 
Nesse contexto, o produto deixa o cam-
po de ser uma mera commodity para 
ganhar outros diferenciais e mais valor. 
Trata-se de um investimento que não é 
apenas uma vantagem competitiva, mas 
uma necessidade, para que as empresas 
não fiquem defasadas e para que o País 
se mantenha como um dos principais 
competidores neste setor no mundo.”

Razzolini enfatiza que a transforma-
ção digital é um movimento de suma 
importância para o avanço das empre-
sas de qualquer segmento – e o setor flo-
restal tem se beneficiado de uma onda 
robusta de novas tecnologias, ganhando 
mais eficiência com alta performance. 
“Na Klabin, esta tendência está bastan-
te relacionada com o desenvolvimento 
sustentável de nossa operação, o que 
enxergamos com um objetivo atrelado 
diretamente ao nosso negócio. Por meio 

de iniciativas que endereçam a transfor-
mação digital em nossa operação, en-
contramos oportunidades de nos tornar 
mais produtivos e, consequentemente, 
mais competitivos, seguindo firmes em 
nossa missão de construir um futuro 
mais renovável, ao mesmo tempo em 
que preservamos os recursos naturais e 
o meio ambiente. A digitalização acele-
rou a inovação, melhorou a atratividade 
de nossos postos de trabalho e nos posi-
cionou entre as companhias mais com-
petitivas do setor globalmente.”

 Por meio de metodologias digitais im-
plementadas nos processos, a Klabin já 
possui uma execução digital bastante con-
solidada, o que traz resultados relevantes 
em diversos pontos, como o processo de 
tomada de decisão, que passa a ocorrer 
com base em dados e deixa a gestão mais 
ágil, a melhoria da governança, o aumento 
da qualidade de processos e uma melhor 
integração entre floresta e indústria, com 
foco na melhoria do produto final. 

Como exemplo bem-sucedido, Razzoli-
ni menciona a Torre de Controle Florestal, 
localizada no Paraná, uma ferramenta de 
gestão on-line que funciona de maneira 
ininterrupta, permitindo o monitoramen-

to das operações florestais, desde a colhei-
ta, carregamento e transporte de madeira, 
até os pátios de madeira e alimentação 
das fábricas na região. “A iniciativa utiliza 
tecnologias avançadas, como inteligência 
artificial (IA), transmissão de dados via 
rádio e satélite, telemetria dos equipamen-
tos e ferramentas de otimização, integran-
do, dessa forma, uma grande quantidade 
de informações que servem de apoio para 
a tomada de decisão em diversos aspec-
tos, como desvios operacionais, evitando 
paradas não programadas, manutenção, 
trocas de turno e indisponibilidade dos 
equipamentos e caminhões. Há, ainda, ga-
nhos para a comunidade local, visto que 
o monitoramento via Torre de Controle 
Florestal garante mais segurança por meio 
da melhora do fluxo da frota de cami-
nhões, evitando a formação de comboios 
nas estradas e acompanhando a velocida-
de e os desvios de rotas dos veículos”, dá 
mais detalhes. 

A transformação digital também se-
gue a todo vapor na Ibema e tem trazido 
excelentes avanços, como a adoção do  
ERP SAP S 4/HANA e a criação do Portal 
do Cliente Ibema, plataforma que agrega 
funcionalidades aos clientes, deixando o 

Para Gracia, em paralelo aos incrementos tecnológicos propiciados pela tecnologia, a 
indústria precisa estar bem preparada para responder a qualquer necessidade da sociedade, 
com produtos que atendam a suas demandas de forma rápida e eficiente, e ainda de maneira 
economicamente viável
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processo de compra muito mais prático e 
focado no futuro. Além disso, para produ-
zir com maior eficiência e ainda oferecer 
inovações ao mercado, a empresa inves-
tiu R$ 10 milhões em sua área industrial, 
por meio da modernização de seu parque 
fabril na área de acabamento, com o ob-
jetivo de melhorar a eficiência industrial 
e a qualidade de seus produtos, com au-
tomação e aquisições de novos equipa-
mentos. “Outra ação importante ligada à 
gestão industrial é a adoção de um único 
sistema de monitoramento continuado dos 
processos tanto na unidade de Turvo-PR 
quanto em Embu das Artes-SP. São modi-
ficações importantes para que as gráficas, 
nossos clientes, possam criar soluções cada 
vez melhores, na forma de embalagens mo-
dernas e que atendam as demandas do con-
sumidor contemporâneo”, adiciona Gracia.

Para o gerente de Estratégia e Marketing 
da Ibema, em paralelo aos incrementos 
tecnológicos propiciados pela tecnologia, 
a indústria precisa estar bem preparada 
para responder a qualquer necessidade da 
sociedade, com produtos que atendam às 
suas demandas de forma rápida e eficien-
te, e ainda de maneira economicamente 

viável. “Em primeiro lugar, buscamos a 
capacidade de reutilização do papel num 
novo ciclo produtivo. As plantas têm se 
preparado cada vez melhor para receber e 
processar materiais pós-consumo com efi-
ciência na recuperação de fibras. A sepa-
ração de fibras celulósicas de embalagens 
de múltiplas camadas que contenham 
plásticos hoje é uma realidade. Nos últi-
mos anos, temos descoberto o potencial 
das fibras mecânicas de eucalipto e pínus, 
e isso aumentou sua disponibilidade no 
mercado nacional. Trata-se de um fato 
positivo, que proporciona um alto rendi-
mento na conversão da madeira em pol-
pa”, detalha sobre a experiência da Ibema.

Na visão de Reis, o engajamento do 
setor na busca por processos e rotas de 
fabricação mais sustentáveis e de menor 
impacto socioambiental, somado a uma 
base florestal altamente produtiva e in-
tegrada, a uma indústria com elevado e 
contínuo investimento em reflorestamen-
to, a elevada escala produtiva e suportado 
por pesquisadores internacionalmente 
reconhecidos, consolidou o setor brasi-
leiro no cenário global. “Inovar com res-
ponsabilidade socioambiental e oferecer 

ao mercado produtos e soluções que de 
fato agregam um valor adicional, defi-
nem a verdadeira sustentabilidade dos 
negócios. O setor que sempre se mostrou 
aderente às tendências globais tem apro-
veitado e entendido o momento”, define o 
Corporate Account Manager da Solenis.

As alterações nos padrões de consu-
mo e a maior consciência coletiva sobre 
os impactos ambientais, resultantes dos 
recentes eventos mundiais, têm acele-
rado mudanças nas cadeias produtivas 
das indústrias de maneira geral e o setor 
de papel e celulose tem buscado cada 
vez mais compatibilizar seus proces-
sos produtivos com seu entorno, assim 
como oferecer produtos e soluções, cujo 
propósito e funcionalidade estejam to-
talmente alinhados às necessidades da 
sociedade. Diante dessa nova realidade, 
enfatiza Reis, a Solenis tem investido 
fortemente no desenvolvimento de so-
luções que satisfaçam as diretrizes am-
bientais sem sacrifício do desempenho, 
como produtos químicos a partir de 
fontes renováveis e tecnologias de reves-
timento de barreira ecológica e biopolí-
meros para papel e cartão em substitui-
ção ao uso do filme de polietileno. 

Na prática, a Solenis tem priorizado 
o desenvolvimento de soluções que ma-
ximizam o uso dos recursos finitos, tec-
nologias que aumentam a vida útil dos 
ativos, soluções que reduzem a emissão 
de gases de efeito estufa e soluções que 
asseguram a transferência e perpetua-
ção do conhecimento. “A Indústria 4.0 
é uma realidade: nossos pacotes tecno-
lógicos baseados em inteligência artifi-
cial oferecem modelos algoritmos que 
predizem e prescrevem compromissos 
elegidos, permitindo aos nossos clien-
tes melhores resultados operacionais, 
menor custo de produção, melhor con-
trole de processo, mitigação de riscos e 
redução de impactos ambientais, além 
de maior produtividade e superior qua-
lidade de seus produtos”, completa Reis.
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“Inovar com responsabilidade socioambiental e oferecer ao mercado produtos e soluções que 
de fato agregam um valor adicional, definem a verdadeira sustentabilidade dos negócios. O 
setor que sempre se mostrou aderente às tendências globais tem aproveitado e entendido o 
momento”, define Reis
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Iniciativas ESG, somadas às frentes 
de P&D, representam movimento 
consistente rumo ao futuro

Acompanhando as tendências recen-
tes que despontam no setor, que busca 
uma produção cada vez mais sustentá-
vel, revendo o uso de insumos renová-
veis, reciclando materiais que antes eram 
descartados, utilizando subprodutos do 
processo fabril para outros fins, otimi-
zando o uso de energia e aumentando 
a produção de energia limpa, a Kemira 
trabalha continuamente para estar em li-
nha com todas essas metas. “Para atender 
às demandas de mercado com relação à 
produção sustentável e produtos certifi-
cados em toda sua linha de produção, as 
empresas vêm modernizando a sua ad-
ministração, formando técnicos e gesto-
res alinhados em tecnologia e inovação, 
e valorizando o ser humano no processo 
produtivo. A adoção de métodos de ad-
ministração mais abertos e com integra-
ção de diversos segmentos profissionais 
tem mostrado um forte crescimento do 
setor com excelente posição no conjunto 
industrial brasileiro”, constata Leonardo 
sobre outra tendência em alta.

Embora a demanda por sustentabilida-
de venha evoluindo há algum tempo, os 
últimos dois anos registraram uma acele-
ração notável na conscientização do con-
sumidor. “Hoje, mais empresas, investi-
dores e outras partes interessadas estão 
buscando intensificar seus esforços para 
mitigar as mudanças climáticas, a escas-
sez de água, os volumes de resíduos, a 
perda de biodiversidade e outros impac-
tos negativos ao nosso meio ambiente. 
Embora os relatórios financeiros conti-
nuem sendo essenciais, muitas empresas 
também reconhecem que a transparência 
e a padronização dos relatórios de ESG 
(sigla em inglês para Environmental, So-
cial and Governance, que consolida as 
iniciativas de empresas nos âmbitos am-
biental, social e de governança) estão se 
tornando pontos cada vez mais impor-

tantes de serem avaliados por investido-
res e clientes”, concorda Reis.

Para a Solenis, cujas soluções tecno-
lógicas podem ser aplicadas em um nú-
mero muito maior de clientes do que em 
suas 47 unidades industriais, essa passa 
a ser uma parte fundamental da equação 
que envolve as soluções voltadas à sus-
tentabilidade. “Sabemos que, quando nos 
associamos com nossos clientes e gera-
mos valor por meio de soluções susten-
táveis, todos nós somos bem-sucedidos. 
Em 2020, formalizamos nossa aborda-
gem para incorporar a sustentabilidade 
nos negócios com mais rigor, transpa-
rência e responsabilidade. Continuamos 
dedicados a acompanhar nosso progres-
so ambiental, social e de governança e a 
fazer parcerias com nossos clientes (o C 
em nossa equação) para garantir o su-
cesso futuro de nossos stakeholders. Em 
fevereiro último, registramos a marca 
comercial do nosso programa  como   
ESG+C™”, esclarece Reis sobre o nome 
que formaliza o compromisso de longo 
prazo da empresa em fornecer valores 
mensuráveis a todos, incluindo os clientes.

Também recentemente, em maio de 
2017, a Solenis inaugurou seu Centro 
de Tecnologia na cidade de Paulínia-SP, 

tornando a região o novo polo de Pes-
quisa & Desenvolvimento da empresa na 
América Latina. O Centro, que se destaca 
como o sétimo da companhia no mundo, 
juntou-se à rede de tecnologia global da 
Solenis para fornecer um atendimento 
excepcional ao cliente e expandir a ca-
pacidade da empresa na construção de 
parcerias estratégicas que atendam às ne-
cessidades dos mercados globais de pro-
cessos e água. 

Dentre os cinco laboratórios principais 
do Centro de Tecnologia de Paulínia, há 
um laboratório piloto equipado com um 
sistema de controle e monitoramento So-
lenis OnGuardTM, que permite à equipe 
de pesquisa da empresa simular as condi-
ções operacionais reais de uma torre de 
resfriamento, usando água de amostra 
dos clientes. Outros destaques na unida-
de incluem serviços analíticos; um labo-
ratório FastTrack, análise física de papel 
e análise microbiológica. Com as novas 
instalações, o objetivo da Solenis é que 
novas soluções e produtos possam ser 
desenvolvidos localmente do começo ao 
fim, principalmente nos setores de celu-
lose, açúcar e etanol.

A Voith é mais uma empresa que segue 
empenhada em avançar na agenda ESG. 

Varella destaca que o ESG tem se posicionado no centro dos negócios, a partir de compromissos 
assumidos com mercado, consumidores, fornecedores, colaboradores e investidores
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REVISTA O PAPEL NA LINHA DO TEMPO

Em abril, a Revista  
O Papel é fundada 

por Américo 
Kende; André 
Tibor, Paulo 

Herlinger; e Carlos 
José Benko.

Em abril, 
após diversas 

reviravoltas nas 
vidas dos sócios- 
-fundadores da 
Revista O Papel,  

o título passa 
a ser de 

propriedade de 
Paulo Engelberg  

e de Carlos  
José Benko.

A Revista 
O Papel passa 

a pertencer 
apenas 
a Paulo 

Engelberg.

Em janeiro, Paulo 
Engelberg estabelece 
parceria com a então 
ABCP (hoje ABTCP), 

para melhorar 
o conteúdo técnico 
da O Papel, a partir 

de um caderno 
com 20 páginas de 
artigos feitos por 
colaboradores da 

Associação Brasileira 
de Celulose e Papel 

(ABCP).

Após uma integração 
ainda maior entre a 
ABTCP e a editora 

Orientador, que 
produzia a O Papel, 

Paulo Engelberg, 
proprietário da 
editora, decide 

vender a Revista  
O Papel para a 
ABTCP, que é 

proprietária do  
título como  

editora até hoje.

Revista O Papel 
estabelece parcerias 
com a Associação 

Brasileira do 
Papelão Ondulado 
(ABPO)  e com a 
então Associação 

Brasileira de Celulose 
e Papel (Bracelpa),  

atualmente Indústria 
Brasileira de Árvores 
(IBÁ), para ampliar a 
tiragem e distribuição 
da revista no setor de 

celulose e papel.

Revista O 
Papel implanta 
seu primeiro 
Comitê de 
Editores 

Científicos 
Internacionais, 

para atrair 
artigos de 
diversos 
países.

1939 1957

1954 1967 2003

1993 2005

////////////////////////////

abcp

Desde o início deste ano, as operações 
tornaram-se neutras em carbono. “Todas 
as unidades mundiais da companhia rea-
lizaram esforços para alcançar essa grande 
conquista. O aumento da eficiência ener-
gética e a priorização de fontes renováveis 
de energia foram fatores essenciais para o 
atingirmos as metas de redução de emis-
sões de CO2”, exemplifica Lemos.

O ESG é um conceito amplo, que tem 
sido tratado na Ibema com muita atenção, 
conforme detalha Gracia. “Elaboramos 
o nosso primeiro Relatório de Sustenta-
bilidade aos moldes do GRI Standards – 
Global Reporting Initiative, organização 
não-governamental e multistakeholder. 
Com essa metodologia, é possível enten-

der exatamente as áreas robustas da em-
presa, aquelas em que ela opera de forma 
aceitável e nas quais pode avançar, além 
daquelas que precisa melhorar. O proces-
so é profundo e começa na própria seleção 
de temas a serem investigados ao longo 
do projeto, pois ajuda a compreender as 
fortalezas e fraquezas da corporação. Para 
isso, os stakeholders da empresa, desde os 
colaboradores até os acionistas, passando 
pelos clientes, parceiros, fornecedores e 
consumidor final, são consultados para 
apontarem situações a serem trabalhadas.”

Varella destaca que, além de ser um 
avanço nas respostas das empresas aos 
desafios da sociedade contemporânea, 
especialmente em relação à integração 

da geração de valor econômico aliada à 
preocupação com as questões ambien-
tais, sociais e de governança corporativa, 
o ESG tem se posicionado no centro dos 
negócios, a partir de compromissos assu-
midos com mercado, consumidores, for-
necedores, colaboradores e investidores.

Ainda de acordo com a contextualização 
de Varella, uma pesquisa divulgada este 
ano pela consultoria Deloitte, intitulada 
Cinco Pilares de Riscos Empresariais 2022, 
mostra que mais da metade das 130 em-
presas brasileiras ouvidas cita as mudan-
ças climáticas (80%) e temas ESG em geral 
(67%) como principais desafios no médio e 
no longo prazos para seus negócios. Tam-
bém preocupam as novas cadeias de for-
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Revista O Papel 
unifica seu comitê de 
avaliadores de artigos 

com o corpo  
de avaliadores de 

artigos do Congresso 
ABTCP e passa 
a publicar notas 
técnicas a partir 

de apresentações 
dos eventos da 
Associação. No 

mesmo ano, 
moderniza-se e 

lança aplicativo com 
a versão digital da 

publicação.

O conteúdo 
bilíngue das 
edições da 
O Papel é 
ampliado, 

conquistando 
ainda mais 

leitores 
internacionais.

A Revista O Papel 
leva seus colunistas e 
convidados especiais 

para o principal evento 
do setor: o Congresso 

Internacional de 
Papel e Celulose, 

promovendo o Espaço 
O Papel que, nos  
anos seguintes,  

passou a adotar o  
nome de Fórum  

Mercado & Gestão.

Aniversário 
de 83 anos 
da O Papel.

Aprimorando a 
experiência do leitor, a 
Revista O Papel passou 

a integrar conteúdos 
transmídia em suas 

reportagens especiais, 
com conteúdo extra 

na versão digital entre 
vídeos, fotos, documentos 

de texto e gráficos.
COVID-19: Publicação de 
Boletim Diário com ações 

positivas das empresas 
do setor de celulose e 

papel no enfrentamento 
à pandemia do novo 

coronavírus.

A Revista O Papel 
comemora 80 anos com 

diversas ações, entre elas: 
novo logotipo e projeto 
gráfico, lança suas redes 
sociais, com páginas no 

Instagram e LinkedIn, que 
complementam a sua 

edição física, além de uma 
edição especial em abril, 
mês de aniversário; e a 

publicação  
do Anuário Histórico –  
Revista O Papel – 80 

Anos em Notícias – com 
empresas apoiadoras e 

patrocinadoras.

Revista O Papel 
amplia suas 

mídias e lança o 
podcast O Papel 
em Minutos, um 

bate-papo mensal 
com os colunistas 
e entrevistados da 
edição impressa 
sobre diversos 

temas editoriais 
da publicação.

2008 2016 2020 2022

20212014 2019

///////////////////////////////

PODCAST

Reveja e releie o 
Anuário Histórico 

de 80 anos 
de notícias na 
versão digital

necimento (63%) e a atração e retenção de 
talentos (59%), tópicos muito relacionados 
aos desafios socioambientais. “Embora seja 
uma questão urgente e atual, da qual de-
pende o futuro não só das empresas, mas 
do planeta, a materialização do ESG ainda 
está em fase de amadurecimento no Brasil, 
apesar de já ser vista como uma necessida-
de para o desenvolvimento dos negócios”, 
opina sobre o resultado. 

Na Papirus, garante Varella, essas preo-
cupações sempre existiram e, agora, estão 
ganhando luz e maior exposição, princi-
palmente em face da demanda social por 
produtos mais sustentáveis.“Uma das ini-
ciativas que representam essa pegada do 
ESG é o nosso projeto de crédito de reci-

clagem, desenvolvido em parceria com a 
cleantech Pólen, que tem um importante 
papel de inclusão ao estimular as coopera-
tivas a se transformarem, a crescer e gerar 
mais receita”, cita um exemplo. “Trata-se 
de um sistema semelhante ao de crédito 
de carbono, em que as empresas podem 
adquirir créditos para zerar ou reduzir 
suas emissões de GEE. Cada tonelada de 
apara de papel pós-consumo gera um cré-
dito, que pode ser adquirido pelos brand 
owners (fabricantes das grandes marcas) 
para comprovarem que estão adequados 
à meta de reciclagem da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), que é de 22% 
das embalagens utilizadas em seus produ-
tos”, adiciona sobre o projeto.

Na prática, a Papirus transfere para os 
brand owners os créditos obtidos com o 
uso de material reciclado que é usado 
na produção do papel cartão Vitacycle. 
Dessa forma, a empresa agrega valor 
para esses fabricantes de bens de con-
sumo. Como todo o processo atende às 
exigências de geração de créditos estipu-
lada pelo Ministério do Meio Ambiente 
e pelos órgãos ambientais dos estados, 
e é realizado por meio do sistema de 
blockchain (tecnologia que está por trás 
de operações como o Bitcoin e que oferece 
total segurança para a rastreabilidade 
de ativos como os créditos de logística 
reversa), os créditos são certificados, ga-
rantindo transparência e segurança para 
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as marcas e consumidores quanto à sus-
tentabilidade dos produtos.

Em relação às metas de longo prazo, 
Varella informa que o objetivo da Papirus 
é se fortalecer como referência em práti-
cas sustentáveis, tanto no aspecto fabril,  
de recursos humanos, e no environmental,  
ampliando ainda mais a nossa voz e 
atuação no desenvolvimento de produ-
tos sustentáveis e que integram a cadeia 
da economia circular. “Queremos seguir 
avançando no caminho do ESG, sob to-
dos os aspectos.”

Razzolini reforça que o setor florestal 
tem uma profunda e histórica ligação 
com a sustentabilidade, que se impôs 
como uma demanda competitiva por 
meio das certificações cobradas por in-
vestidores internacionais e por clientes 
que consomem sua matéria-prima. “E essa 
conexão fica clara quando avaliamos 
a performance das empresas no tema.  
Recentemente a consultoria Luvi One, 
após avaliar os relatórios publicados por 
384 companhias de capital aberto do País, 
elegeu nosso segmento como o que mais 

tem compromissos e metas claras com 
a sustentabilidade no Brasil. Além disso,  
o setor de florestas é essencial para que 
o mercado de carbono dê certo no Brasil 
e pode ser impactado de forma muito 
positiva”, faz o panorama.

A agenda ESG, frisa o diretor de 
Tecnologia Industrial, Inovação, Sus-
tentabilidade e Projetos da Klabin, não 
é mais um conceito, mas sim um mo-
vimento consistente que vai nortear 
mudanças importantes na gestão em-
presarial, fundamentais para o desen-
volvimento de negócios sustentáveis e 
que contribuam com a preservação da 
vida no planeta. Ele afirma que as boas 
práticas que a sigla considera sempre 
estiveram na estratégia da companhia, 
antes mesmo do termo se tornar po-
pular. “Temos como propósito de atua-
ção trabalhar para sermos referência 
mundial em soluções responsáveis que 
respondam às constantes transforma-
ções da sociedade. A certificação FSC, 
baseada no equilíbrio dos fundamen-
tos ambientais, econômicos e sociais, é 

um dos exemplos que demonstra isso. 
Ao longo de nossa história centenária, 
buscamos crescer de forma sustentável 
com as comunidades onde estamos in-
seridos, ou seja, desde a contratação e 
desenvolvimento de colaboradores da 
região, passando por parcerias com o 
poder público para ajudar na introdução  
de ferramentas de gestão pública, gestão 
de escolas, saúde, manutenção de estra-
das e ruas, criação de programas sociais 
e de empoderamento da população.”

Tornando público o compromisso que 
tem com o tema, em 2020, a Klabin anun-
ciou a Agenda Klabin 2030 que, com base 
na metodologia do SDG Compass, define 
os KODS – Objetivos Klabin para o De-
senvolvimento Sustentável, um conjunto 
de compromissos de curto, médio e lon-
go prazos que organizam e orientam os 
marcos Ambientais, Sociais e de Gover-
nança (ASG) prioritários para o planeta 
e para a empresa, alinhados aos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, dos quais a companhia é signatária 
desde 2016. 
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Em maio de 2017, a Solenis inaugurou seu Centro de Tecnologia na cidade de Paulínia-SP,  tornando a região o novo polo de Pesquisa & Desenvolvimento 
da empresa na América Latina
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Entre os compromissos previstos nos 
KODS, Razzolini destaca os que estão 
relacionados ao uso da água, no qual a 
empresa se compromete a reduzir em 
20%  seu consumo específico nas opera-
ções industriais, por tonelada de produ-
to; ao uso de energia, que prevê reduzir o 
uso de combustíveis fósseis para garantir 
uma matriz energética, no mínimo, 92% 
renovável e 100% de compra de energia 
certificada proveniente de fonte renová-
vel; e à diversidade que visa, por exem-
plo, o atingimento de no mínimo, 30% de 
mulheres na liderança.

Também direcionando o olhar para 
mais adiante, Tacla ressalta que o setor de 
base florestal tem um papel central e re-
novado no novo cenário previsto. “A hu-
manidade vem buscando soluções para a 
melhoria das condições ambientais para 
combater o aquecimento global. Nosso 
setor engloba várias soluções para esta ne-
cessidade, como a captura de carbono ine-
rente às florestas, a produção de energia 
limpa e as embalagens e outros produtos 
para a substituição de plásticos. A urba-
nização crescente e os cuidados pessoais 
também promovem o crescimento da de-
manda pelos papéis tissue e celulose fluff. 
Além disso, contribuímos com Pesquisa 
& Desenvolvimento para diversos seg-
mentos, como os biocombustíveis, a polpa 
solúvel e a celulose microfibrilada (MFC) 
para a produção de têxteis recicláveis em 
substituição a fibras sintéticas ou oriundas 
de algodão que causam maior impacto ao 
meio ambiente”, exemplifica, ao justificar 
os motivos que o fazem crer em grandes 
oportunidades de crescimento.

“O mundo está passando por um mo-
mento intenso de transformações, algu-
mas, infelizmente, impulsionadas pela 
pandemia de Covid-19 e por crises eco-
nômicas e políticas. No contexto, avalia-
mos que o desenvolvimento sustentável 
se faz cada vez mais importante e a pre-
servação do meio ambiente e a prioriza-
ção das pessoas é o caminho por meio 

do qual enxergamos a construção de um 
futuro melhor e mais justo para todos”, 
concorda Razzolini, também evidencian-
do a sustentabilidade enraizada na cultu-
ra e nas práticas do setor florestal.

Neste contexto, a bioeconomia tem 
ganhado cada vez mais espaço, estimu-
lada pelas novas demandas e necessida-
des da sociedade. “Acreditamos que este 
é o caminho da evolução que deve ser 
seguido e, por isso, a Klabin tem amplia-
do seu foco em inovação e alta tecnolo-
gia para acompanhar o mercado e bus-
car novos ciclos de crescimento. Nosso 
portfólio já é formado por soluções re-
nováveis, recicláveis e biodegradáveis, 
que contribuem para a redução do uso 
de produtos de origem fóssil, um ponto 
fundamental para o avanço da sustenta-
bilidade. Além disso, toda nossa atua-
ção está orientada a contribuir com a 
transformação da economia linear para 
um modelo circular. Acompanhamos as 

tendências geradas por esse momento 
de transformação e ampliamos nossos 
investimentos nesta frente nos últimos 
anos”, contextualiza, a partir das atuais 
frentes de dedicação da Klabin.

Para mensurar o trabalho que a com-
panhia tem feito em P&D, Razzolini in-
forma que apenas em pesquisa florestal 
e industrial foram aportados cerca de R$ 
180 milhões, entre 2019 e 2021. “Temos 
avançado também em pesquisas voltadas 
à integração de propriedades que visam 
ao aumento da efetividade do papel como 
material sustentável para embalagens, na 
forma de barreiras para água, vapor, gor-
dura e oxigênio. Em outra frente muito 
relevante para nossa estratégia de avanço 
na bioeconomia, intensificamos nossos 
programas de inovação aberta e a colabo-
rativa, estimulando a busca de soluções 
com base na floresta para diversos novos 
produtos e processos. Assim, novos pro-
dutos estão surgindo com base nos cons-
tituintes da madeira, como ligninas, açú-
cares e extrativos, além de processos para 
transformar a fibra de celulose em di-
mensões micro e nano, proporcionando 
melhores produtos com base renovável.”

Entre os exemplos mais recentes, está 
a celulose nanocristalina (CNC), desen-
volvida com a Melodea Bio Based Solu-
tions, startup israelense na qual a Klabin 
tem participação. “O futuro é renovável e 
as florestas cultivadas têm potencial cada 
dia maior neste novo mercado, incluin-
do relevantes prestações de serviços am-
bientais, como a fixação de carbono, re-
duzindo impactos que a solução baseada 
em não-renováveis tem causado ao clima 
no planeta, com aumento de temperatu-
ra e eventos climáticos extremos”, cons-
tata Razzolini sobre o potencial diverso 
e as tendências que devem pautar as 
próximas edições da O Papel, que segui-
rá comprometida em trazer discussões 
pertinentes ao fortalecimento da com-
petitividade do setor e à sustentabilidade 
tão necessária à humanidade.        
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