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dutora de celulose. Na época, o negócio de R$ 15 bilhões não 
foi finalizado, uma vez que a J&F decidiu pedir a anulação da 
arbitragem na Justiça.

   Heinzel Group torna-se investidor 
estratégico da Paracel

A Heinzel firmou um acordo de investimento para se 
tornar o investidor de capital estratégico da Paracel em um 
projeto de florestamento e da primeira fábrica de celulose no 
Paraguai. A Paracel já recebeu compromissos de capital de 
um grupo de famílias empresárias paraguaias e europeias, e, 
agora, o investimento da Heinzel completa o capital estratégi-
co necessário para o projeto, que ficará com 25% das ações da 
Paracel na conclusão do projeto.

   Paracel anuncia a Doosan Skoda para 
o fornecimento dos turbogeradores 

A Paracel anunciou a Doosan Skoda como o primeiro for-
necedor de equipamentos para a fábrica de celulose que será 
construída em Concepción, no Paraguai. A fabricante da Re-
pública Tcheca foi selecionada após um processo global de 
aquisição e negociação, para o fornecimento dos turbogerado-
res da nova planta. A Doosan Skoda fornecerá duas turbinas 
a vapor e geradores da planta, que juntos serão responsáveis 
pela geração de 220 MW de eletricidade renovável. Metade da 
energia gerada será utilizada na operação da usina, e a metade 
excedente será entregue na malha da ANDE.

   ANDRITZ será a fornecedora de 
equipamentos de processo da Paracel

A Paracel anunciou a ANDRITZ como fornecedora 
dos equipamentos de processo para a fábrica de celulose. 
O escopo da ANDRITZ é a entrega dos serviços de EPC 
em todas as ilhas de processo. A Paracel planeja produ-
zir 1,8 milhão de toneladas /ano neste projeto. A seleção 
do fornecedor do equipamento de processo é um marco 
fundamental no projeto e levou mais de dois anos para 
ser finalizada. A escolha foi feita considerando os mais 
elevados critérios de sustentabilidade, saúde e seguran-
ça e produtividade ao longo do tempo. A ANDRITZ foi 
selecionada graças à sua tecnologia de ponta, excelente 
reputação de entrega, conhecimento regional e escopo 
abrangente de entrega na modalidade EPC (Engineering, 
Procurement & Construction).

   Ibema anuncia estudo de viabilidade de 
nova planta de BCTMP no Paraná

A produtora brasileira de papelcartão Ibema anuncia que 
está em estudo de viabilidade a construção de uma planta 
de BCTMP no município de Turvo, no Paraná, que agregará 
até 160 mil toneladas anuais de pasta mecânica. Em estágio 
avançado de análise, o projeto contempla um contrato de for-
necimento de longo prazo com a Suzano, que detém 49% da 
companhia. “Estimamos que, se concretizada, essa iniciativa 
agregará até 160 mil toneladas anuais em nossa capacidade de 
produção de pasta mecânica”, afirma Nilton Saraiva, diretor-
-presidente da Ibema.

A nova fábrica BCTMP atenderá à demanda atual de pasta 
mecânica de ambas as empresas, além de servir como apoio 
para futuras expansões da produção de papelcartão. “O pro-
jeto BCTMP melhorará consideravelmente o retorno dos pro-
jetos de expansão de capacidade que estão sendo estudados 
atualmente por ambas as empresas”, disse Fabio Almeida, di-
retor executivo de Papéis e Embalagens da Suzano.

   Paper Excellence passa a ter o direito  
de controle da Eldorado Brasil Celulose

A Paper Excellence obteve ganho de causa no processo 
para controle da Eldorado Brasil Celulose, da qual já deti-
nha 49,41% das ações. Na decisão a juíza Renata Maciel, da 
2.ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, manteve a 
decisão arbitral que obriga a J&F a transferir para a Paper 
100% do capital da Eldorado, uma das maiores companhias 
do segmento no País, com sede em Três Lagoas, no Mato 
Grosso do Sul. O tribunal arbitral, conduzido entre 2018 e 
2021 pela Câmara de Comércio Internacional (ICC), reco-
nheceu a razão e a boa-fé da Paper Excellence ao longo da 
negociação, decidindo por unanimidade o direito da empresa 
de assumir o controle e, consequentemente, a gestão da pro-
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   Mitsubishi HiTec Paper realiza parceria 
na área de embalagens de papel flexível

A Mitsubishi HiTec Paper e a especialista em máquinas 
SN Maschinenbau uniram forças para oferecer soluções de 
embalagem seguras e ecológicas feitas de papel. A Mitsubishi 
HiTec Paper lançou o barricote®, uma linha inovadora de pa-
péis de barreira recicláveis   para embalagens de alimentos 
e não alimentícios. Em estreita cooperação e após inúmeros 
testes, as duas empresas comprovaram que os papéis barri-
cote podem ser processados nas máquinas de embalagem da  
SN Maschinenbau com a mesma confiabilidade dos filmes. 
Isso elimina a necessidade de custos de modernização da tec-
nologia da máquina. “Todos os papéis tiveram o mesmo de-
sempenho no processo como materiais plásticos estabelecidos. 
Nossos papéis não só fornecem barreiras contra vapor de água, 
graxa, óleo, oxigênio e aroma, mas também contra a migra-
ção de óleo mineral. Elas também são recicláveis   no ciclo de 
resíduos de papel e são feitos de matérias-primas renováveis, 
são seláveis   a quente, bem como certificados pelo FSC® e pelo  
PEFCTM®”, disse Andreas Carstensen, engenheiro de aplica-
ção da Mitsubishi HiTec Papel.

   SENAI Theobaldo de Nigris ganha 
sala de aula patrocinada pela BN Papéis

Foi inaugurada no dia 21 de julho último uma nova 
sala de aula patrocinada pela nossa parceira a BN Papéis. 
A sala faz parte dos novos ambientes da faculdade e esta-
rá disponível para todos os alunos da Theobaldo. 

A sala propiciará aos alunos e professores um am-
biente flexível que poderá ser utilizado com diferentes 
layouts e estratégias de ensino favorecendo a interação e 
estimulando a criatividade dos alunos. 

   CMPC e SOSA buscam soluções 
inovadoras e sustentáveis para logística

A CMPC anunciou parceria com a empresa SOSA, agente 
global do setor de inovação aberta, para melhorar a eficiência e a 
sustentabilidade da sua cadeia de suprimentos florestais no Bra-
sil. O objetivo da iniciativa é otimizar e modernizar o transporte 
de celulose e madeira, que atualmente é feito por vias fluviais 
e terrestres. A SOSA possui um acordo com a Confederação  
Nacional da Indústria do Brasil (CNI) desde 2021, para possibi-
litar que indústrias no Brasil tenham acesso a um ecossistema 
global de tecnologia, gerando engajamento e colaboração com 
as tecnologias 4.0 mais disruptivas em desenvolvimento fora do 
País. A CMPC é a primeira empresa do Brasil a participar dessa 
ação buscando soluções na área de logística. 

   Conselho Consultivo da  
IBÁ debate potenciais do setor

A reunião do Conselho Consultivo da Indústria Brasilei-
ra de Árvores (IBÁ), comandada por Daniel Feffer, presidente 
deste conselho, e Paulo Hartung, presidente executivo da IBÁ, 
contou com a participação de Horacio Lafer Piva, presidente 
do Conselho Consultivo da IBÁ; Darcio Berni, diretor execu-
tivo da ABTCP, e de convidados palestrantes, que abordaram 
sobre potenciais do setor em função do cenário mundial, in-
cluindo os desafios climáticos.

A reunião trouxe relevantes palestrantes, sendo dois da 
academia, Mauro Schumacher, professor da Universidade  
Federal de Santa Maria (UFSM); e Yeda Malheiros, pesquisa-
dora da Embrapa Florestas, e dois do setor, Carlos Roxo, que foi 
diretor de Sustentabilidade e Relações Corporativas da Fibria 
(atualmente Suzano), sendo no momento membro do Grupo 
Executivo da Coalizão Brasil, Clima Florestas e Agricultura 
e sócio da empresa de consultoria Maker Sustentabilidade; 
e Ivone Namikawa, da área de Sustentabilidade Florestal da  
Klabin, conselheira do FSC e Co-líder Steering Committee do 
The Forests Dialogue.

Após as riquíssimas apresentações, Paulo Hartung desta-
cou: “Se olharmos para trás, nós avançamos muito, mas ainda 
há muito espaço para posicionarmos o setor”. Daniel Feffer 
comentou que o Conselho Consultivo cumpre assim o seu 
papel de inspirar a associação na busca de melhoria do setor 
nacionalmente e internacionalmente. “Estamos no caminho 
certo, então podemos ter a segurança de seguirmos atuando 
nesse sentido”, disse. Também estiveram presentes na reunião, 
presencialmente, Cristina Gil White, Diretora Executiva de 
Sustentabilidade da Suzano; Jerônimo Ruiz, presidente do SIP. 
(Nota: Leia nesta edição da revista O Papel, artigo assinado 
por Carlos Roxo)

Participaram da inauguração o sr. Carlos Stein, CEO da 
empresa; o sr. Nilson Zanella, gerente administrativo 
comercial, e outros representantes da BN papéis, da Escola 
e Faculdade Theobaldo De Nigris; alunos e representantes 
da TWO SIDES, ABIGRAF e ABTCP  
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   Laminação metálica em papel resistente  
é nova tendência para embalagens

Antes restrita a capas de livro, a laminação metálica em papel 
resistente é a nova tendência para embalagens. Muitas marcas estão 
encontrando uma forma de se destacar no mercado com a solução, 
como é o caso do bastão anticloro alcaline para água da E-Energy. 
Para proteger e divulgar esse produto, foi utilizado o papel Ibema 
Supera White 260 FSC Triplex, que garante a resistência necessá-
ria. “É uma nova tendência do mercado, e sentimos muita demanda 
pela laminação prata aplicada antes de imprimir: fizemos cerca de 
20 produtos com essa técnica só neste mês”, conta o diretor de mar-
keting da Midiograf, Gustavo Benvenho.

   Nouryon alcança neutralidade de  
carbono em cinco unidades fabris

A Nouryon anunciou que cinco unidades fabris alcançaram o sta-
tus de carbono neutro. Essa conquista vai ao encontro da agenda de 
sustentabilidade da empresa, “Compromisso com um futuro susten-
tável”, que define metas para reduzir as emissões de gases do efeito es-
tufa (GEE) nas operações em 40% até 2030, frente ao ano-base de 2019, 
bem como o objetivo da Nouryon de ser uma organização “net zero” 
(emissão zero de GEE) até 2050. As cinco unidades de carbono neutro 
no Brasil operadas pela Nouryon (Imperatriz, Eunápolis, Três Lagoas 
e Jacareí) fazem parte do modelo integrado de fabricação da Nouryon, 
com produção local de clorato de sódio e/ou dióxido de cloro. 

   Mili registra aumento de 119% na  
venda de fraldas geriátricas em 2022

A incontinência urinária não afeta somente idosos, mas pessoas 
com idades que variam dos 18 aos 50 anos. Segundo pesquisa do 
instituto Inteligência e Pesquisa e Consultoria (IPEC) feita em 2021, 
com 2 mil pessoas em todo o País, As mulheres são as mais afetadas, 
representando 68% dos casos – 20% contam que o problema come-
çou durante ou após a gravidez, 15% após ou durante a menopausa 
e 15% na terceira idade. Segundo a fisioterapeuta em saúde da mu-
lher, Flaviana Meyer, um dos motivos pelos quais os casos de incon-
tinência urinária entre mulheres mais jovens estarem tornando-se 
evidentes nos consultórios, é justamente pelo fato das gerações mais 
jovens lidarem com a questão de forma mais aberta, sem “tabus”. 
Com isso, a procura por soluções para minimizar o desconforto e 
constrangimentos devido à leve perda urinária vem aumentando 
significativamente e, tal fator, já traz reflexos no mercado. Segundo 
Renata Maciel, gerente de marketing e trade da Mili, as fraldas para 
adultos foram os produtos mais procurados entre todos os ofereci-
dos pela empresa em 2022. “Comparando os seis primeiros meses 
deste ano com o mesmo período de 2021, o que observamos foi um 
aumento de 119% na compra de fraldas geriátricas da marca o que é 
um indicador importante de que a incontinência urinária vem afe-
tando parcela cada vez maior da população”, afirma.

   ANDRITZ fornecerá planta de manuseio  
de biomassa para a Eldorado

A ANDRITZ recebeu com sucesso o Certificado de Aceitação 
Final para construção de uma planta de manuseio de biomassa 
na unidade de Onça Pintada da Eldorado, em Três Lagoas, Mato  
Grosso do Sul. Essa unidade faz parte da primeira usina termelétri-
ca do Brasil que consome tocos e raízes de eucalipto. A usina terá 
capacidade para gerar 50 megawatts de energia elétrica a partir de 
uma fonte inovadora: tocos e raízes de eucaliptos. 

A ANDRITZ desempenhou um papel fundamental no proje-
to, desde o modelo EPC até o projeto e fornecimento das soluções e 
tecnologias exclusivas necessárias para implementar um sistema de 
geração de energia renovável. Entre as novidades estão os caminhões 
basculantes projetados para receber os cavacos para alimentação da 
caldeira, entregues por veículos de grande capacidade.

   Tetra Pak avança no segmento de águas 
Há quase dois anos no segmento de água mineral no Brasil, 

mercado que cresceu média de 20% em 2020, segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria de Água Mineral Natural (Abinam), 
a Tetra Pak celebra a chegada nas gôndolas de mais uma mar-
ca em embalagens cartonadas: a Simply Water, fabricada pela 
paulista TecPolpa. A Simply Water, uma água adicionada de sais 
minerais, tem como foco de distribuição o Estado de São Paulo, 
capital e cidades-chave como Ribeirão Preto. 

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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   Siemens impulsiona a presença de 
mulheres na automação 

A Siemens quer impulsionar a presença de mu-
lheres em seu corpo de colaboradoras. Para isso, em 
uma iniciativa inédita, promoveu o projeto Tech Delas 
– Mulheres na Automação, em que doze mulheres en-
tre 17 e 30 anos, da Etec Basilides de Godoy e SENAI 
Mariano Ferraz, puderam participar de um curso de 
uma semana dentro do SITRAIN Brasil, um centro de 
excelência voltado para o conhecimento dos produtos 
do portfólio da companhia.

   Setor de florestas elabora plano 
para impulsionar mercado brasileiro de 
remoções de carbono na COP 27

Empresas, pesquisadores e lideranças da silvicultura 
brasileira estão se mobilizando para incluir o potencial de 
remoção de carbono das florestas plantadas brasileiras nas 
discussões sobre esse novo mercado na COP 27, previstas 
para novembro, no Egito. Em encontro recente intitula-
do “Diálogos sobre Silvicultura de Carbono”, organizado 
pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF) em  
Piracicaba-SP, a Aperam BioEnergia foi convidada a apresen-
tar seu case de sucesso no mercado de carbono. Localizada 
no Vale do Jequitinhonha-MG, a unidade florestal da Ape-
ram South America fez recentemente a primeira venda de 
uma empresa brasileira no mercado de remoções de CO2e. O 
Engenheiro Florestal da Aperam BioEnergia, Mario Melo, foi 
um dos palestrantes. Com o tema “Certificação de Carbono 
em Florestas Plantadas“. Ele ressaltou o pioneirismo da BioE-
nergia com o contrato de comercialização de carbono cele-
brado com a canadense Invert Inc., abrindo as portas desse 
novo negócio para o Brasil. Devido às estratégias de sustenta-
bilidade, tecnologias e processos, a Aperam BioEnergia com-
provou ter removido 1.100 toneladas de CO2e da atmosfera 
com a aplicação de uma biomassa conhecida como Biochar 
no solo de suas florestas plantadas, que retém o dióxido de 
carbono por centenas de anos. Além de cases de sucesso e 
apresentação de estudos de carbono, o encontro organizado 
pelo IPEF definiu um plano de ação. Foi criado um grupo 
técnico permanente, com representantes das empresas asso-
ciadas ao IPEF e à IBÁ, além de convidados especiais, que 
vai elaborar um documento científico, no formato executivo, 
tendo como base os resultados de vários trabalhos já promo-
vidos no Brasil, no âmbito dos Programas Cooperativos do 
IPEF e instituições parceiras. O objetivo da publicação é levar 
os números e estudos relevantes sobre o setor para a COP 27.

   Sylvamo tem lucro e margens  
operacionais maiores no 2T22

Entre os destaques comerciais e operacionais do segundo 
trimestre, a Sylvamo anunciou que o preço e mix de produtos 
melhoraram em US$ 73 milhões de dólares em relação ao tri-
mestre anterior, principalmente devido aos reajustes de preços 
implementados em todas as regiões. Os resultados operacionais 
subiram US$ 2 milhões e as despesas totais com interrupções 
planejadas de manutenção tiveram aumento de US$ 17 milhões 
na América do Norte, comparando com o período anterior. Já os 
insumos tiveram aumento de US$ 16 milhões, refletindo os cus-
tos mais altos de produtos químicos, energia, fibra e transporte. 
As margens EBITDA ajustadas para Europa, América Latina e 
América do Norte foram de 16%, 32% e 16%, respectivamente. 
Suas unidades operaram bem em todas as regiões, incluindo pa-
radas de manutenção programadas seguras e eficientes nas duas 
fábricas na América do Norte. O lucro operacional na América 
Latina no segundo trimestre de 2022 foi de US$ 59 milhões con-
tra US$ 39 milhões no primeiro trimestre do mesmo ano. Os 
ganhos foram maiores, pois os preços médios de venda mais al-
tos compensaram os custos operacionais e de insumos maiores.

   EBITDA Ajustado da Klabin alcança  
R$ 1,843 bilhão no 2T22

A Klabin registrou Lucro antes dos Juros, Impostos, 
Taxas, Depreciação e Amortização (EBITDA Ajustado) 
de R$ 1,843 bilhão no segundo trimestre de 2022, ex-
cluídos efeitos não recorrentes, alta de 2% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. O volume de vendas 
nos meses de abril, maio e junho de 2022, excluindo ma-
deira, ficou acima de 1 milhão de toneladas, beneficiado 
pela eficiência e flexibilidade operacional, diversifica-
ção de produtos e mercados, bem como pelo aumento 
na produção da primeira máquina de papel do Proje-
to Puma II, a MP27. O crescimento, no período, foi de 
7% no comparativo com o segundo trimestre de 2021. 
Já a receita líquida atingiu R$ 5,039 bilhões no segun-
do trimestre deste ano, subindo 24% no comparativo 
com o mesmo período de 2021. O resultado foi impac-
tado positivamente pelo maior volume de vendas e pelo 
crescimento consistente em todas as linhas de negócio, 
compensando o impacto da valorização do real frente ao 
dólar nas exportações do período. A geração de caixa da 
Companhia foi, mais uma vez, beneficiada pelo maior 
EBITDA e diligente alocação de capital, mantendo o Re-
torno sobre o Capital Investido (ROIC) dos últimos 12 
meses em 18,6%. 
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   ABB lança robô delta de cinco eixos 
A ABB está expandindo seu portfólio de robôs delta FlexPicker® 

com o IRB 365. Com cinco eixos e carga útil de 1,5 kg, o IRB 365 
é flexível e o mais rápido em sua classe para reorientar produtos 
leves embalados, como biscoitos, chocolates, pimentas, doces, 
garrafas e pacotes. O IRB 365 atende a uma ampla variedade de 
aplicações. Alimentado pelo controlador OmniCoreTM C30 – o 
menor controlador de robô delta do mercado –, o sistema oferece 
o melhor controle de movimento da categoria, conectividade di-
gital integrada e mais de mil funções de hardware e de software 
adicionais prontas para atender às demandas e requisitos futuros.

   Calculadora dimensiona área de plantio 
de bambu para capturar gás carbônico

A calculadora tem o objetivo de auxiliar no cálculo de dimen-
sionamento da área de plantio de bambu necessária para capturar 
determinada quantidade de CO2 a ser compensada. O dispositivo 
foi desenvolvido durante quatro meses e pode ser aplicado para o 
dimensionamento da área para plantio de bambu, para o auxílio 
na tomada de decisão, para o cadastro de outras espécies de bam-
bu, para o levantamento de potencial utilização do bambu para 
bens de consumo e ainda para simulações. O projeto, concluído no 
dia 29 de julho último, foi proposto pelo pesquisador Elias Barros 
Santos para a disciplina Resolução de Problemas Via Modelagem  
Matemática do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp). Na mesma plataforma, foram 
elaborados painéis de indicadores com a situação atual e a projeção 
para 2023 da emissão e remoção de CO2 na cidade de São José dos  
Campos-SP, a fim de expor o tamanho do desafio de sequestro de 
CO2 nesta região. Para o desenvolvimento da calculadora foi utiliza-
da a plataforma do Google Data Studio com a finalidade de realizar 
painéis interativos e relatórios que inspiram decisões de negócios 
mais inteligentes, além de ser fácil e gratuita. 

   Suzano
A Suzano é uma das empresas reconhecidas pelo Prêmio Eco 

2022, com o Projeto “Geração de Valor pela Diversidade”. Pro-
movida pela Amcham, Câmara norte-americana no Brasil, em 
correalização com a Época Negócios, a premiação destaca ações 
e ideias empresariais voltadas à sustentabilidade consideradas re-
ferência na agenda ESG. Com o tema “Diversificar para sustentar 
– para além da monocultura de ideias”, a 39.ª edição do prêmio 
destacou as iniciativas em prol da Diversidade e Inclusão. 

A empresa também conquistou o selo Gold no EcoVadis  
Sustainability Rating 2022, organização de classificação de susten-
tabilidade empresarial que mensura a qualidade do processo de 
gestão de Responsabilidade Social Empresarial de companhias em 
todo o mundo. Com nota 69, a Suzano esteve entre as 6% melhores 
empresas dentre as mais de 85 mil companhias avaliadas.

   Nova diretoria da ABAF toma posse  
e lança proposta para o Plano Bahia 
Florestal 2023-2033

Em 23 de agosto último, foi realizada a cerimônia de posse 
dos Conselhos Diretor e Fiscal da Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) na Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia (FIEB). O evento também contou com o 
lançamento da proposta do Plano Bahia Florestal 2023-2033. 
O Conselho Diretor da ABAF, no período de 2022 a 2024, será 
presidido por Mariana Lisbôa, Líder Global de Relações Corpo-
rativas da Suzano S.A., cuja experiência na área florestal e junto 
à associação sempre caminharam lado a lado. Além de Mariana 
Lisbôa, o Conselho Diretor da ABAF para o biênio 2022-2024 
é composto por Altair Negrello Junior (Bracell), Sebastião da 
Cruz Andrade (Ferbasa), Márcio Penteado Geromini (Caravelas 
Florestal) e Renato Gomes Carneiro Filho (Veracel).
• Plano para a Bahia crescer

De acordo com o diretor executivo da ABAF, Wilson 
Andrade, o objetivo do Plano Bahia Florestal 2023-2033 é a 
atração de novos investimentos para ampliar e fortalecer a 
cadeia produtiva de f lorestas plantadas no estado. “O plano 
também irá incentivar investimentos agroindustriais que 
podem se beneficiar das novas infraestruturas implantadas 
em torno da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e da 
Centro-Atlântica (FCA), que cortará a Bahia de Norte a Sul. 
Além disso, pretendemos intensificar o que já temos feito 
para o uso múltiplo da madeira e a maior inclusão dos pe-
quenos e médios produtores e processadores de madeira no 
Estado da Bahia”, explica.

   Espessante acrílico garante 
desempenho e sustentabilidade em 
revestimento para embalagens de papel

Para um revestimento de papel que possa atender as de-
mandas em desempenho e sustentabilidade, a BASF desenvol-
veu o espessante acrílico ASE Acrosol® 1587. Ele tem o papel 
fundamental de aumentar a viscosidade dos revestimentos e 
formulações para papel, interferindo diretamente na reologia, 
possibilitando uniformidade, eficiência do processo e desem-
penho final do produto. Além desses requisitos e da confor-
midade com agências reguladoras como a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), FDA (Food and Drug Admi-
nistration – Estados Unidos), BFR (Blood Flow Restriction) e 
GB Standarts (China), o produto cumpre importante aspectos 
de sustentabilidade, como baixos compostos orgânicos voláteis 
(VOC), é livre de amônia e de APEO (alquilfenol / etoxilado). 
A solução pode ser aplicada em máquinas de alta velocidade, é 
livre de plastificantes, e quando combinado com aglutinantes, 
resulta em uma boa viscosidade e retenção de água.
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   155 anos da Voith
Em agosto, o Grupo Voith, uma empresa global de tecno-

logia, celebrou o seu 155.º aniversário. Começando como uma 
serralheria com 30 funcionários que em 1867 foi legada a Frie-
drich Voith por seu pai, a Voith se transformou em um grupo 
global com cerca de 20 mil colaboradores e operações em mais 
de 60 países no mundo todo. Até hoje, a Voith alia os valores de 
uma empresa familiar orientada à sustentabilidade a inovações 
tecnológicas de ponta.

   Voith figura novamente entre os 
melhores classificados em sustentabilidade

Assim como em 2021, a agência internacional de classifi-
cação ISS ESG voltou a atribuir ao desempenho de sustenta-
bilidade do Grupo Voith a classificação B-. Isto significa que a 
Voith está entre as três melhores empresas do mundo em ter-
mos de sustentabilidade, em comparação com outras 176 do 
ramo de engenharia industrial e mecânica. Nesse cenário, a 
Voith alcança o status “prime” pela 5.ª vez.

   CMPC recebe distinção Diamante  
nos 50 anos do Prêmio Exportação RS

Em cerimônia realizada no último 11 de agosto, em  
Porto Alegre-RS, a CMPC foi agraciada duas vezes no Prêmio  
Exportação RS, promovido pela ADVB/RS. Após conquistar 
a honraria na categoria Madeiras e Derivados, a companhia 
foi a única empresa a receber a distinção especial Diamante 
Exportador nessa edição, que homenageia as organizações que 
venceram dez vezes o prêmio ao longo dos anos.

Indispensável para sua empresa  
alavancar resultados 
e fortalecer sua imagem no mercado. 
Para assinar ou anunciar:
relacionamento@abtcp.org.br

Siga-nos

   Veracel no ranking GPTW mais uma vez
A Veracel é mais uma vez destaque no ranking elabora-

do pela Great Place To Work (GPTW), consultoria global que 
avalia e certifica ambientes de trabalho em mais de 60 países, 
como uma das dez melhores empresas para trabalhar no es-
tado. Desde 2019, a companhia compõe o grupo de empresas 
certificadas com o selo global da Great Place to Work.

   Irani é destaque no  
Prêmio Valor Inovação Brasil 2022

A Irani Papel e Embalagem S.A. foi reconheci-
da como uma das empresas mais inovadoras do País, 
no Prêmio Valor Inovação Brasil 2022, do jornal  
Valor Econômico em conjunto com a PwC Strategy&, 
que apontou a companhia catarinense como a terceira 
colocada na categoria Papel e Celulose. Agora nesta posi-
ção, a Irani integra também, pela primeira vez, o anuário 
“Valor Inovação Brasil”. 

   ABB ganha prêmio Red Dot  
pelo robô delta industrial FlexPacker

O robô delta industrial IRB 390 FlexPacker® da ABB, pro-
jetado para embalagem ultrarrápida de produtos, foi escolhido 
para o Red Dot Product Design Award. Esse é o segundo robô 
da ABB a receber o prestigioso prêmio em dois anos consecuti-
vos. O Red Dot Design Awards global reconhece as conquistas 
em design de produtos. 


