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de 1990, a empresa adquiriu cerca de 70 empresas com produtos 
complementares e as integrou ao Grupo. O segundo componen-
te-chave do crescimento bem-sucedido da empresa é o progresso 
orgânico, impulsionado principalmente pela pesquisa e desenvol-
vimento. Todos os anos, a Andritz gasta cerca de 3% das vendas 
em inovação e otimização. Além dos próprios centros de pesquisa 
e fábricas piloto da empresa, a Andritz também opera um sistema 
ativo de gestão de ideias e inovação, que promove as invenções 
de seus funcionários. A paixão pela engenharia de ponta e ino-
vação também reflete na forma como a Andritz assume os desa-
fios nos campos de serviços inteligentes e da Internet Industrial 
das Coisas (IIoT). Assim, a digitalização é um foco importante 
do trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Enquanto isso, as 
soluções digitais da Andritz Automation vendidas sob a marca  
Metris – Andritz Digital Solutions“ estão entre as soluções líderes 
na indústria. No desenvolvimento de todos os produtos e proces-
sos inovadores, a empresa sempre presta grande atenção à prote-
ção ambiental e climática e à conservação dos recursos naturais. 
A empresa já produz cerca de 45% das vendas a partir de produtos 
verdes. Em seus projetos de pesquisa, a empresa trabalha em es-
treita colaboração com universidades que atuam nas tecnologias 
relevantes. Muitos dos estudantes apoiados pela Andritz por meio 
dessas cooperações decidem seguir uma carreira na companhia 
após a graduação. A empresa está comprometida com um am-
biente de trabalho multicultural com perspectivas de carreira in-
ternacional. Os funcionários vêm de mais de 32 países diferentes 
e mais de 23 idiomas são falados na empresa.

   CENIBRA comemora 49 anos
Resultado da parceria entre Brasil e Japão, a CENIBRA ce-

lebrou no dia 13/9/2022, 49 anos de existência. A Empresa foi 
fundada em 1973 para produzir celulose a partir do eucalipto. 
Desde então, tornou-se respeitada no cenário nacional e inter-
nacional, sendo referência no equilíbrio entre a produção de 
alta qualidade, na conservação dos recursos naturais, na valo-
rização do ser humano e no desenvolvimento socioeconômi-
co. No almoço de integração da Fábrica, o Diretor-Presiden-
te, Kazuhiko Kamada, fez um discurso para os empregados e 
destacou a importância da segurança para a Cenibra alcançar 
resultados positivos. “Se todos estão aqui presentes hoje para 
celebrar esta data, é porque tiveram cuidado com a segurança, 
e ela deve estar em primeiro lugar. Não devemos nos esforçar 
além do nosso limite”, explicou.

   ANDRITZ AG celebra o 170.º aniversário
ANDRITZ AG em Graz está comemorando um aniversário 

especial: há 170 anos, o húngaro Josef Körösi estabeleceu o “k. k. 
privilegierte Maschinenfabrik und Eisengießerei“ em Andritz, 
perto de Graz, lançando assim a pedra fundamental para o atual 
Grupo Andritz, que hoje é um fornecedor mundial de plantas, 
equipamentos e serviços para usinas hidrelétricas, indústria de 
papel e celulose, indústria de metalurgia e siderurgia, e para a 
separação sólido/líquido nos segmentos municipal e industrial. 
O Grupo Andritz tem crescido muito nas últimas décadas. Des-

Albany International.
Tecnologia avançada e
resultados superiores.

A Albany International está comprometida com a geração de valor.
Busca constantemente por resultados superiores, melhorando os índices 
de produtividade e desempenho dos seus clientes. 

Com investimentos constantes em tecnologias e inovação, a Albany 
oferece para o mercado os mais avançados produtos, serviços e soluções 
em vestimentas técnicas utilizadas na produção de celulose e papel.



32  Revista O Papel  •  Agosto/August  2022

RADAR Por Thais Santi

   Kimberly-Clark fortalece iniciativas 
de impacto na América Latina

A Kimberly-Clark divulgou seu relatório anual de 
sustentabilidade, que inclui a atualização do progresso da 
jornada em direção à sua estratégia e metas de sustentabi-
lidade para 2030, direcionadas a enfrentar os desafios so-
ciais e ambientais da próxima década, buscando melhorar 
a vida e o bem-estar de milhões de pessoas em comunida-
des vulneráveis pela América Latina, além de reduzir seu 
impacto ambiental. A conservação da água é fundamental 
para as metas de sustentabilidade da Kimberly-Clark. Por 
isso, desde 2021, a companhia fez um esforço significativo 
para reduzir em 34% o uso de água em suas instalações na 
América Latina. A companhia também busca maximizar 
o uso de energia limpa instalando painéis solares em suas 
instalações. Na Guatemala, a empresa trabalha com ener-
gia solar: 461 painéis solares suprem as necessidades do 
Centro de Distribuição, produzindo 250,6 megawatts-ho-
ra por ano. Acesse o relatório em https://www.kimberly-
-clark.com/-/media/kimberly/pdf/key-download-pdf/
kc-2021-sustainability-report.pdf

   MP27 da Klabin supera marca de 330 mil 
toneladas de Eukaliner® em um ano de operação

Passado um ano desde o início das atividades da primeira máquina 
de papel (MP) do Projeto Puma II – o maior investimento da história 
da Klabin, que compreende a construção de duas máquinas de papel 
com produção integrada de celulose –, a MP27 superou a marca de  
330 mil toneladas de Eukaliner® e Eukaliner White® produzidos e co-
mercializados para os mercados interno e externo, reforçando a vocação 
da Companhia para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e ino-
vadoras em papel e embalagens de papel no Brasil. A máquina, que tem 
capacidade para produzir 450 mil toneladas por ano, superou a curva de 
aprendizagem esperada para o período.

   AFRY fornece engenharia básica para a Yash 
Pakka

A Yash Pakka Limited concedeu à AFRY a atribuição de engenha-
ria básica para o projeto de expansão da instalação de produção das 
suas soluções em embalagens, em Ayodhya, na Índia. A expansão per-
mite que a empresa aumente a produção de materiais de embalagem 
sustentáveis   e, ao mesmo tempo, continue sendo  baixo carbono com 
100% de energia renovável.


